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Czy w ciąży można uprawiać
sport?Jakwyglądazbilansowa-
nadieta ciężarnej? Jakprzebie-
gaporódiwkońcujakpielęgno-
wać upragnionegomaluszka?
To pytania, które nurtują
wszystkichmłodych rodziców.
Nienawszystkiepotrafiąodpo-
wiedziećmamy i babcie, dlate-
go warto zapisać się na szkołę
rodzenia.

Wczasachgdydomywielo-
pokoleniowe są tylko wspom-
nieniem awiększośćmłodych
parmieszkasama,bardzoważ-
ne są miejsca, gdzie można
przygotować się do rodziciel-
stwa i rozwiać wszystkie wąt-
pliwości. Takimmiejscem jest
właśnieszkołarodzenia.Najle-
piejwybrać taką,wktórej zaję-
cia prowadzą położne na co
dzieńpracującenasaliporodo-
wej jednegozeszpitalipołożni-
czychwregionie.

Wszystko,corodzic
wiedziećpowinien
–Nazajęciachwszkolerodzenia
rodzicezdobywająwiedzęnate-
mat diety kobiety ciężarnej, jej
aktywności fizycznej podczas
ciąży. Omawiamy po kolei
wszystkie fazyporodu,oswaja-
jąc ciężarną z kolejnymi etapa-
mi. Rozmawiamy też o sposo-
bach uśmierzania bólu oraz
uczymyprawidłowooddychać,
copomożemłodejmamiepod-
czas porodu – mówi Anna Mi

siak, położnazeSzpitala im.Pi-
rogowa(dawniejMadurowicza),
któraprowadzi szkołę rodzenia
przy gabinecie prof. Jarosława
Kalinki. –Szkołarodzenia toteż
najlepszemiejscedozadawania
pytań.Jesteśmypoto,żebyroz-
wiać wszystkie wątpliwości
przyszłych rodziców. Często
obalamymity na temat porodu
ikarmieniapiersią –dodaje.

Dlakogozajęciawszkole
rodzenia?
Większość uczestników kursu
w szkole rodzenia to rodzice,
którzy spodziewają się pierw-
szego dziecka, choć zdarza się,
żepojawiająsiępary,którzyjuż
mają starsze pociechy. Chcą
przypomniećsobiesposobypie-
lęgnacjiatakżeprzygotowaćsię
doporodu.

–Częśćuczestnikównaszych
kursów jest już dobrze przygo-
towana. Inni dopiero oswajają
sięztątematyką.Widać,żezaję-
ciawszkole rodzenia są bardzo
ważnedlapanów,którzydopie-
roterazdowiadująsięotym,jak
wygląda poród – mówi Anna
Misiak. – Takie zajęcia to dobra
podstawa do podjęcia decyzji
na temat rodzinnego porodu.
Pozajęciachparybardziejświa-
domiedecydujączychcąrodzić
razem, czy wręcz przeciwnie.
Bardzo często zdarza się, że
podwpływem zajęć zmieniają
zdanie w jedną albo w drugą
stronę–dodajepołożna.

Lekarzniewystarczy
Szkoła rodzenia to dziś prak-
tyczniestandarddlawszystkich
młodychrodziców.Kiedyświe-

dzęnatematciąży,poroduipie-
lęgnacjidzieckamłodziczerpa-
liodmamibabćwdomachwie-
lopokoleniowych. Dziś miesz-
kająsami,częstobardzodaleko
od rodziny i chcą się uczyć
odprofesjonalistów.

Lekarzeniesąwstanieprze-
kazaćciężarnymwszystkichpo-
trzebnych informacji, dlatego
zachęcają swoje pacjentki
do uczestnictwa w szkole ro-
dzenia.

– Na początku mojej drogi
zawodowejwydawałomisię,że

zajęcia w szkole rodzenia pod-
czas ciąży nie są niezbędne.
Wrazzlatamipraktykipołożni-
czejprzekonałemsię jednak,że
podczaswizytylekarskiejnieda
sięprzekazaćciężarnejwszyst-
kich informacji, których kobie-
ty oczekują. Te powinny być
uzupełnionewłaśnie w szkole
rodzenia –mówiprof. Jarosław
Kalinka, kierownik kliniki
perinatologii iblokuporodowe-
gowWojewódzkimSzpitaluim.
Pirogowa,któryprzygabinecie
założył szkołę rodzenia.

Położnicy sami dziś kierują
swoje pacjentki na zajęcia
wszkole rodzenia.Dzięki temu
łatwiej przejdąporód i ciąże.

