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IZVLEČEK
Uvod: Priprava bodočih očetov na starševstvo poteka že med nosečnostjo. Sodobni očetje
lahko partnerko največkrat spremljajo na ginekološke preglede z ultrazvočnim pregledom
in v šolo za bodoče starše. Med porodom partnerki nudijo čustveno in fizično oporo. Po
rojstvu otroka lahko koristijo očetovski dopust, ki jim omogoča aktivno vključevanje v
družinske obveznosti kot so vzgajanje in negovanje otroka ter opravljanje gospodinjskih
del. Namen: Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako in na kakšen način se slovenski
očetje vključujejo v obporodno varstvo nosečnic in novorojenčkov. Ob tem nas je
zanimalo tudi mnenje očetov, kako pogosto se vključujejo v gospodinjska dela in nego
otroka ter kako so v oporo partnerkam. Metode dela: V diplomskem delu je uporabljena
deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda empiričnega raziskovanja. Izbor
literature je omejen na znanstveno in strokovno. Iskanje virov je potekalo po naslednjih
podatkovnih bazah: COBISS, DiKul, dLib, Medline, PubMed, CINAHL, Cochrane
Library, ScienceDirect in Wiley Online Library, in sicer s ključnimi besedami: oče,
očetovanje, očetovstvo, aktivna vloga očeta, vloga očeta med nosečnostjo, vloga očeta med
porodom, poporodno obdobje oziroma fatherhood, fatherhood in pregnancy, fatherhood in
childbirth, fatherhood in puerperium, father and role in pregnancy, father and role in
childbirth, fathering in postnatal period. Pregledana literatura ni starejša od 10 let. Mnenja
slovenskih očetov smo zbirali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, ki je bil
oblikovan na osnovi pregleda literature. Za analizo podatkov je bila uporabljena
deskriptivna statistika z navedbo frekvenc in odstotkov. Rezultati: V raziskavi je
sodelovalo 114 očetov, od tega je bilo 48 očetov starih od 31 do 40 let. Največ očetov ima
doseženo srednješolsko izobrazbo (53 %) in živi na vasi (52 %). Kar 91 % (94)
anketirancev je prisostvovalo pri vsaj enem ultrazvočnem pregledu. Po tem se je 66 % (68)
očetov čutilo bolj povezano s svojim otrokom. Očetje so obiskali tudi predavanja v šoli za
bodoče starše (71 %) in sodelovali pri rojstvu otroka (85 %). Od tega je 86 % očetov
izrazilo željo po navzočnosti. Med porodom je večina očetov spodbujalo partnerko pri
spopadanju z bolečino in jo podpiralo. Le 40 % (32) očetov je partnerki pomagalo pri
prvem podoju. 83 % očetov se vedno ali pogosto pogovarja ali igra z otrokom. Občasno
očetje pomagajo pri oblačenju otroka (51 %), pri hranjenju redkeje (14 %). Kar 90 % (83)
očetov je izkoristilo oziroma ima namen v celoti izkoristiti očetovski dopust. Presenetljivo
si kar 87 % očetov s partnerko deli gospodinjska dela. Razprava in zaključek: Rezultati
so pokazali, da se slovenski očetje aktivno vključujejo v perinatalno obdobje in se na
starševstvo pripravljajo že med nosečnostjo. Kljub temu, da večina očetov zavzeto sodeluje
pri pripravi na prihod novorojenčka, se 16 % temu izogiba. Zanimivo bi bilo izvedeti,
zakaj do tega prihaja, kaj je vzrok in kako bi babica lahko spodbudila njihovo aktivnost.
Ključne besede: očetovstvo, očetovanje, vloga očeta, nosečnost, porod, poporodno
obdobje, novorojenček, očetovski dopust.

ABSTRACT
Introduction: Future fathers already begin to prepare for parenthood during pregnancy.
Modern fathers can accompany their partners to gynecolocigal examinations and
ultrasound check-ups, as well as parenting classes. During labour, they provide their
partners physical and emotional support. After the birth of a child fathers can go on a
paternity leave, which enables them to actively take part in family duties like raising and
taking care of children and doing housework. Purpose: The purpose of my dissertation is
to determine how and in what ways Slovene fathers take part in perinatal care of pregnant
partners and newborns. We were also interested in opinion of the fathers, how often they
participate in housework, how they take care of a baby and how they provide support for
their partners. Research methods: Descriptive and non experimental method of empirical
research is used in this dissertation. All literature is scientific and professional. Sources
have been found in the following databases: COBISS, DiKul, dLib, Medline, PubMed,
CINAHL, Cochrane Library, ScienceDirect and Wiley Online Library, with keywords oče,
očetovanje, očetovstvo, aktivna vloga očeta, vloga očeta med nosečnostjo, vloga očeta med
porodom, poporodno obdobje or fatherhood, fatherhood in pregnancy, fatherhood in
childbirth, fatherhood in puerperium, father and role in pregnancy, father and role in
childbirth, fathering in postnatal period. Overwieved literature is not older than 10 years.
Opinions of Slovene fathers have been collected with an online survey, which was
designed on the basis of the certain literature reviews. For our data analysis we used
descriptive statistic methods with an indication of the frequencies and precentages of data.
Results: 114 fathers took part in the research, of which there was 48 dads aged from 31 to
40. Most of them have acquired high school level of education (53%) and live in the
countryside (52%). The majority - 91% (94) of respondents have been present at at least
one ultrasound. By doing so, 66% (68) of fathers felt more connected to their baby. Fathers
also took parenting classes (71%) and were present at the childbirth (85%). 86% of fathers
expressed their wish to be present. During labour, most fathers encouraged their partners
dealing with pain and supported them. Only 40% (32) of dads helped their partners
breastfeed for the first time. 83% of fathers often or always talk to their children and play
with them. Occasionally they help dressing the child (51%), but rarely help with feeding
(14%). The majority - 90% (83) of fathers have or intend to take full paternity leave.
Surprisingly, 87% of fathers share the housework with their partners. Discussion and
conclusion: The results have shown that Slovene fathers are active in taking part in
perinatal period and prepare for parenthood during the pregnancy. Despite that most
fathers eagerly participate in the preparation for the newborns arrival, there is still 16% of
dads that avoid it. It would be interesting to learn why this occurs, what causes it and how
could a midwife encourange their involvement.
Keywords: fatherhood, fathering, the role of a father, pregnancy, childbirth, postnatal
period, newborn, paternity leave.
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1 UVOD
Priprava očetov na prihod novega družinskega člana se prične že v času partnerkine
nosečnosti. Moški oziroma očetje se lahko skupaj s partnerko udeležujejo rednih
ginekoloških pregledov z ultrazvokom (Asenhed et al., 2013; Čagran, 2013; Redshaw,
Henderson, 2013, Walsh et al., 2014), obiskujejo šolo za bodoče starše (Longworth,
Kingdon, 2011; Clemente, Prosen, 2013; Johnsen et al., 2017), iščejo informacije v revijah,
knjigah, letakih, brošurah ali se izobražujejo preko televizije in spleta (Fenwick et al.,
2012; Grahek, 2014). Nekateri očetje participirajo tudi pri nakupu opreme za otroka in
pripravljajo sobo za novega člana (Čagran, 2013; Grahek, 2014).
Rojstvo predstavlja pomemben življenjski dogodek, med katerim ženske čutijo večjo
ranljivost (Drglin, 2007). Očetje se zavedajo, da porod ni preprosto dejanje, zato se aktivno
vključujejo v proces rojevanja (Ledenfors, Berterö, 2016). Med porodom lahko partnerki
nudijo čustveno podporo, sprostitev v obliki masaže, omogočajo hidracijo (Sapkota et al.,
2012), pomagajo pri izvajanju dihalne tehnike, sproščanju (Ledenfors, Berterö, 2016;
Gungor, Beji, 2007) in spremembi porodnih položajev (Gungor, Beji, 2007). Ugotavljajo,
da stalna podpora partnerja pri porodu krajša porodni proces, zmanjšuje potrebo po
carskem rezu in povečuje število fizioloških rojstev (Hodnett et al, 2013). Po porodu očetje
lahko pestujejo otroka (Ayala et al., 2016), se ga dotikajo in ga božajo (Mežik, 2015) ter
negujejo (Helth, Jarden, 2013; Poh et al., 2014). Partnerki lahko pomagajo tudi pri prvem
podoju (Sherriff et al., 2009).
Po rojstvu otroka se vloga očeta spremeni; očetovstvo privede do sprememb glede
odgovornosti in dolžnosti (Grahek, 2014). V poporodnem obdobju lahko očetje pomagajo
pri negi dojenčka. Otroka lahko previjajo, kopajo, tolažijo, se igrajo z njim in pomagajo pri
hranjenju (Redshaw, Henderson, 2013), partnerki nudijo oporo pri dojenju in praktično
pomoč v gospodinjstvu (Oprešnik, 2006; Mežik, 2015). Lahko kuhajo, pospravljajo in
nakupujejo (Grahek, 2014) ter s tem razbremenijo partnerko. Naloga očetov je tudi
vzgajanje otrok. Preko aktivnega udejstvovanja oblikujejo odnos z otrokom (Steničnik,
2012); ob tem pa osebnostno rastejo in spoznavajo samega sebe (Steničnik, 2012; Grahek,
2014).
Sodobne babice se po novem srečujejo z različnimi obporodnimi spremljevalci, med katere
prištevamo tudi očete. Vsi bodoči očetje bi morali biti poučeni o svoji vlogi ob prihodu
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novega družinskega člana. Pomembno nalogo pri tem imajo strokovnjaki v šolah za starše,
kjer se bodoči starši prvič informirajo o nosečnosti, porodu in starševstvu. Naloga babic in
ostalih zdravstvenih delavcev je, da očete seznanijo z njihovo pomembno vlogo in jih
pripravijo do tega, da bodo med nosečnostjo, porodom in po porodu samozavestno
pristopali k aktivnostim v zvezi z otrokom.
Diplomsko delo opisuje vlogo očeta nekoč in danes ter predstavlja možne načine aktivnega
vključevanja očetov med nosečnostjo, porodom in po porodu. Z raziskavo je avtorica
želela ugotoviti, kako in na kakšen način se slovenski očetje vključujejo v obporodno
varstvo nosečnic in novorojenčkov. Ob tem jo je zanimalo tudi mnenje očetov, kako
pogosto se vključujejo v gospodinjska dela in nego otroka ter kako so v oporo partnerkam.
Za raziskavo se je odločila predvsem zaradi tega, ker meni, da je aktivna vloga očetov v
slovenskem prostoru premalo poudarjena.
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2 OČETOVANJE NEKOČ IN DANES
V preteklosti so očetje veljali za gospodarja pri hiši. Njihova avtoritativna vloga v družini
je bila takrat običajen pojav. Imeli so predvsem vlogo materialnega preskrbovalca družine
(Steničnik, 2012). Otroci so bili pogosto prepuščeni sami sebi in ko so odrasli, so bili
obravnavani kot delovna sila. Ženske do obdobja moderne niso imele pravice do
službovanja (Grahek, 2014). Nekdaj se je ženski zdelo samoumevno, da je večinski del
domačih opravil na njenih plečih. Takrat ni veljalo nobeno pravilo oziroma dogovor, kdo
bo skrbel za gospodinjstvo, ampak se je preprosto vedelo, da je to žensko delo. Njena
dolžnost je bilo gospodinjenje in skrb za otroke. Pomoči ni nikoli zahtevala ali prosila, ker
se je zavedala, da to enostavno ni mogoče. Mož je hodil na delo in se redkokdaj ukvarjal z
otroki. Matere so se zavedale, da je skrb za gospodinjstvo in otroke njihova prioriteta. Tega
so bile na podlagi zgleda vajene iz otroštva, saj so bile njihove matere deležne popolnoma
enakih razmer. Očetje niso imeli večjega vpliva na otroke, saj so bili velikokrat odsotni z
doma (Novak, 2015).
Tako kot skrb za otroke, je bila tudi nosečnost ženska stvar. Moška navzočnost pri porodu
je bila tradicionalno nezaželena (Drglin, 2011). Pri porodu so pomagale babice – navadno
ženske. Upoštevale so specifična kulturna določila (Wagner, 2007). Ustvarjale so meje
posebnega, zasebnega in »posvečenega« prostora, v katerem se je porod odvijal (Drglin,
2011). Moškim so prepovedale vstop v ta prostor in jim onemogočile sodelovanje pri
porodnem procesu. Po drugi svetovni vojni se je rojevanje preselilo v bolnišnice, kjer so
obporodno skrb prevzeli porodničarji. Takrat se je vloga babic spremenila, prav tako vpliv
porodnic (Wagner, 2007). Kljub spremembi porodnega okolja pa tudi v bolnišnicah
otrokov oče sprva ni bil zaželen pri porodu.
V drugi polovici dvajsetega stoletja je očetova absolutna avtoriteta začela upadati. Nekateri
menijo, da zaradi množičnega zaposlovanja žensk, s čimer očetje niso bili več edini
preskrbovalci družine. K temu premiku so prispevali tudi emancipacija žensk,
demokratizacija družbe, uvedba deklaracije o človekovih pravicah in sodobna družinska
politika (Steničnik, 2012). Kmalu po tem smo v osemdesetih in devetdesetih letih
prejšnjega stoletja priča mnogim spremembam (Wagner, 2007). Patriarhalna vloga očeta se
je spremenila v vzgojno vlogo očeta, kjer je prisostvovanje očeta in aktivno očetovanje
prioriteta in nuja za optimalen razvoj otrok in družine (Novak, 2015). Partnerji so dobili

