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Program predavanj e – Priprava na porod in starševstvo (e – Šola za bodoče 

starše) 

 

Ponedeljek, 18. 5. 2020 ob 18h 

1. Priprava na prihod novorojenčka 
 

Na predavanju boste izvedeli, kako se pripraviti na prihod novorojenčka, kakšna oblačila in 

ostale pripomočke je priporočljivo izbrati, kako poskrbeti za varnost, kakšne »radosti« lahko 

srečna starša pričakujeta doma. Spregovorili bomo o negi novorojenčka, kopanju in spanju. 

2. Laktacija in dojenje 

Predstavljena bo priprava na dojenje in prednosti dojenja za žensko in dojenčka. Izvedeli boste 
več o laktaciji, prvem mleku (kolostrum), pravilnem pristavljanju, dojenju po želji otroka in 
možnih oblikah pomoči pri dojenju. 

Predavateljica:  

BRIGITA GRUM, diplomirana medicinska sestra je zaposlena na Ginekološki kliniki 

Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in sicer v Porodnišnici Ljubljana. Je mednarodna 
svetovalka za laktacijo in dojenje (IBCLC) in članica Društva svetovalcev za laktacijo in dojenje 
Slovenije. Je tudi predavateljica v Šoli za starše Porodnišnice Ljubljana. 
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Torek, 19. 5. 2020 ob 18h 

3. Nosečnost (zadnji trimester), priprava na porod 

Predavanje se bo pričelo z zadnjim trimestrom nosečnosti, s poudarkom na spremembah, na 

katere morajo biti nosečnice pozorne in priporočili na kakšen način se odzvati v posameznem 

primeru.  

Predstavljeni bodo znaki začetka poroda, priporočila, kdaj se odpraviti v porodnišnico in kaj vse 

naj porodnica vzame seboj. 

4. Porod 

V predavanju bodo razložene faze poroda, delitev poroda na porodne dobe, ki bodo natančno 

predstavljene, da si bo laže predstavljati sam potek poroda. 

Nosečnice se bodo seznanile tudi z dihalnimi vajami in načini sproščanja. 

Predavateljica:  

GORDANA NJENJIĆ, magistrica zdravstvene nege, diplomirana medicinska sestra, babica je 

zaposlena na Ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani od leta 1979. Prvih 

20 let svoje kariere je delala kot medicinska sestra babica v porodni sobi, ob porodni postelji. 

Zadnjih 20 let deluje v Šoli za starše, kot predavateljica. Že 24 let je članica Nacionalnega odbora 

za spodbujanje dojenja pri UNICEF-Slovenija in mednarodna ocenjevalka nacionalne komisije za 

ocenjevanje Novorojenčkom prijazne porodnišnice in Dojenju prijazne zdravstvene ustanove. Je 

tudi predavateljica na tečajih za spodbujanje dojenja.  
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Četrtek, 21. 5. 2020 ob 18h 

5. Novorojenček in dojenček 

V predavanju bo predstavljena oskrba novorojenčka v porodnišnici, presejalna testiranja, 
pomen vitamina K, odpust iz porodnišnice, priporočila v zvezi s hranjenjem dojenčka ter 
cepljenje in cepiva (obvezna in priporočena).  

Predavateljica:  

asistentka TINA PERME, doktorica medicine, specialistka pediatrije, je zaposlena na Enoti za 

intenzivno nego in terapijo novorojenčkov v Porodnišnici Ljubljana. V enoti skrbi jo za večino 
slovenskih nedonošenčkov, pa tudi veliko večino donošenih novorojencev, ki potrebujejo  
intenzivno terapijo. Izvajajo seveda tudi vse rutinske preglede zdravih novorojencev in UZ 

preglede kolkov, v Ambulanti za rizične otroke pa spremlja jo nedonošenčke po odpustu iz 
bolnišnice do starosti 2 let. Raziskovalno se ukvarja z okužbami pri novorojenčkih. 

 

6. Poporodno obdobje ali »zakaj mi ni nihče povedal, da bo tako težko?« 

V tem predavanju bomo na hitro pregledali vse radosti pa tudi slabosti poporodnega obdobja. 

Kaj je naravno in pričakovano in kaj nas mora skrbeti. To je obdobje, ko žensko preveva ljubezen 
do majcenega bitja v njenem naročju, a hkrati ji nagajajo hormoni in v resnici ne ve čisto dobro, 
zakaj se kdaj tako čudno počuti in zakaj ni »super mama«. Vsaka ženska si želi biti samozavestna, 

verjeti vase in si zaupati, a kaj ko ji po glavi roji tako veliko dvomov, če sploh dela prav. Govorili 
bomo o pasteh in radostih dojenja pa tudi o času, ki si ga mora ženska vzeti zase ter za 
regeneracijo svojega telesa in duše. V tem obdobju gre ženska skozi kompleksno transformacijo, 
skozi katero se razvije nekaj najbolj čudovitega na tem svetu: MAMA.  

Predavateljica:  

asistentka VESNA FABJAN VODUŠEK, doktorica medicine, specialistka ginekologije in porodništva 

zase pravi, da je mama dveh otrok ter ginekologinja po srcu in duši. Na Ginekološki kliniki 
Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani je zaposlena 18 let in v tem času sem je največ 
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ukvarjala z nosečnicami, porodnicami ter otročnicami. Veliko se je naučila od njih in upam, da so 
se nekaj tudi one naučile od nje. 

 

 

 

 

 