– Zmienił się świat i oczeki-
wania.Zmieniłysięteżmeryto-
ryczne wskazania. W trakcie
ciążymamycałykalendarzpo-
stępowaniamedycznego,mię-
dzy innymibadaniakrwi,USG,
wywiadlekarski,analizy,bada-
nia dodatkowe a także prowa-
dzeniedokumentacji: rejestr le-
ków, uzasadnienia przypisania
leków, rejestr zwolnień lekar-

skich.Topowoduje,żeczaswi-
zyty lekarskiej relatywnie się
skraca, dlatego często brakuje
czasu na przedyskutowanie
wielu ważnych tematów np.
formaktywnościfizycznejpod-
czasciążyiprawidłowegoodży-
wania.Wzrosłoteżzapotrzebo-
wanienaścisłą lekarskąopiekę
merytoryczną, która jest zada-
niem lekarza. Z drugiej strony
ciężarnepotrzebująpakietu in-
formacji na temat fizjologicz-
nych zachowańw ciąży, które
mogą przybliżyć położne. To
mamiejscewłaśniewszkolero-
dzenia – mówi prof. Jarosław
Kalinka. –Szkoła rodzeniawpi-
suje się wnowoczesny system
prowadzeniaciężarnej.Podczas
zajęć położnemająwięcej cza-
su, omawiają więc np. drobne
dolegliwości, jakiemogąwystą-
pić w trakcie ciąży, kiedy
przyszłe mamy powinny się
skontaktowaćzlekarzemakie-
dymamydo czynienia jedynie
z fizjologicznymiobjawami.

W szkole rodzenia jest też
możliwość przedstawienia ro-
dzicomdodatkowychtematów
np.możliwośćbankowaniako-
mórek macierzystych z krwi
pępowinowejatakżemetodan-
tykoncepcji po porodzie. Jest
nauka karmienia piersią, infor-
macjena tematpołogu i opieki
naddzieckiem.

–Poszkole rodzeniakobiety
rodząbardziejświadomie.Czło-
wiekzaznajomionyzsaląporo-
dowąwie, czegomoże oczeki-
wać.Atobardzopomagairedu-
kujepoziomstresu –mówiAn-
naMisiak.a
ą

JoannaBarczykowska

j.barczykowska@dziennik.lodz.pl

b Prof. JarosławKalinka: – Kiedyś ciężarnemieszkającewdomachwielopokoleniowych czerpały
wiedzę na temat ciąży i porodu odmam i babć. Dziś, kiedymieszkają same, potrzebują szkoły

rodzenia. A położnaAnnaMisiak (oboje na zdjęciu) dodaje: – Szkoła rodzenia to też najlepszemiejsce
do zadawania pytań. Jesteśmypo to, żeby rozwiaćwszystkiewątpliwości przyszłych rodziców

ASzkoła rodzenia pomaga przygotować umysł
i ciało do porodu. To nauka dlamamy i taty
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APodczas zajęćmożna rozwiaćwszystkie
wątpliwości oraz poznać etapy ciąży i porodu

Dbaj ozdrowieVI•

Szkoła rodzeniazamiast
domuwielopokoleniowego

21 bm. rozpoczyna się jesień,
niecały tydzieńpóźniej,wnie-
dzielę 27 września, przypada
ŚwiatowyDzieńSerca.Apoczą-
tekjesienitodobrasposobność,
by zadbać o zdrowie.

Organizatorem lokalnych
obchodów Światowego Dnia
Serca w Pasażu Schillera przy
ul.Piotrkowskiej jest łódzkiod-
dział Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego.Wplanieim-

prezy jest m.in. „Sztafeta dla
zdrowia” (przejazd rowerowy,
nordic walking, marszobieg,
spacer rodzinny), będą teżwy-
stępyartystyczne ikonkursy.

Czytelników naszych stron
zainteresować powinny punk-
tykonsultacyjne,wktórychbę-
dziemożna– jużodgodz.10.30
– uzyskaćwskazówki dotyczą-
ce dbania o zdrowie a także
poddać się (bezpłatnie) takim
badaniom, jakpomiarciśnienia
i poziomu cholesterolu, EKG,
pulsoksymetria (pomiar pulsu
oraz tlenuwekrwi) a także ob-
liczyćwskaźnik ryzyka chorób
układu krążenia. Do udziału

wimpreziezostanązaproszeni
eksperci medyczni, dietetycy,
artyści – wszyscy, którym bli-
skie jest zdrowie, szczególnie
zaś zdrowe serce.

ŚwiatowyDzieńSercaodby-
wa się od 15 lat na całym świe-
cie(wPolsceod11 lat)z inicjaty-
wy World Heart Federation
z udziałem World Health
Organisation (WHO), UNESCO
iUNICEF.Świętomanacelupo-
prawęświadomościspołecznej
dotyczącej chorób serca oraz
promocjęzdrowegostylużycia.
Obchody tego dnia organizo-
wane są w ponad 120 krajach
nacałymświecie.a

Bezpłatnebadania

Warto zbadać się z okazji początku jesieni

b27 bm. będziemożna
zmierzyć sobie ciśnienie

WiktorSawiuk

w.sawiuk@dziennik.lodz.pl
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