3

tudi priložnost prisostvovati pri porodu (Wagner, 2007). Naraščanje števila očetov, ki so
želeli sodelovati pri porodu, je vneslo v porodnišnice veliko sprememb (Grahek, 2014).
Model novega očetovstva predstavlja večjo vpletenost očetov v družinsko življenje, čemur
pravimo tudi aktivno očetovanje. Najpogosteje je fenomen novega očetovstva obravnavan
zgolj v povezavi z nuklearno družino, v zadnjem času pa je veliko zanimanja zanj tudi v
enostarševskih in reorganiziranih družinah. Pojem očetovstvo predstavlja moško vlogo, ki
se navezuje na različne očetovske identitete (Švab, 2008). Identiteta pomaga pri odkrivanju
samega sebe in je odsev posameznikovih vrednot, stališč in vedenja. Iskanje identitete
očetovstva je pomembno področje za odraslega moškega, saj odpira nove možnosti in
izzive v starševstvu. Novo očetovstvo presega delitev dela po spolih in teži k enakomerni
delitvi starševskih obveznosti in dolžnosti. Sodobni očetje nimajo več enodimenzionalne
vloge moškega kot hranitelja družine, temveč igrajo številne pomembne vloge (Steničnik,
2012). V družinah očetje formirajo dimenzije novega očetovstva; aktivno prisostvujejo v
vzgoji in skrbi za otroke. Najdejo se tudi v vlogi gospodinjca in obporodnega
spremljevalca. Postali so aktivnejši od njihovih očetov in bolj vpleteni v družinsko
življenje (Švab, 2008).
Podoba sodobnega očeta vključuje visoke standarde na različnih področjih. Idealen partner
bi naj bil izobražen, ozaveščen, skrbel naj bi za svojo družino, ljubil svojo ženo in otroke
in skrbel za lastno zdravje ter osebnostno rast (Steničnik, 2012). V družini naj bi prevzel
ključno vlogo in postal eden izmed odgovornih staršev. Naloga očeta je, da sodeluje z
materjo in ji pomaga pri skrbi za celotno družino. Vključen oče se zavzema za aktivno
sodelovanje in gradi odnos ne le z otroki, temveč tudi z materjo in sorodniki. Zanj je
značilno, da je sočuten, pozoren, spoštuje svojo družino in predstavlja pozitiven vzor. Z
avtoritarno vzgojo zna vzpostaviti razmerje moči v odnosu do otroka. Zgledni oče je
izviren v svojem vedenju, in ker se zaveda pomembnosti svojega položaja, je odgovoren
do družine, družbe in okolja (Žabkar, 2012).
Kovše (2010) ugotavlja, da je aktivno očetovanje bolj ali manj povezano z domačim
delom, ki so ga moški pripravljeni opravljati skupaj z materjo. Neplačano domače delo
očeta predstavlja asistenco materi in igro ter skrb za otroke, kar pomeni, da so tipično
gospodinjska opravila še vedno prepuščena materi. Jug Došler in Skubic (2012b)
ugotavljata, da so sodobni očetje v Sloveniji bolj aktivno vključeni v nego in vzgojo otrok
kot njihovi očetje. Vseeno pa se z otroki ukvarjajo povprečno le 12 minut na dan. Mlada
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populacija, predvsem moški, je še vedno mnenja, da je naloga moškega v družini služenje
denarja. Morda nekateri še vedno čutijo odgovornost, da morajo poskrbeti za finančno
stanje družine kljub temu, da se moški in ženske strinjajo, da služenje denarja ni več
izključno naloga moškega in skrb za dom in družino ni najpomembnejša naloga ženske.
Zavedanje o enakosti spolov in enakovredni razdelitvi družinskih vlog med moškimi in
ženskami je močnejše pri ženskah (Jug Došler, Skubic, 2012b).
Glede na preteklost se očetova vloga v družini danes močno razlikuje. Na te spremembe
vplivata tako zgodovina kot tudi kultura. Dejstvo je, da lahko razlike v kulturi pomenijo
različne izkušnje za očete glede očetovanja (Fenwick et al., 2012). V tropskih državah, kjer
se kultura razlikuje od naše, imajo očetje povsem drugačno vlogo kot v Sloveniji (Grahek,
2014). Rozina (2014) ugotavlja, da kljub temu tudi pri nas ni enotne očetovske vloge. Na
sploh pa je očetovanje bolj dejavno kot nekdaj. S konceptom novega očetovstva pridobijo
tako moški kot ženske. Moški oplemenitijo svoje čustveno življenje, ženske dobijo
odgovornega partnerja in skupaj dosežeta cilj, da postane družina bolj povezana. Korist
ima tudi družba, saj posamezniki postajajo senzibilnejši in bolj dojemljivi za reševanje
družinske problematike. Sodobni očetje se zavedajo svojega pomena kot starša in svojo
vlogo pozitivno vrednotijo. Izkoristiti želijo več časa s svojimi otroki in z njimi razvijati
tesnejši odnos (Steničnik, 2012).
Prihodnost očetovstva se kaže v smeri predanosti in zavzetosti kot temeljnem življenjskem
poslanstvu. Oče kot enakopraven partner sodeluje in prevzema starševske naloge, pri
katerih se izmenjuje z materjo. Pri tem ni pomembno, kateri izmed staršev opravlja katero
nalogo, ampak je pomembno enakopravno in soodgovorno uresničevanje potreb celotne
družine. Skupaj s partnerko tudi odloča o spočetju otroka, spremlja njegov razvoj v
maternici, prisostvuje pri porodu, sodeluje pri negi in vzgoji otroka ter ostalim družinskim
članom pomaga sooblikovati optimalne možnosti za socialno in psihološko rast. Steničnik
(2012) poudarja, da praksa novega očeta ne sme predstavljati pomoč preobremenjenim
materam, ampak se morajo zavedati enakopravnosti med spoloma in samega sebe
doživljati kot enega od kompetentnih staršev. Nekateri očetje se včasih premalo zavedajo
svoje vloge pri vzgoji in skrbi za otroke, a teh je malo. Očetje si kljub zaposlitvi in
prenatrpanemu urniku želijo participirati v življenju svojih otrok. Velikokrat se zgodi, da si
kljub veliki želji tega ne morejo privoščiti ravno zaradi delovnih obveznosti (Grahek,
2014). Mlajši očetje so bolj dovzetni in aktivnejši, saj si želijo biti del družine in v njej
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aktivno sodelovati, kar se kaže v skupnih sprehodih, igri z otrokom in delitvi gospodinjskih
opravil med partnerjema (Novak, 2015).
Moški so torej postali dovzetnejši za očetovsko vlogo, saj skupaj s partnerko sodelujejo pri
vzgoji in negi otrok, hkrati pa predstavljajo pomemben člen družine. Prav tako se
vključujejo v obporodno varstvo nosečnic in novorojenčka, kar je bilo za očete nekdaj
popolnoma nemogoče. V naslednjem poglavju avtorica predstavlja možno očetovo aktivno
vključevanje tekom nosečnosti.
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3 OD SPOČETJA NAPREJ – VKLJUČENOST OČETOV V
DEJAVNOSTI MED NOSEČNOSTJO
Omembe vredno je, da se vez med očetom in še nerojenim otrokom vzpostavlja drugače
kot med materjo in pričakovanim otrokom. Kljub temu pa sta Gendecher in Drglin (2007)
mnenja, da današnje, bolj aktivne vloge očetov ne smemo prezreti, saj bodoče starševstvo
vpliva tudi na moške. Ženska je tista, ki nosi otroka, a pomembno se je zavedati, da bosta
vlogo starša prevzela oba. Prav tako je pomembno, da moški prisostvujejo na vseh
stopnjah starševstva. Potrebno je sicer izpostaviti individualne razlike med očeti, kajti
aktivno starševanje je odvisno tudi od vsakega posameznika. Pomembne so tudi družinske
okoliščine in misel na to, kaj se bo z novo družino dogajalo v prihodnje. Večina današnjih
očetov pomaga partnerki med nosečnostjo in se skupaj z njo aktivneje pripravlja na izzive
življenja v skupnosti po prihodu otroka (Gendecher, Drglin, 2007).
Moški se torej začnejo na očetovstvo aktivno pripravljati že v času partnerkine nosečnosti.
Nanj se pripravljajo zelo različno. Partnerko spremljajo na redne ginekološke preglede,
kjer lahko slišijo otrokovo bitje srca in ga vidijo (Asenhed et al., 2013). Da bi očetje
zadovoljili svoje potrebe po informacijah in se počutili bolj vključene, pogosto iščejo
informacije v starševskih knjigah, revijah, letakih, brošurah ali se izobražujejo preko
televizije in spleta (Fenwick et al., 2012). Veliko koristnih nasvetov in podatkov dobijo
tudi pri partnerki, lastnih starših, prijateljih, sodelavcih in zdravstvenih delavcih (Deave,
Johnson, 2008). Očetje med pričakovanjem vzpostavljajo stik tudi z nerojenim otrokom.
Slednji z brcanjem v maternici potrjuje svoj obstoj in resničnost (Asenhed et al., 2013).
Ena izmed oblik navezovanja je polaganje rok na materin trebuh in pogovarjanje z
otrokom. S polaganjem rok na trebuh očetje izkazujejo partnerki naklonjenost in predanost
(Johnsen et al., 2017). Na prihod novega družinskega člana se lahko pripravljajo tudi tako,
da pripravljajo prostor oziroma sobo za otroka (Čagran, 2013).
Grahek (2014) je v svoji raziskavi ugotovila, da so bili partnerji v času partnerkine
nosečnosti v pomoč pri gospodinjskih opravilih in tudi pri njeni negi. Skupaj s partnerko so
obiskovali šolo za bodoče starše. Participirali so tudi pri nakupu opreme za novega
družinskega člana. Redno so navezovali stike z nerojenim otrokom. Tekom nosečnosti so
prebirali literaturo, spletne strani na internetu ali revije ter se s partnerkami pogovarjali o
vseh pridobljenih informacijah. Partnerke od bodočih očetov pričakujejo, da so jim v
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čustveno in fizično oporo. Oče ima lahko pomembno vlogo tudi pri ozaveščanju starejšega
otroka; lahko ga pripravi na prihod novega družinskega člana, dodaja Steničnik (2012).
Vsaka sodobna nosečnica, ki vstopa v obdobje materinstva, pričakuje od bližnjih veliko
podpore. Velikokrat je partner tisti, od katerega pričakuje največ. Ljubeča opora,
razumevanje, zagotavljanje bližine in poslušanje so tista dejanja, ki naj bi jih bil partner
pripravljen dajati. Med nosečnostjo se telo ženske zelo spremeni. Vidne telesne
spremembe pri ženski lahko povzročijo zaskrbljenost, kar je povezano z žensko predstavo,
da so vitke ženske bolj privlačne in v družbi sprejete. Pri tem je ključna podpora partnerja,
drugih bližjih oseb in strokovnjakov, ki nosečnicam pomagajo pri zmanjševanju tesnobe in
zaskrbljenosti. Veliko sočutja in podpore s strani partnerja potrebujejo nosečnice tudi
takrat, ko je prisoten strah pred rojstvom hudo bolnega otroka, strah pred težavami z
dojenjem, strah pred porodnimi bolečinami, strah pred poškodbami porodne poti med
porodom, strah pred carskim rezom in samim vaginalnim porodom (Gendecher, Drglin,
2007). Ko ženske čutijo tesnobo ali se slabše počutijo, jim partnerjeva podpora pomaga do
boljšega razpoloženja (Redshaw, Henderson 2013).
Identiteta očetovstva se začne razvijati že v nosečnosti. Slednja ni več rezervirana samo za
ženske, temveč tudi za njihove partnerje, ki ne samo da nudijo podporo in pomoč, ampak
se tudi sami postopoma pripravljajo na proces preoblikovanja družinske vloge (Steničnik,
2012). Očetovstvo pomeni pričakovanje velike spremembe, zato vpliva tudi na duševnost
moških. Pomembno je, da si v obdobju priprav na starševstvo partnerja nudita vzajemno
čustveno podporo. Spodbujanje h komuniciranju, odpiranje pogovorov in medsebojno
poslušanje ter razumevanje so glavni temelji za gradnjo partnerskega odnosa in družine
(Marković, Štemberger Kolnik, 2012). V obdobju pričakovanja se je potrebno zavedati, da
so partnerjeva prisotnost, prizadevanja in čustva neprecenljiv del tega obdobja (Clemente,
Prosen, 2013).
Pričakovanje novega družinskega člana torej ne zaznamuje le bodoče matere, ampak tudi
partnerja. Taka sprememba lahko oteži podporno vlogo očeta (Gendecher, Drglin, 2007).
Vloga očetov je odvisna od kulturne prevladujoče podobe očetovstva, odnosa med
partnerjema, pričakovanj in osebne življenjske zgodbe posameznika in para. Nerealno je
pričakovati, da bodo vsi očetje samoumevno prevzeli in uresničevali naloge, ki jih ženska
pričakuje od druge ženske. Nekateri očetje so bolj sposobni, razumevajoči in spretnejši za
zagotavljanje podpore kot drugi (Drglin, 2011). Proti koncu nosečnosti večina očetov
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izraža večji občutek zrelosti in povečano odgovornost (Poh et al., 2014), kar kaže na velik
vpliv izkušnje nanje. Vendar pa tudi občutja ambivalence niso redka. Nekateri očetje
hrepenijo po otroku in so pripravljeni skrbeti zanj, hkrati pa izražajo občutek nezmožnosti
in si želijo pobegniti (Asenhed et al., 2013). Da bi tako za moške kot za ženske izboljšali
pripravo na starševstvo, je pomembno, da babice in ostali zdravstveni delavci razumejo
vlogo očetov in njihovo podporo med nosečnostjo in pri rojstvu. S podporo ne le materam,
pač pa tudi partnerjem, lahko olajšajo prvo navezovanje in pripomorejo k lažji vzpostavitvi
pristnega odnosa med očetom, materjo in otrokom (Longworth et al., 2015).
Občutek samozavesti lahko pri bodočem očetu okrepi aktivna udeležba in prisostvovanje
pri pregledih v nosečnosti in drugih dejavnostih priprav na prihod novega člana. Avtorica v
nadaljevanju podaja nekaj primerov.

