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Szkoła rodzenia zamiast
domu wielopokoleniowego
A Szkoła rodzenia pomaga przygotować umysł

i ciało do porodu. To nauka dla mamy i taty

j.barczykowska@dziennik.lodz.pl

Czy w ciąży można uprawiać
sport? Jak wygląda zbilansowana dieta ciężarnej? Jak przebiega poród iw końcu jak pielęgnować upragnionego maluszka?
To pytania, które nurtują
wszystkich młodych rodziców.
Nie na wszystkie potrafią odpowiedzieć mamy i babcie, dlatego warto zapisać się na szkołę
rodzenia.
W czasach gdy domy wielopokoleniowe są tylko wspomnieniem a większość młodych
par mieszka sama, bardzo ważne są miejsca, gdzie można
przygotować się do rodzicielstwa i rozwiać wszystkie wątpliwości. Takim miejscem jest
właśnie szkoła rodzenia. Najlepiej wybrać taką, w której zajęcia prowadzą położne na co
dzień pracujące na sali porodowej jednego ze szpitali położniczych w regionie.

Wszystko, co rodzic
wiedzieć powinien

– Nazajęciach w szkole rodzenia
rodzicezdobywająwiedzęnatemat diety kobiety ciężarnej, jej
aktywności fizycznej podczas
ciąży. Omawiamy po kolei
wszystkie fazy porodu, oswajając ciężarną z kolejnymi etapami. Rozmawiamy też o sposobach uśmierzania bólu oraz
uczymy prawidłowo oddychać,
co pomoże młodej mamie podczas porodu – mówi Anna Mi

siak, położna ze Szpitala im. Pirogowa(dawniejMadurowicza),
która prowadzi szkołę rodzenia
przy gabinecie prof. Jarosława
Kalinki. – Szkoła rodzenia to też
najlepsze miejsce do zadawania
pytań. Jesteśmy po to, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości
przyszłych rodziców. Często
obalamy mity na temat porodu
i karmienia piersią – dodaje.

Dla kogo zajęcia w szkole
rodzenia?
Większość uczestników kursu
w szkole rodzenia to rodzice,
którzy spodziewają się pierwszego dziecka, choć zdarza się,
że pojawiają się pary, którzy już
mają starsze pociechy. Chcą
przypomnieć sobie sposoby pielęgnacji a także przygotować się
do porodu.
– Część uczestników naszych
kursów jest już dobrze przygotowana. Inni dopiero oswajają
sięztątematyką.Widać,żezajęcia w szkole rodzenia są bardzo
ważne dla panów, którzy dopiero teraz dowiadują się o tym, jak
wygląda poród – mówi Anna
Misiak. – Takie zajęcia to dobra
podstawa do podjęcia decyzji
na temat rodzinnego porodu.
Po zajęciach pary bardziej świadomie decydują czy chcą rodzić
razem, czy wręcz przeciwnie.
Bardzo często zdarza się, że
pod wpływem zajęć zmieniają
zdanie w jedną albo w drugą
stronę – dodaje położna.

Lekarz nie wystarczy
Szkoła rodzenia to dziś praktycznie standard dla wszystkich
młodych rodziców. Kiedyś wie-
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b Prof. Jarosław Kalinka: – Kiedyś ciężarne mieszkające w domach wielopokoleniowych czerpały
wiedzę na temat ciąży i porodu od mam i babć. Dziś, kiedy mieszkają same, potrzebują szkoły
rodzenia. A położna Anna Misiak (oboje na zdjęciu) dodaje: – Szkoła rodzenia to też najlepsze miejsce
do zadawania pytań. Jesteśmy po to, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości przyszłych rodziców
dzę na temat ciąży, porodu ipielęgnacji dziecka młodzi czerpali od mam ibabć w domach wielopokoleniowych. Dziś mieszkają sami, często bardzo daleko
od rodziny i chcą się uczyć
od profesjonalistów.
Lekarze nie są w stanie przekazać ciężarnym wszystkich potrzebnych informacji, dlatego
zachęcają swoje pacjentki
do uczestnictwa w szkole rodzenia.
– Na początku mojej drogi
zawodowej wydawało mi się, że
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Położnicy sami dziś kierują
swoje pacjentki na zajęcia
w szkole rodzenia. Dzięki temu
łatwiej przejdą poród i ciąże.
– Zmienił się świat i oczekiwania. Zmieniły się też merytoryczne wskazania. W trakcie
ciąży mamy cały kalendarz postępowania medycznego, między innymi badania krwi, USG,
wywiad lekarski, analizy, badania dodatkowe a także prowadzenie dokumentacji: rejestr leków, uzasadnienia przypisania
leków, rejestr zwolnień lekar-
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zajęcia w szkole rodzenia podczas ciąży nie są niezbędne.
Wraz z latami praktyki położniczej przekonałem się jednak, że
podczas wizyty lekarskiej nie da
się przekazać ciężarnej wszystkich informacji, których kobiety oczekują. Te powinny być
uzupełnione właśnie w szkole
rodzenia – mówi prof. Jarosław
Kalinka, kierownik kliniki
perinatologii i bloku porodowego wWojewódzkim Szpitalu im.
Pirogowa, który przy gabinecie
założył szkołę rodzenia.

