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Osztályunkon 2008 óta szervezünk rendszeresen szülésre
felkészítő tanfolyamokat
A várandós nők kedvelik

Lényegesen több idő jut egy-egy várandósra mint az egyéni tanácsadás esetén

Az először szülő nők igénylik a legtöbb információt a terhességgel,
a szüléssel és az anyasággal kapcsolatban

A tanfolyam interaktív formájában a résztvevők megosztják egymással aggodalmaikat,
segítő kapcsolatok alakulnak ki közöttük

Megadják egymásnak elérhetőségeiket, így támogathatják
egymást a terhesség alatt és a szülést követően is

Gyümölcsöző párbeszéd az ellátók és az ellátottak között
Az aggodalmak eloszlatása,

amelyek a terhesség folyamán felmerülnek.

Fontos eszköz a pszichoszociális és életmódbeli problémák
megoldására (egészséges étrend bevezetése, stresszhelyzetek

kiküszöbölése stb.)

 

 

A várandós támogatása
információátadás révén miközben

javítjuk a hatékonyságot és
az elégedettséget.

Javulnak a perinatális mutatóink.
Kevesebb a koraszülés,

mint azoknál, akik nem vettek részt a
tanfolyamokon.

Megismerik a szoptatás előnyeit és
módjait és

hatásosabban alkalmazzák

Közkedvelt témáink:

źVárandósság alatti vizsgálatok

źSzülés/ Szülőszoba látogatás

źMegszületés, és kórházi napok történései

źKoraszülés, Újszülött ellátás

źBölcsőhalál megelőzés, újraélesztés

źVárandósság alatti életmód

źSzoptatás

źÚjszülött gondozás

A terhes nők félnek a testi változástól, a terhesség kimenetelétől, 

félnek attól, hogy nem tudják kihordani terhességüket, félnek a 

koraszüléstől, a fejlődési rendellenességektől, egyszóval rengeteg 

félelemmel néznek szembe a 9 hónap alatt. A legjobb módja a szüléssel 

kapcsolatos félelmek, szorongások leküzdésének a szülő nők 

információval való ellátása, mely a szülés előtti rendszeres, jól 

felépített tanfolyamok által valósulhat meg hatékonyan. 

Régebben elsősorban védőnő által jutottak információhoz a  

érdeklődők, de ma már egyre nagyobb teret hódít a média, internet is.

Sokszor egyugyanazon témában ellentétes információk megzavarhatják 

a tájékozódó kismamákat. Ez nemhogy csökkentené, de növeli a 

felhalmozódott feszültséget.

Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a kiscsoportos, családias 

hangulatú összejövetelek bizonyultak a leghatékonyabbnak, mert egy 

közvetlenebb hangnemben zajlott beszélgetés oldja a feszültséget és a 

gátlás megszűnése által az egyébként kínosnak tűnő kérdések is 

felszínre kerülnek az előadássorozat végére.  A résztvevők 

személyiségükben különböző emberek,  így vannak bátrabbak és 

szerényebb résztvevők is, akik csak profitálhatnak a bátrabb kérdések 

válaszaiból.  S ha már megindul a feszültebb légkör oldása, akkor 

bátran teszik fel a korábban kevésbé aktív, de már oldódott hangulatú 

kismamák, az őket érdeklő kérdéseket.

Az elmúlt 5 év távlatában kijelenthető, hogy a leendő édesapák

nagyobb számmal vesznek részt a tanfolyamok egy-egy alkalmán,

sőt azt is bátran kijelenthetjük, hogy a legkedveltebb téma az

édesapák körében a Szülés, Újszülöttellátás, Újraélesztés valamint az

Újszülött gondozása. Utóbbi években a férfiak igényévé vált, hogy ők 

maguk is valamelyest részt vegyenek gyermeküket körülvevő 

történésekben.

Az apaszerep érzelmi elfogadása a megszületésre való felkészülés a 

várandósság során erősödik, támogatnunk kell az apa-gyermek 

kapcsolat fejlődését is azzal, hogy  bátorítjuk a leendő apákat a 

tanfolyamokon való részvételre. Legtöbbször a gyakorlati oktatáson a 

legpraktikusabb kérdéseket, résztvevőink férfi tagjaitól kapjuk.

A tanfolyamokon  megjelent kismamáink nagyobb része 

első gyermekét várja, vagy ha már gyermeke van, akkor 

nagyobb korkülönbség van a gyermekek között és mintegy 

ismétlésként hallgatja meg előadásainkat. Másik 

lehetőségként felmerül, hogy valamely eseményben 

változás állt be a megelőző terhességhez képest, 

gondolunk arra, hogy nem tudta szoptatni gyermekét, 

vagy megelőzően per vias naturales szült és most 

szükségessé vált az elektív császármetszés.  

A részvevők számának növelése egy örök harc, de p

  

ont az a 

réteg nem jön el, akinek szükséges lenne a prevenció, illetve 

az ismeretek bővítésére. Így lehetőségként felmerülne, 

hogy akár kötelező jelleggel vegyenek részt a várandósok

szülésre felkészítő tanfolyamon, akár protokoll 

szabályozásával is. 

A másik legtöbbször elhangzott kifogás a tanfolyamon való 

részvételre, hogy a munkáltató nem engedi el akár a 

várandóst, vagy akár a leendő apát az előadások 

meghallgatására csak a szabadság terhére.

A gyermek vállalását a mai demográfiai adatok mellett 

támogatnunk kell, akár azzal, hogy munkáltatóként 

biztosítjuk ennek lehetőségét.
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