3.1 Pregledi med nosečnostjo
Matere, ki pričakujejo prvega otroka, bolj vključujejo partnerje v obporodno varstvo. Tudi
partnerji presenečajo in se udeležujejo ginekoloških pregledov z ultrazvokom v velikem
številu (Redshaw, Henderson, 2013). Prisostvovanje pri ginekološkem pregledu z
ultrazvokom in opazovanje plodovih gibov sta zelo pomembna za začetno navezovanje
očeta na otroka (Fenwick et al., 2012). Očetje se med nosečnostjo najbolj povežejo
oziroma se čutijo bolj povezane s svojim otrokom, ko med ultrazvokom vidijo in zaznavajo
plodove gibe (Rosich-Medina, Shetty, 2007). Ultrazvok predstavlja prelomno točko, ko
nosečnost postane resničnost. Brcanje, poslušanje otrokovega srčnega utripa in opazovanje
otroka preko ultrazvoka daje očetom trden dokaz o obstoju tega bitja. Je nekaj, kar odpira
nov svet in veliko novih pričakovanj. Po tem moški razmišljajo drugače in povečajo
pričakovanja glede svoje vloge. Morda nekateri tudi začnejo dvomiti in se spraševati, ali so
sposobni soočiti se z realnostjo novega življenja in odgovornostjo skrbi zanj (Asenhed et
al., 2013). Podpora očetom v prehodu v očetovstvo, poznavanje njihovih izkušenj in potreb
med nosečnostjo in porodom s strani zdravstvenega osebja so zelo pomembni (Deave,
Johnson, 2008).
Tudi Walsh in sodelavci (2014) dokazujejo, da udeleževanje očeta pri ultrazvočnih
pregledih in ginekologu prispeva k razvoju očetove vloge. Večina očetov ob ultrazvoku
doživlja pozitivna čustva. Raziskovalci se strinjajo, da je udeležba očetov na ultrazvočnih
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pregledih edinstvena priložnost za vse očete, ki si želijo na kakršen koli način aktivno
sodelovati med nosečnostjo. Tovrstno sodelovanje lahko pri očetih izzove pozitivne
spremembe in poveča sposobnost razumevanja otrokovega življenja v maternici.
Ugotavljajo, da lahko pozitivne izkušnje ultrazvočnega pregleda pri ginekologu spodbudijo
druge očete, da se tudi oni aktivno udeležujejo ultrazvočnih pregledov. Prenašanje izkušenj
na druge očete je močno sredstvo za premikanje norm glede aktivne vloge očetov v
prenatalnem obdobju, navajajo Walsh in sodelavci (2014).
Nekateri moški pa si ultrazvočno preiskavo razlagajo povsem drugače. Vedo, da je
ultrazvok naprava za potrditev nosečnosti in ugotavljanje nepravilnosti ploda hkrati. Ta
možnost odkrivanja nepravilnosti pri plodu lahko pri starših vzbuja neprijetne občutke. Ob
tem lahko doživijo tudi stisko. Nekateri starši, tudi očetje, se lahko zaradi neprijetne
izkušnje, ki so jo doživeli v prejšnji nosečnosti, izogibajo ginekološkim pregledom z
ultrazvokom. Slabe informacije o plodu lahko v očetih vzbujajo strah, zato se v naslednjih
nosečnostih nočejo udeležiti ginekoloških pregledov z ultrazvokom. Kljub temu bodo
starši cenili odkritost (Larsson et al., 2010). Občutki, ki jih doživljajo moški ob
ultrazvočnem pregledu, ko odkrijejo nepravilnosti ploda, so pogosto spregledani. Bodoči
očetje so več kot potencialni podporniki za žensko in je pomembno, da se jih vključuje v
procese diagnosticiranja (Locock, Alexander, 2006). V primeru negativne predhodne
izkušnje zato podpore s strani zdravstvenih delavcev ne potrebujejo le nosečnice, pač pa
tudi njihovi partnerji.
V kolikor je možnost, naj očetje prisostvujejo na ginekoloških pregledih partnerke. Če to ni
možno, pa naj so zraven vsaj na tistih, ki so bolj pomembni v razvoju otroka, kot sta
nuhalna svetlina in morfološki pregled (Grahek, 2014). Če se bodo očetje počutili
izključeno oziroma se jih izključi iz priprav na prihod novorojenčka, lahko kasneje po
porodu zavrnejo sodelovanje in izgubijo motivacijo (Walsh et al., 2014).
Tesnobo in strah pred neznanim lahko pri očetih zmanjšamo tudi s tem, da jim nudimo
informacije in jim omogočimo nabiranje znanj in izkušenj.
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3.2 Izobraževanje očetov
Šola za starše je oblika neformalnega izobraževanja odraslih (Jug Došler, Skubic, 2012a),
ki vključuje pridobivanje novih znanj, navad, spretnosti, izkušenj, sposobnosti in možnosti
za spreminjanje vedenja kot pripravo na novo družbeno vlogo (Drglin, 2011). Namen
predporodnih priprav je približati bodočim staršem nova znanja in jih pripraviti do tega, da
jih bodo znali prenašati v prakso (Jug Došler, Skubic, 2012a). Udeleževanje izobraževanja
za bodoče starše je priporočljivo za oba partnerja, saj dobita enake informacije in se bolje
pripravita na dogajanje in spremembe, ki jih bo prinesel prihod novega družinskega člana
(Grahek, 2014).
S pomočjo spletnega vprašalnika sta Clemente in Prosen (2013) raziskovala zadovoljstvo
očetov z informacijami in podporo, ki jih prejmejo na predavanjih v šoli za bodoče starše.
Ugotovila sta, da se je večina očetov udeleževala predavanj v šoli za bodoče starše in
pridobila dovolj informacij o porodnem procesu in njihovi vlogi med porodom. Moški
menijo, da vsak bodoči oče mora obiskovali šolo za starše. Ne strinjajo pa se, da bi ob
ponovnem pričakovanju otroka morali spet obiskovati izobraževanja za bodoče starše.
Raziskovalca ponujata rešitev v smeri organiziranih ločenih tečajev za starše, ki so že
izkusili starševstvo. Menita, da bi organizirani tečaji za pare, kjer bi bil poudarek na vlogi
očetov, bili zaželeni (Clemente, Prosen, 2013).
Tako kot ženske se tudi moški soočajo z nepoznanimi procesi in izzivi nosečnosti in
starševstva. Moški imajo lahko zadržke glede izražanja svojih pričakovanj in skrbi, še
posebej ob prisotnosti partnerke. Zato je potrebno smiselno načrtovati vsebine in metode
za izvajanje šole za bodoče starše (Drglin, 2011). Na pripravljalnih tečajih morajo
strokovnjaki bodoče starše dobro informirati in jim omogočiti, da spregovorijo o svojih
dvomih, premislekih in različnih občutkih (Gendecher, Drglin, 2007), morda tudi z
možnostjo nekaterih srečanj izključno za očete. Asenhed in sodelavci (2013) svetujejo, da
se naj očetje in matere razdelijo v skupine in tako vsi govorijo o svojih potrebah. Če starši
potrebujejo več časa in pozornosti, jim morajo strokovnjaki ponuditi posebno individualno
srečanje (Drglin, 2011). Steničnik (2012) pojasnjuje, da očetje prejemajo manj sporočil in
spodbud in bi s pomočjo organiziranih skupin za očete dobili veliko več znanj, izkušenj in
kompetenc za uživanje v očetovski vlogi.
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V nordijskih državah so babice intervjuvale moške, ki so se prvič podajali skozi izkušnjo
očetovstva. Njihova najpomembnejša ugotovitev je, da so vsi očetje želeli sodelovati pri
pripravah na prihod novega družinskega člana. Čeprav so očetje čutili zunanji pritisk
družbe, so vseeno izrazili osebno pripravljenost. S tem so dokazali, da prevzemajo
odgovornost za otroka. Raziskava je pokazala, da vključevanje očetov med nosečnostjo
prispeva k širokemu spektru dejavnosti in strategij. Po mnenju očetov je nosečnost
obdobje, kjer imajo moški priložnost, da dokažejo predanost partnerki (Johnsen et al.,
2017).
Bodoči očetje hočejo okrepiti svojo vključenost v predporodne priprave in izvedeti vse o
porodu. Prav tako si želijo osvojiti spretnosti za podporo partnerki in se pripraviti na
prihod novorojenčka (Drglin, 2011). Tudi moški se morajo psihično in fizično pripraviti na
porod, saj je priprava ključnega pomena za aktivno sodelovanje pri porodu. Moški, ki se
udeležujejo predavanj v šoli za bodoče starše, so aktivnejši pri porodu kot moški, ki ne
obiskujejo preporodnih predavanj (Longworth, Kingdon, 2011). V Sloveniji je zaželeno, da
se bodoči očetje udeležujejo organiziranih tečajev za bodoče starše, saj je to v nekaterih
porodnišnicah tudi pogoj za prisostvovanje pri porodu (Drglin, 2011; Grahek, 2014).
Aktivno vključevanje očetov v antenatalno obdobje dolgoročno vpliva na dobro počutje
matere, otroka in družine (Smyth et al., 2015). Poleg obiskov pri ginekologu z
ultrazvočnim pregledom je šola za bodoče starše eden od načinov, kako lahko bodoči
očetje hkrati podpirajo partnerko in se vključijo v proces nosečnosti (Kozole, 2007). Vse to
jih pripravi na aktivno sodelovanje pri porodu.
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4 VKLJUČEVANJE OČETOV PRI PORODU
Sodobni očetje se v primerjavi z generacijami pred njimi vse bolj vključujejo v obporodno
varstvo in spremljajo partnerko vse od spočetja naprej (Clemente, Prosen, 2013).
Sodelovanje pri porodu je odvisno od partnerja oziroma njegovega občutka vključenosti v
obdobje nosečnosti (Brandão, Figueiredo, 2012). Nemajhen odstotek moških želi biti ob
partnerki, ko rojeva otroka. Mnogi očetje se ob tem sprašujejo, kakšna je njihova funkcija.
Zavedati se moramo, da nekateri očetje ne želijo prisostvovati pri rojstvu otroka, ker
nimajo izkušenj (Drglin, 2011). Nekateri moški pa stereotipno delujejo nezainteresirano,
kar lahko vpliva tudi na tiste, ki želijo aktivno sodelovati pri porodu. Slednji želijo
prisostvovati, kar pa jim je lahko v izrednih razmerah, zlasti pri carskih rezih, odvzeto.
Takrat moške vznemirja želja po nudenju pomoči in po navzočnosti, hkrati pa jih je strah,
da bi bili odveč (Arnold et al., 2013). Vsem tem tipom očetov mora babica nuditi oporo,
glede na njihove potrebe in pričakovanja.
Rojevanje je občutljiv proces, zato ženske med tem življenjskim prehodom čutijo večjo
ranljivost. Med tem pomembnim dogodkom so porodnice pripravljene utrditi posamezne
odnose in doživetja, lahko pa se temu zoperstavijo in izgubijo moč v sebi (Drglin, 2007).
Številne nosečnice si skupaj s partnerjem želijo aktivno sodelovati pri postopkih in na nek
način vplivati na sam potek poroda (Premru - Sršen, 2007). Par sooblikuje svojo porodno
izkušnjo, zato oba potrebujeta priložnost, da najdeta svojo vlogo (Johansson et al., 2015).
Če porodnica in njen partner izrazita željo po navzočnosti partnerja, jima je potrebno to
uresničiti, kajti očetova prisotnost pri porodu pozitivno vpliva na njegov odnos s partnerko
in omogoča takojšno občutenje pozitivnih čustev do novorojenčka (Gendecher, Drglin,
2007). Vsi sodelujoči, ki prisostvujejo pri porodu, morajo vzpostaviti topel in zaupen
medsebojni odnos. Ustrezno zgrajen odnos nudi občutek varnosti in izpolnjenosti (Premru
- Sršen, 2007). Za nekatere očete je navzočnosti pri porodu nekaj popolnoma normalnega,
saj njihova prisotnost pomirja in pozitivno vpliva na partnerko (Grahek, 2014). Če pa se
očetje odločijo, da ne bodo sodelovati pri porodu, je treba njihovo odločitev spoštovati
(Johansson et al., 2015).
Rojstvo otroka je povezano tudi s številnimi spremembami v odnosu med partnerjema.
Nastanejo lahko negativne vibracije, ki vplivajo na stopnjo zadovoljstva, pogostost
konfliktov, spolnost in zakonsko stabilnost (Bouchard, 2016). Včasih se niti partnerji, ki so
prisostvovali pri porodu, ne morejo izogniti travmatični porodni izkušnji. Drglin (2007)
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navaja kratko izpoved partnerja, ki je pri rojstvu prvega otroka doživel neprijetno izkušnjo
in jo podoživljal dolgo časa. Partnerki se je po porodu posvečal in jo podpiral pri
okrevanju, svoja doživetja in izkušnje pa ni mogel ubesediti. Svojega trpljenja ni mogel
primerjati z njenim. Stisko sta premagala šele v drugi nosečnosti, vendar pa je prva
izkušnja ves ta čas negativno vplivala na njun odnos (Drglin, 2007).
Zato je pomembno, da je oče vključen v porodni proces in seznanjen, kako porod poteka in
kaj lahko naredi za dobro počutje partnerke (Clemente, Prosen, 2013). Med procesom
rojevanja očetje doživljajo različna čustva in babica jim lahko pomaga. Podajanje pravih
informacij in direktna podpora delujeta pomirjujoče. Za lažji začetek lahko babice povabijo
očete na pogovor, kjer razpravljajo o njihovih željah, potrebah in poudarijo pomembnost
njihove prisotnosti pri porodu. Med porodom lahko babica omogoči sodelovanje očeta, kar
lahko vodi do bolj pozitivne obporodne izkušnje tudi za žensko (Ledenfors, Berterö, 2016).
Očetje prispevajo k boljši porodni izkušnji. Med porodom so lahko v aktivni vlogi, kar
dokazujejo številne študije. Pomembno vlogo pri tem igrajo babice, ki so v stiku z
bodočimi očeti in jih usmerjajo med porodom.