skich. To powoduje, że czas wizyty lekarskiej relatywnie się
skraca, dlatego często brakuje
czasu na przedyskutowanie
wielu ważnych tematów np.
form aktywności fizycznej podczas ciąży i prawidłowego odżywania. Wzrosło też zapotrzebowanie na ścisłą lekarską opiekę
merytoryczną, która jest zadaniem lekarza. Z drugiej strony
ciężarne potrzebują pakietu informacji na temat fizjologicznych zachowań w ciąży, które
mogą przybliżyć położne. To
ma miejsce właśnie w szkole rodzenia – mówi prof. Jarosław
Kalinka. – Szkoła rodzenia wpisuje się w nowoczesny system
prowadzenia ciężarnej. Podczas
zajęć położne mają więcej czasu, omawiają więc np. drobne
dolegliwości, jakie mogą wystąpić w trakcie ciąży, kiedy
przyszłe mamy powinny się
skontaktować z lekarzem a kiedy mamy do czynienia jedynie
z fizjologicznymi objawami.
W szkole rodzenia jest też
możliwość przedstawienia rodzicom dodatkowych tematów
np. możliwość bankowania komórek macierzystych z krwi
pępowinowej a także metod antykoncepcji po porodzie. Jest
nauka karmienia piersią, informacje na temat połogu i opieki
nad dzieckiem.
– Po szkole rodzenia kobiety
rodzą bardziej świadomie. Człowiek zaznajomiony z salą porodową wie, czego może oczekiwać. Ato bardzo pomaga i redukuje poziom stresu – mówi Anna Misiak. a
ą
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21 bm. rozpoczyna się jesień,
niecały tydzień później, w niedzielę 27 września, przypada
Światowy Dzień Serca. A początek jesieni to dobra sposobność,
by zadbać o zdrowie.
Organizatorem lokalnych
obchodów Światowego Dnia
Serca w Pasażu Schillera przy
ul. Piotrkowskiej jest łódzki oddział Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego. W planie im-

prezy jest m.in. „Sztafeta dla
zdrowia” (przejazd rowerowy,
nordic walking, marszobieg,
spacer rodzinny), będą też występy artystyczne i konkursy.
Czytelników naszych stron
zainteresować powinny punkty konsultacyjne, w których będzie można – już od godz. 10.30
– uzyskać wskazówki dotyczące dbania o zdrowie a także
poddać się (bezpłatnie) takim
badaniom, jak pomiar ciśnienia
i poziomu cholesterolu, EKG,
pulsoksymetria (pomiar pulsu
oraz tlenu we krwi) a także obliczyć wskaźnik ryzyka chorób
układu krążenia. Do udziału

w imprezie zostaną zaproszeni
eksperci medyczni, dietetycy,
artyści – wszyscy, którym bliskie jest zdrowie, szczególnie
zaś zdrowe serce.
Światowy Dzień Serca odbywa się od 15 lat na całym świecie (w Polsce od 11 lat) z inicjatywy World Heart Federation
z udziałem World Health
Organisation (WHO), UNESCO
i UNICEF. Święto ma na celu poprawę świadomości społecznej
dotyczącej chorób serca oraz
promocję zdrowego stylu życia.
Obchody tego dnia organizowane są w ponad 120 krajach
na całym świecie. a

FOT. MARIUSZ KAPALA

Joanna Barczykowska

wątpliwości oraz poznać etapy ciąży i porodu
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A Podczas zajęć można rozwiać wszystkie

b27 bm. będzie można
zmierzyć sobie ciśnienie