4.1 Aktivnosti očetov med porodom
Priprava na rojstvo otroka je pomemben faktor, saj vpliva na boljšo porodno izkušnjo obeh
– očeta in mame (Bergström et al., 2013). Rojstvo otroka za očeta predstavlja velik
trenutek, ki vključuje različna čustva – od negotovosti do sreče ter veselja. Nekateri očetje
se zavedajo, da porod ni preprosto dejanje in poskušajo partnerici biti v pomoč pri tej
preizkušnji. Partnerici lahko pomagajo pri sproščanju, izvajanju dihalne tehnike in ji nudijo
tako fizično kot psihično podporo (Ledenfors, Berterö, 2016).
Očetje porod opisujejo kot izkušnjo, v kateri sta pomembna tako mati kot oče. Izkustvo
rojstva otroka je za posameznika lahko povsem drugačno (Ledenfors, Berterö, 2016);
nekateri so suvereni, drugi pa popolnoma nemočni. Zaradi nerealnih pričakovanj, strahu
pred neznanim in pomanjkljivih prenatalnih priprav lahko očetje čutijo negotovost in strah.
Izmed slednjih so nekateri kljub strahovom in neizkušenosti prav tako sposobni zagotoviti
podporo svoji partnerki, drugi pa se ob napredovanju poroda s težavo znajdejo v podporni
vlogi (Shibli-Kometiani, Brown, 2012), čeprav si večina žensk med porodom želi ob sebi
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imeti partnerja, ki jih bo znal pomiriti in hkrati motivirati (Grahek, 2014). Hodnett in
sodelavci (2013) ugotavljajo, da stalna podpora partnerja pri porodu krajša porodni proces,
zmanjšuje potrebo po carskem rezu in analgeziji ter povečuje število fizioloških rojstev.
Longworth je s sodelavci (2015) s pomočjo deskriptivne metode raziskovanja tematsko
analizirala empirične študije in ugotovila, da lahko očetje med porodom sprejmejo pasivno
ali aktivno vlogo. Pasivna vloga predstavlja spremljevalca, ki zagotavlja čustveno in
moralno podporo. Aktivni udeleženci pa pomagajo in podpirajo svojo partnerko in jo
usmerjajo skozi porod. Nekateri očetje raje prevzamejo vlogo opazovalca kot aktivno
vlogo podpornika. Pomembno je, da babice in drugi zdravstveni delavci prispevajo k boljši
izkušnji prehoda v starševstvo in upoštevajo individualne potrebe posameznika
(Longworth et al., 2015). Tudi Longworth in Kingdon (2011) sta raziskovali vlogo očeta,
njegov pomen in pričakovanja ter ugotovili, da očetje v porodni sobi niso le pasivni
udeleženci, ampak med porodom spremljajo partnerko in čutijo njene potrebe ter
interpretirajo njene želje, ko same tega ne zmorejo. Očetje, ki so bili vključeni v raziskavo
so se samostojno odločili, da se bodo izobraževali in sodelovali pri porodu. V veliko
pomoč jim je bilo zdravstveno osebje, še posebej babice (Longworth, Kingdon, 2011).
Steen in sodelavci (2012) so ugotovili, da očetje želijo sodelovati v obporodnem varstvu,
vendar se zaradi zdravstvenega sistema običajno počutijo izključene in negotove. Dejstvo
je, da se očetje lahko čutijo izključene, čeprav so fizično prisotni. Mnogi očetje ne želijo
biti pasivni udeleženci, ampak si želijo aktivno sodelovati pri porodu. Vendar se zdi, da se
nekateri borijo s strahovi in bojaznimi pred porodom. Če želijo partnerki nuditi učinkovito
podporo, se morajo samoiniciativno vključevati, zdravstveni delavci pa bi jih morali v tem
podpreti (Steen et al., 2012). Kululanga s sodelavci (2012) je v raziskavi pisala o očetih, ki
niso imeli dovolj znanja, da bi svoji partnerki med porodom nudili fizično podporo. Ravno
tako jih v materinskih šolah niso dovolj pripravili. Dejali so, da niti oni niti njihove
partnerke niso smele odločati o poteku poroda. Odločitve so sprejemali le zdravniki, ki so
pare obveščali o tem, kaj se od njih pričakuje. Nekaj udeležencev je menilo, da bi se bilo
potrebno vzajemno posvetovati o odločitvah. V tej raziskavi so nekateri očetje tako imeli
vlogo zagovornika partnerke in pogosto so bili vez med žensko in babico, še posebej, ko so
bile porodnice v stiski in bolečinah (Kululanga et al., 2012).
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V Nepalu je potekala raziskava, v kateri so ugotovili, da imajo očetje mešane občutke
glede poroda. Brez predhodne priprave na porod se lahko pri očetih pojavljajo čustvena
nihanja, še posebej, če so v porodni sobi sami s partnerko. Očetje so mirnejši, ko so
sočasno v porodni sobi babice; takrat so zmožni nuditi oporo partnerki. Ugotovili so tudi,
da so očetje lažje nudili čustveno podporo, kot pa fizično sprostitev v obliki masaže, zaradi
nezaupanja v svoje sposobnosti. Izobraževanje in svetovanje je dokazano izboljšalo
zadovoljstvo s porodno izkušnjo za oba starša. Očetje so menili, da je navzočnost pri
porodu pomembna za razumevanje porodnega procesa. Kljub temu, da je v njihovi kulturi
sodelovanje pri porodu nekaj neobičajnega, bi bilo po mnenju očetov, vključenih v
raziskavo, potrebno uvesti spremembe in spodbujati prisotnost očetov pri porodu (Sapkota
et al., 2012).
Biti ob strani partnerke med porodom pomeni zahtevno delo, vendar je ob pomoči babice
lahko varno in zadovoljujoče. Nekateri očetje niso popolnoma prepričani, kako lahko
prispevajo k boljši podpori, zato od babice pričakujejo informacije in usmerjanje. Babica
se mora zavedati, da je vključevanje očeta v proces rojevanja pomembno (Ledenfors,
Berterö, 2016). Zadovoljstvo očetov s porodnimi izkušnjami je povezano s pozitivnimi
dejanji babice (Shibli-Kometiani, Brown, 2012). Slabo informiranje in pomanjkanje
spodbude s strani babic predstavlja oviro pri vključevanju očetov v proces rojevanja
(Sengane, Nolte, 2012). Da ne bi prišlo do konfliktov med babicami in očeti, je
pomembno, da babice razumejo vlogo partnerja v porodni sobi (Longworth et al., 2015).
Veliko očetov se s strani zdravstvenih delavcev počuti izključene in nekoristne (Fenwick et
al., 2012). Kljub temu si želijo in poskušajo biti vključeni, čeprav nastopajo kot nevidni
opazovalci. Obenem pa lahko skrb in strah pred neznanim odpravijo prav s pomočjo
zdravstvenih delavcev. Slednji morajo biti sočutni in spoštovati očete, ne smejo jih
ignorirati. Očete lahko vključijo v nego in skrb za partnerke (Poh et al., 2014).
Deljenje porodne izkušnje s partnerko in videti rojstvo svojega otroka je bistvo porodnega
procesa. Porodna izkušnja predstavlja nekaj lepega, prijetnega, čarobnega in nepozabnega.
Gre pa tudi za vznemirljivo in za porodnico bolečo izkušnjo. Partner, ki prisostvuje pri
rojstvu svojega otroka, s partnerko deli spomine, kar okrepi njuno vez (Sapountzi-Krepia et
al., 2015). Nekateri očetje opisujejo rojstvo otroka kot pozitivno izkušnjo. Bili so bolj
mirni in sproščeni, če so prisostvovali pri porodu in so bili v oporo tudi po rojstvu (Ayala
et al., 2016) ter se takoj aktivno vključili v skrb za otroka.
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4.2 Vloga očetov v skrbi za novorojenčka
Takoj po porodu novorojenčka položijo na materin trebuh. Ko popkovnica preneha utripati
ali pa se posteljica pojavi v porodnem kanalu, je primeren čas za prekinitev popkovnice
(Serdinšek et al., 2015). Partner lahko prereže popkovino, če si to želi. V kolikor je mati
imela carski rez, je partner prvi, ki lahko pestuje otroka, saj je mati v fazi prebujanja iz
anestezije (Burkelc Hribar, 2009). Ponekod se carski rez izvaja pod vplivom spinalne
anestezije in v tem primeru se lahko novorojenčka po porodu položi na materin prsni koš.
Kasneje tudi v naročje očeta. Slednji imajo priložnost, da prisostvujejo pri carskem rezu
(Velandia et al., 2012). Tudi v nekaterih porodnišnicah v Sloveniji (Pušenjak, 2010).
V kolikor imajo očetje možnost, naj pestujejo otroka koža na kožo, saj to dobrodejno
vpliva na navezovanje (Ayala et al., 2016). Priporočljivo je, da je oče nameščen v udoben
polsedeči ali sedeči položaj. Novorojenčki ob dotiku z očetovo kožo postanejo mirnejši in
manj jokajo (Erlandsson et al., 2007). Kontakt koža na kožo vpliva na vedenje
novorojenčka, navezovanje očeta na otroka, fiziološko stabilizira novorojenčka in pomeni
način komunikacije med očetom in otrokom (Ayala et al., 2016).
V prvih urah po porodu lahko oče otroka boža; dotikanje otroka je osnova za medsebojno
komuniciranje med starši in otroki, navaja Mežik (2015). Večina staršev se ob prvem
dotiku z otrokom čuti povezano. Včasih pa lahko ob tem nastopijo mešani občutki (Arnold
et al., 2013); nekateri očetje lahko čutijo odpor in nelagodje. Sčasoma se lahko v njih
prebudijo močna pozitivna čustva (Ayala et al., 2016), sploh če se otrok nanje pozitivno
odziva. Novorojenčki se namreč navadno pomirijo v bližini očeta. Očetje, ki sodelujejo pri
oskrbi otroka takoj po carskem rezu, lahko s pozitivnimi izkušnjami dvignejo starševsko
samozavest. Očetova enakopravnost v starševstvu koristi tako otroku kot materi. Svojega
otroka tako oče spoznava in tolaži, materi pa omogoči počitek in okrevanje. Sodelovanje
pri prvi oskrbi novorojenčka se priporoča tudi za tiste, ki so prisostvovali pri normalnem
vaginalnem porodu (Ayala et al., 2016). Negovanje otroka po rojstvu okrepi vez med
očetom in otrokom. Svojemu otroku lahko zamenjajo plenico in ga oblečejo. Razvijanje
praktičnih spretnosti omogoča, da se očetje počutijo enakovredni skrbniki (Helth, Jarden,
2013). Biti z otrokom daje očetom priložnost za razmislek o občutkih in odgovornosti
(Ayala et al., 2016).
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Očetje lahko igrajo pomembno vlogo tudi kot podporniki dojenja, če imajo zadosti
informacij o tem. Menijo, da je dojenje najboljša metoda hranjenja novorojenčkov. Čeprav
je mati edina oseba, ki lahko novorojenčku omogoči tovrstno hranjenje, očetje lahko
pomagajo partnerki pri pristavljanju in jo spodbujajo, kadar naleti na težave z dojenjem.
Babice jih lahko ozavestijo o njihovi podporni vlogi pri dojenju. S pridobivanjem znanja o
dojenju očetje lažje nudijo podporo partnerki in vplivajo, da bo dojenje dolgotrajno
(Sherriff et al., 2009). Matere, podprte s strani partnerjev, bodo bolj verjetno dojile tudi po
odpustu iz porodnišnice (Bateson et al., 2017).
Prvi pogled na novorojenčka, prvi jok in prvo pestovanje so nepozabni trenutki za očeta
(Sapountzi-Krepia et al., 2015). Očetje opisujejo ta trenutek kot fantastično, čudovito in
najlepšo izkušnjo v njihovem življenju (Ayala et al., 2016). Večina očetov po rojstvu
začuti potrebo po zaščiti in odgovornost do otroka (Grahek, 2014). Vključevanje očetov v
proces rojevanja povečuje čustveno sodelovanje med očetom in novorojenčkom še en
mesec po porodu, sta ugotovili Brandão in Figueiredo (2012). Vzpostavljanje odnosa z
novorojenčkom takoj po porodu pozitivno vpliva na oba starša in omogoča, da se v družini
oblikujejo močni in ljubeči odnosi. V nadaljevanju avtorica podaja nekaj primerov, na
kakšne načine lahko očetje spoznavajo otroka in krepijo družinske odnose tudi v
poporodnem obdobju.
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5 VKLJUČEVANJE OČETOV PO PORODU
Prehod v očetovstvo je kompleksen proces. Pri očetih je najpomembnejši dejavnik
navezovanja neposredna predanost negi in skrbi za otroke (Burkelc Hribar, 2009). Očetje
večkrat izpostavljajo, da imajo težave pri navezovanju na otroka zaradi povsem različno
doživete izkušnje nosečnosti, kot jo je imela njihova partnerka (Arnold et al., 2013). Kljub
temu, da je odnos med materjo in otrokom primarni, je treba vedeti, da se otroci navežejo,
oziroma oblikujejo odnos tudi z očetom, starimi starši in drugimi skrbniki (Wong et al.,
2015). Skrb za otroka takoj po rojstvu daje očetom samozavest. Prav tako pomaga okrepiti
enake vezi, ki obstajajo med materjo in otrokom. Enakost v starševstvu predstavlja nekaj
pozitivnega in to ne samo v odnosu med materjo in očetom, temveč tudi za otroka (Ayala
et al., 2016).
Po porodu lahko pride do sprememb, še posebej v odnosu med staršema, saj se očetje
pogosto počutijo odrinjene. S težavo sprejmejo dejstvo, da je otrok v središču pozornosti,
zato se starša morata med seboj pogovoriti in izražati svoja čustva (Mežik, 2015). Tudi
matere potrebujejo zaradi velikih hormonskih sprememb partnerjevo pozornost, zato je
opora partnerja po porodu več kot zaželena (Thaler Klun, 2006).
Očetje so vzpostavljanje in vzdrževanje družinskih vezi po porodu opisali kot težko
izkušnjo, še posebej, če partnerka doživi hudo poporodno depresijo. Marrs in sodelavci
(2014) ugotavljajo, da so bili očetje ob odkritju bolezni šokirani, še posebej tisti, ki niso
imeli dovolj znanja o duševnih stiskah. Bili so negotovi in zaskrbljeni, vendar ob sprejemu
partnerke v bolnišnico, v kolikor je bila potrebna hospitalizacija, so čutili olajšanje. Najbolj
jih je skrbelo za otroka, ker mu niso bili vedno na voljo, in bi to lahko vplivalo na njuno
navezovanje, vendar pa so bili ob dejstvu, da sta otrok in mama skupaj, pomirjeni (Marrs et
al., 2014).
V poporodnem obdobju matere potrebujejo podporo partnerja, tudi če se ne soočajo z
obporodnimi stiskami. Očetje pa imajo možnost odkrivanja svojih sposobnosti in učenja
praktičnih spretnosti. Kot enakovredni skrbniki imajo izjemno priložnost, da izkoristijo
vsak trenutek za nove izzive in s svojo navzočnostjo spodbudno vplivajo na otrokov
razvoj. Da bi bilo spoznavanje očeta in otroka čim bolj sproščeno in celovito, je koriščenje
očetovskega dopusta kot nalašč za to.
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5.1 Očetovski dopust
»Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z
mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka« (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, 2010). Po spremembah v letu 2017, so očetje upravičeni do petdeset
koledarskih dni očetovskega dopusta. Polovica očetovskega dopusta je plačanega, za
ostalih petindvajset koledarskih dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno
varnost. Vsak oče mora prvih petnajst koledarskih dni očetovskega dopusta izkoristiti do
šestega meseca otrokove starosti, ostalih deset pa najkasneje do konca prvega razreda
osnovne šole. Slednjih deset dni morajo očetje izrabiti v strnjenem nizu po koncu
starševskega dopusta. Petindvajset koledarskih dni očetovskega dopusta, za katere so
plačani prispevki, lahko oče izkoristi do tretjega leta starosti otroka (Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017).
Preživljanje časa z družino v času očetovskega dopusta pozitivno vpliva na obremenjenost
žensk (Prevodnik, 2007). Koriščenje očetovskega dopusta omogoča, da oče preživi več
časa s svojim otrokom in mu daje priložnost, da se med njima spletejo posebne vezi.
Takrat se lahko oče vključi v nego in skrb otroka (Čagran, 2013). S koriščenjem
očetovskega dopusta je oče aktivno prisoten v družinskem življenju in s svojimi pravicami
lahko izkoristi trenutke za vzgajanje, skrb, varovanje in preživljanje časa z otroki (Kovše,
2010).
V raziskavi je Oprešnik (2006) opravila kvalitativno raziskavo o očetovski identiteti in
očetovanju ter ugotovila, da večina očetov v obdobju prvega meseca med očetovskim
dopustom opravlja gospodinjska dela, njihova partnerka pa večino časa preživi z otrokom.
Le en oče je opravljal domača dela in skrbel za otroka hkrati, saj je njegova partnerka
rodila s pomočjo carskega reza. Vsako noč je vstajal in pripravljal hrano za otroka ter
pomival in čistil. Drugi oče je poleg kuhanja in pospravljanja skrbel za starejša dva otroka
in ju vozil v vrtec ter se z njima igral. Oprešnik (2006) navaja, da so očetje partnerki z
veseljem pomagali, čeprav so dejavnosti ocenili kot včasih naporne. Tudi Grahek (2014) je
s pomočjo polstrukturiranih intervjujev ugotovila, da so očetje v času očetovskega dopusta
pomagali partnerki pri gospodinjskih opravilih in skrbi za otroka. Očetje so kuhali,
pospravljali in hodili po nakupih. Večino časa so preživeli s partnerko in otrokom. V
kolikor je bil v družini več kot eden otrok, so očetje svoj čas namenili prvorojencu, da se ta
ne bi počutil zapostavljenega (Grahek, 2014).
20

Najpogostejši razlog za koriščenje očetovskega dopusta je koriščenje pravice do koriščenja
dopusta, pomoč partnerki in ukvarjanje z otrokom. Nekateri očetje ne koristijo očetovskega
dopusta, zaradi pomanjkanja financ in poslovnih obveznosti, je ugotovila Kozole (2007).
Posledica dostopnosti in razširjenosti informacij glede očetovskega dopusta je koriščenje
le-tega. Informacije glede dopusta za nego in varstvo potrebujejo večjo vpadljivost in
promoviranost, hkrati pa je potrebna usklajenost glede podajanja informacij s strani Centra
za socialno delo, pravi Čagran (2013).
Očetovski dopust prinaša veliko pozitivnih lastnostih, kar zadeva pridobivanje znanj in
spretnosti o skrbi za novorojenčka. Očetom pa dopušča tudi možnost za vključevanje v
gospodinjstvo.

5.2 Skrb za družino in sodelovanje v gospodinjstvu
Skrb v družinskem življenju opredeljujemo kot zadovoljevanje osnovnih potreb družinskih
članov. Razumljena je kot skrb za drugega, predvsem kot skrb za otroke, ki je povezana z
odgovornostjo in obveznostjo. Aktivnosti v družinskem življenju se pogosto med sabo
prepletajo in jih obravnavamo kot fizično in čustveno delo. Skrbstvena dela vključujejo
vrsto različnih aktivnostih, ki so povezane z otroki in vzdrževanjem, upravljanjem in
čiščenjem doma. Da je nudenje skrbi v družini zadovoljivo, se morajo člani družine tega
zavedati in potrebe po skrbi prepoznati (Humer, 2009). V primeru, da je potrebno postoriti
obilo hišnega dela, se lahko očetje samoiniciativno lotijo gospodinjskih opravil. S tem
partnerki omogočijo prijetno in mirno druženje z novorojenčkom ter več počitka (Sherriff
et al., 2009).
Novak (2015) v svoji študiji ugotavlja, da v večji meri za gospodinjstvo skrbi nedvomno
mati, hkrati pa so nekatera opravila v družini razdeljena. Njena naloga so bolj notranja
opravila, partnerjeva pa zunanja dela, kot je denimo košnja trave. Kadar mati ne zmore
opraviti vseh opravil sama, prosi partnerja za pomoč pri pripravi kosila ali pri skrbi za
otroka. Vse je stvar dogovora. Nekatere matere se zavedajo, da je sama porazdelitev
družinskega dela neoptimalna, in da bi lahko bile deležne malo več pomoči s strani
partnerja pri vsakdanjih opravilih. Ni pa jim tuje dejstvo, da so zunanja dela bolj zahtevna
in še vseeno raje pospravljajo in kuhajo (Novak, 2015).
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Grahek (2014) je raziskovala vključenost očetov v zgodnjem otroštvu in z njimi povezana
vsakodnevna družinska dela in ugotovila, da so nekateri očetje pomagali partnerki pri
gospodinjskih opravilih, medtem ko so drugi bili v pomoč le pri negi in skrbi za otroka.
Očetje so se največkrat udeleževali kuhanja, pospravljanja in nakupovanja. Obroke so
velikokrat pripravljali med vikendom, ker so imeli takrat več časa. Enakopravna delitev
gospodinjskih del je pri večini parov dvignila občutek zadovoljstva s partnersko zvezo. Po
mnenju raziskovalke so partnerke moškim zelo hvaležne, da so jim pomagali, ker obstajajo
tudi moški, ki se popolnoma umaknejo od gospodinjskih opravil (Grahek, 2014).
Tudi zbujanje ponoči predstavlja očetom velik napor. Ko se otroci ponoči zbujajo, očetje
ne vstajajo, ker ne slišijo otrok in potrebujejo več spanja, zaradi službenih obveznosti. Le
peščica očetov je vstajala med vikendom. V raziskavi Grahek (2014) so očetje menili, da bi
naj bila to naloga matere, ker hitreje sliši otroka zaradi materinskega instinkta. Če je otrok
lačen, mati vstane in nahrani otroka. Grahek (2014) ugotavlja, da je v času porodniškega
dopusta partnerke to nekako razumljivo, ko pa sta oba zaposlena, do teh razlik ne bi smelo
prihajati. Vsekakor pa so matere tiste, ki ponoči vstajajo in poskrbijo za otroke, navaja
Grahek (2014).
Sodobne matere se v razvitih zahodnih državah soočajo predvsem s konfliktnimi
zahtevami posameznih nalog, ki jih pred njih postavlja družba in one same. Gendecher in
Drglin (2007, 198) pravita, da naj bi »ženske usklajevale zahteve zaposlitve in hkrati
negovale otroke in zanje skrbele v večji meri kot očetje«. V tem primeru ne gre le za
pogajanja med žensko in družbenimi pričakovanji, ampak so ženske razpete med
pričakovanji in dejanskim doživetim (Gendecher, Drglin, 2007). Ob tem ženske poleg
praktične pomoči potrebujejo tudi psihično oporo in potrditev.
Pogosto matere namreč niso prepričane vase in v svoje dobronamerno početje in si ne
zaupajo. Naloga očetov je, da jih podprejo v njihovih odločitvah in jim krepijo
samozaupanje. Tako bodo postale bolj samozavestne. Oče mora biti pozoren in delovati
podporno oziroma terapevtsko (Mežik, 2015). Za nekatere očete je praktična podpora v
domačem okolju bolj oprijemljiva kot pa psihična podpora. Očetje, ki partnerko bolj
spodbujajo in ji svetujejo, so bolj empatični, ugotavljajo Sherriff in sodelavci (2009).
Nekaterim moškim očetovstvo pomeni veliko, čeprav se morda tega na začetku sploh ne
zavedajo. V življenju svojih otrok želijo igrati pomembno vlogo, saj jim vloga očeta veliko
22

pomeni. Nekateri moški menijo, da si morata oba s partnerko vzeti čas in se naučiti novih
stvari, ki bodo pripomogle k boljšemu starševstvu (Grahek, 2014). Če si starša pomagata in
delita starševske dolžnosti, bosta pri uresničevanju lastnih potreb in želja veliko bolj
sposobna (Burkelc Hribar, 2009). Da bi očetje veliko časa preživeli z družino, spreminjajo
delovni čas in se pogosteje vključujejo v družinske aktivnosti (Sherriff et al., 2009), ne le v
skrb za novorojenca, tudi v vzgojo starejših otrok.

5.3 Nega novorojenčka in vzgoja ter skrb za starejše sorojence
Tudi očetje so zmožni celovite skrbi za novorojenčka kot matere (Burkelc Hribar, 2009).
Kopanje naj bi bilo skupno opravilo. Če se oče čuti dovolj sposobnega, se lahko sam loti
kopanja otroka. Tudi previjanje novorojenčka je ena izmed aktivnosti. Pomembno je, da
oče zna previti in obleči otroka ter sodelovati pri hranjenju, navaja Mežik (2015). Nekateri
očetje svojim otrokom izključno strižejo nohte. Ponekod si starša striženje nohtov delita
glede na to, kdo od staršev prej opazi, da so otrokovi nohti potrebni striženja, navaja
Grahek rezultate svoje raziskave (2014).
Tudi pri dojenju oziroma hranjenju otroka je pomembna očetova vloga. Dojenje v prvih
nekaj dneh in po treh mesecih je pozitivno povezano z očetovim sodelovanjem, zlasti pri
prvorodnicah. Če so očetje bili vključeni v antenatalno in porodno varstvo, so ženske
pogosto in več dojile, kar je bolj opazno pri prvorodnicah (Redshaw, Henderson, 2013).
Očetje lahko sodelujejo tudi pri prenehanju dojenja, saj naj bi otrok od očeta veliko lažje
sprejel stekleničko kot od matere. Tovrstno dejanje opisujejo kot prvi korak k
enakopravnemu odnosu med staršema. Kasneje lahko oče sam hrani otroka (Mežik, 2015).
Očetje so kompetentni in sposobni pozitivnih interakcij z otroki (Yogman, Garfield, 2016).
Očetje se več igrajo z otroki kot njihove partnerke. Slednje ob igranju opravljajo še druga
dela (Grahek, 2014). Med igro lahko oče otroku ponudi marsikaj novega, drugačnega in
ustvarjalnega kot mati, saj je ona do otroka bolj zaščitniška. Očetje med igro otroku vlivajo
veselje do raziskovanja ter povečujejo zaupanje vase, kar otroku pomaga na poti k
samostojnosti (Mežik, 2015).
Od očetov se pričakuje, da sodelujejo oziroma prevzamejo skrb tudi pri bolnemu otroku,
saj imata oba starša možnost vzeti bolniški stalež zaradi nege bolnega otroka. Veliko lažje
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je, če oče nasploh aktivno sodeluje pri negi otroka (Mežik, 2015). V raziskavi je Novak
(2015) s pomočjo intervjujev analizirala pridobljene podatke in ugotovila, da je v večini za
bolne otroke skrbela partnerka, ki je koristila odsotnost z dela za nego otroka. Velikokrat je
zbolel še drugi otrok. V kolikor je potrebovala pomoč, sta ji pri negi pomagala tašča ali
partner. Otroke sta k zdravniku vozila oba starša (Novak, 2015). Tudi Grahek (2014)
ugotavlja, da je partnerka bolj aktivna pri negi otroka kot oče, še posebej pri skrbi za
bolnega otroka in pri nočnem vstajanju zaradi prebujanja otrok.
Mnogi starši se pogajajo, kdo bo skrbel za otroke. Čeprav se razlike med vlogo očeta in
materjo zmanjšujejo, si mnogo očetov želi enakovredno porazdeljen čas, v katerem bodo
skrbeli za svoje otroke. Kljub temu statistiki ugotavljajo, da očetje preživijo bistveno manj
časa z otroki in ga porabijo v drugačne namene kot matere. Norme, kakšen mora biti pravi
oče, se spreminjajo skozi generacije (Steničnik, 2012). Pri tem je potrebno poudariti vpliv
družbenih dejavnikov na očeta kot sta družinska politika in uresničenje očetovih pravic v
vsakdanjem življenju. Pritisk delodajalcev očetom velikokrat onemogoča uresničevanje
njihovih pravic, še posebej koriščenje starševskega dopusta in bolniškega dopusta za nego
bolnega otroka. Grahek (2014) meni, da je to posledica prisotnosti patriarhata, ki določa
našo družbo in matere še vedno predstavlja za primarnega skrbnika otrok.
O vzgoji otrok je danes veliko napisanega. Mnogi starši se že pred rojstvom otroka poučijo
o raznih vzgojnih stilih in ukrepih. Da pa je vzgajanje otrok enostavnejše in poteka s čim
manj konflikti, morata biti starša pri tem čim bolj enotna (Burkelc Hribar, 2009).
Starševstvo zajema celega človeka na telesnem, psihičnem in duhovnem področju
(Poljanec, 2016). Starši se veščin, ravnanja in znanja ne morejo naučiti naenkrat, saj gre za
učni proces, ki se ga osvaja postopoma in v interakciji z otrokom in partnerjem. Preko
vzgajanja in oblikovanja odnosa z otrokom lahko starši izkoristijo priložnost za
spoznavanje samega sebe (Steničnik, 2012). Istega mnenja je tudi Grahek (2014, 61), ki
navaja, da so otroci »lahko zelo dobri življenjski učitelji, če se starši le-tega dobro
zavedajo«. Z razvojem otrok se starši učijo novih stvari in na ta način tudi osebnostno
rastejo, kar predstavlja čare starševstva (Grahek, 2014).
Nekateri očetje se v svoji vlogi počutijo negotovo. Očetje, ki so v otroštvu bili deležni
patriarhalne vzgoje, težko spremenijo svoj način vzgoje, saj jim manjka izkušenj oziroma
veščin in strategij za realizacijo tega. Na podlagi tega veliko avtorjev današnje očete
opisuje kot dezorientirane v svojem družinskem poslanstvu, saj takšna izkušnja, kot so jo
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imeli s svojim očetom, ni skladna z ideologijo novega očeta. Hkrati pa nimajo nobene
priložnosti po kom se zgledovati (Steničnik, 2012).
O aktivni vlogi očetov v perinatalnem obdobju je na splošno veliko napisanega, še posebej
v tuji literaturi. V Sloveniji je narejenih nekaj študij, vendar nekoliko manj o njihovi
aktivni vlogi med nosečnostjo, porodom in po porodu. Ker je avtorico zanimalo, kako in na
kakšen način se očetje pripravljajo na prihod novega družinskega člana, se je odločila, da
preveri, kako aktivni so slovenski očetje pri tem.
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6 NAMEN
Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako in na kakšen način se slovenski očetje
vključujejo v obporodno varstvo nosečnic in novorojenčkov. Ob tem je avtorico zanimalo
tudi mnenje očetov, kako pogosto se vključujejo v gospodinjska dela in nego otroka ter
kako so v oporo partnerkam.
V diplomski nalogi želimo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
- Ali se moški oziroma očetje skupaj s partnerko udeležujejo predavanj v šoli za
starše in ultrazvočnih pregledov pri ginekologu?
- Koliko moških oziroma očetov, ki obiskujejo ultrazvočne preglede pri ginekologu
se čuti bolj povezane s svojim otrokom?
- Ali moški oziroma očetje prisostvujejo pri rojstvu otroka na lastno željo?
- Koliko moških oziroma očetov prisostvuje pri rojstvu otroka in kateri je glavni
razlog za udeležbo pri porodu?
- Koliko očetov koristi čas za druženje z otrokom ter koliko ur na dan preživijo z
otrokom?
- Koliko očetov, ki so seznanjeni s pravico do koriščenja očetovskega dopusta, bo
izkoristilo dopust v celoti?
Raziskovalne hipoteze v diplomskem delu so:
-

H1: Ena tretjina moških oziroma očetov se po ultrazvočnem pregledu pri
ginekologu čuti bolj povezane s svojim otrokom.

-

H2: Več kot polovica moških oziroma očetov samoiniciativno želi prisostvovati pri
rojstvu otroka.

-

H3: Za večino moških oziroma očetov je glavni razlog za udeležbo pri porodu želja
videti, da se partnerka in otrok počutita dobro.

-

H4: Manj kot polovica očetov se z otrokom po porodu aktivno ukvarja več kot tri
ure dnevno.

-

H5: Več kot polovica očetov je izkoristila oziroma ima namen v celoti izkoristiti
očetovski dopust.

S podatki, pridobljenimi s pomočjo spletnega vprašalnika, bo avtorica potrdila ali ovrgla
zastavljene hipoteze.
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7 METODE DELA
V diplomskem delu sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna
metoda empiričnega raziskovanja. Izbor literature je avtorica omejila na znanstveno in
strokovno, ki ni starejša od 10 let. Iskanje virov je potekalo po naslednji podatkovnih
bazah: COBISS, DiKUL, dLib, Medline, PubMed, CINAHL, Cochrane Library,
ScienceDirect in Wiley Online Library, in sicer s ključnimi besedami: oče, očetovanje,
očetovstvo, aktivna vloga očeta, vloga očeta med nosečnostjo, vloga očeta med porodom,
poporodno obdobje oziroma fatherhood, fatherhood in pregnancy, fatherhood in childbirth,
fatherhood in puerperium, father and role in pregnancy, father and role in childbirth,
fathering in postnatal period.
Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo spletnega vprašalnika, ki je bil sestavljen
izključno za potrebe diplomskega dela. Izdelan je bil s pomočjo aplikacije 1 KA za spletno
anketiranje, na podlagi pregledane strokovne ter znanstvene literature (Priloga 1). Spletni
vprašalnik (Priloga 2) je vseboval uvodni nagovor in 40 vprašanj. Od tega je bilo 36
vprašanj zaprtega tipa, 2 vprašanji kombiniranega tipa in 2 vprašanji odprtega tipa.
Anketiranje je bilo anonimno in prostovoljno.
Glede na vsebino vprašanj bi lahko vprašanja iz anketnega vprašalnika razdelili na štiri
področja:
- demografski podatki (spol, starost, izobrazba, stan, prebivališče),
- vključevanje očetov med nosečnostjo,
- vključevanje očetov pri porodu,
- vključevanje očetov po porodu.
Pri izpolnjevanju spletne ankete so bili uporabljeni tudi določeni pogoji. Respondenti, ki so
na prvo vprašanje o spolu odgovorili z »Ženski«, niso imeli možnosti nadaljevati z
anketiranjem, saj je bila anketa namenjena izključno moškim, ki so očetje. Pri drugem
vprašanju »Ali imate otroke?« so očetje, ki so odgovorili z »Ne«, prav tako zaključili z
odgovarjanjem.
Zbiranje podatkov je potekalo en mesec, in sicer od 11. aprila do 11. maja 2017. Spletna
anketa je bila objavljena na družbenem omrežju Facebook in posredovana preko
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elektronske pošte Gmail. Vzorčenje je potekalo po metodi snežne kepe. Za analizo
podatkov je bila uporabljena deskriptivna statistika z navedbo frekvenc in odstotkov.
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8 REZULTATI
V spletni anketi so sodelovali le moški, ki so očetje. Spletno anketo je v celoti izpolnilo
119 moških, od tega 114 očetov. Dobljene podatke bo avtorica predstavila v nadaljevanju.

8.1 Demografski podatki
Slika 1 prikazuje število anketirancev, ki spadajo v določeno starostno obdobje. Večina
očetov je bila starih od 31 do 40 let, kar predstavlja 42 % vseh očetov. 36 % očetov je bilo
starih od 21 do 30 let, 12 % je bilo starih od 41 do 50 let in 8 % očetov je bilo starih več
kot 51 let. Le 2 anketiranca sta bila stara 20 ali manj let, kar predstavlja 2 % vseh očetov
(N = 114).

Slika 1: Starostni razpon anketirancev
Slika 2 prikazuje najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe anketirancev (N = 114). Največ
očetov ima opravljeno srednjo šolo (53 %), sledijo očetje z višje-/visokošolsko izobrazbo
(24 %), očetje z univerzitetno izobrazbo (15 %), očetje z magisterijem (6 %) in očetje z
doktoratom (2 %). 1 % očetov ima pridobljeno osnovnošolsko izobrazbo.
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Slika 2: Najvišja dokončana stopnja izobrazbe anketirancev
Več kot polovica vseh anketirancev (N = 114) je poročenih (53 %), noben pa ni ločen. 52
očetov živi v izvenzakonski skupnosti (46 %) in 2 očeta sta samska (2 %). Od 114
anketirancev je 108 zaposlenih, kar predstavlja 95 %. Več kot polovica anketirancev živi
na vasi (52 %), 37 anketirancev živi v mestu (32 %), najmanj anketirancev pa živi v
primestnem okolju (16 %). 3 ali več otrok ima 16 očetov (14 %), 2 otroka ima 37 očetov
(32 %), le enega pa kar 61 očetov (54 %).

8.2 Vključevanje očetov med nosečnostjo
Avtorico je zanimalo, ali so se očetje med nosečnostjo skupaj s partnerko udeleževali
ginekoloških pregledov in kako je to vplivalo na njihov odnos do nosečnosti.
Od 104 anketirancev jih je 76 % prisostvovalo pri ginekoloških pregledih, 23 % ni bilo
navzočih pri ginekoloških pregledih, 1 % se ne more opredeliti. Kot je razvidno iz Slike 3,
se je od 94 anketirancev, ki so prisostvovali pri vsaj enem ginekološkem pregledu, 77 %
očetov udeležilo 5 ali manj ginekoloških pregledov, 11 % očetov se je udeležilo 6 do 8
ginekoloških pregledov, 5 % očetov se je udeležilo 9 do 10 ginekoloških pregledov, 11 in
več ginekoloških pregledov pa se je udeležilo 7 % očetov (Slika 3).
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Slika 3: Udeležba partnerjev pri ginekoloških pregledih med nosečnostjo
91 % anketirancev (N = 103) je prisostvovalo pri vsaj enem ultrazvočnem pregledu,
medtem ko 9 % anketirancev nikoli. Večina se je po ultrazvočnem pregledu pri ginekologu
čutila bolj povezano s svojim otrokom (66 %), medtem ko se 13 % očetov po ultrazvočnem
pregledu ni čutilo bolj povezane s svojim otrokom, 21 % očetov pa se glede tega ni znalo
opredeliti. 55 % očetov meni, da so obiski pri ginekologu vplivali na njihov odnos do
nosečnosti, 29 % očetov to zanika, 16 % očetov pa tega ne ve.
74 anketirancev od 104 je obiskovalo šolo za starše (71 %), 30 anketirancev pa ne (29 %).
Več kot polovica vseh anketirancev (N = 73) se je udeležila vseh predavanj (59 %), 25 %
anketirancev se je udeležilo več kot polovice predavanj, 15 % anketirancev se je udeležilo
manj kot polovice predavanj, nobenega predavanja pa se ni udeležil 1 anketiranec (1 %).
Kot je vidno na Sliki 4, več kot polovica anketirancev (N = 73) meni, da so jim predavanja
o nosečnosti koristila, 23 % anketirancev to zanika (Slika 4).
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Slika 4: Koristnost predavanj v šoli za starše
Večina anketirancev je obiskovala šolo za starše zaradi uporabnih informacij in praktičnih
nasvetov (34 %) oziroma, da bi lahko bili zraven pri porodu (26 %). Šolo za starše so
obiskovali tudi zaradi partnerkine želje (18 %) in radovednosti (12 %). Drugi očetje so se
udeležili predavanj zaradi pričakovanja prvega otroka in posledično zaradi pomanjkanja
izkušenj (12 %). Očetje so se udeleževali predavanj tudi zaradi drugih motivov:
pričakovanja dvojčkov, znanj o varni vožnji, da spoznajo porodnišnico in ker je bilo to
priporočljivo (8 %) (N = 53).
Informacije o nosečnosti, porodu in skrbi za novorojenčka je 71 anketirancev dobilo tudi iz
drugih virov. Poleg predavanj v šoli za starše je največ anketirancev dobilo informacije na
medmrežju (18 %), od prijateljev (16 %), staršev (13 %), sorodnikov in v strokovnih
knjigah (11 %), revijah in brošurah (10 %), pri zdravstvenih delavcih (9 %) in na televiziji
(3 %). Vse potrebne informacije o nosečnosti, porodu in skrbi za novorojenčka je 13
anketirancev dobilo na predavanjih v šoli za starše (6 %). Pod rubriko »Drugo« je 8
anketirancev navedlo, da so informacije dobili tudi od partnerke oziroma žene (67 %), od
doule (13 %) in v sklopu študija (13 %).
30 očetov, ki niso obiskovali predavanj v šoli za starše, je iskalo informacije drugod. 17 od
28 očetov je iskalo informacije na medmrežju (19 %), 12 očetov pri starših in prijateljih
(14 %), 10 očetov pri zdravstvenih delavcih (11 %), 9 očetov v strokovnih knjigah (10 %),
8 očetov pri drugih starših, ki so imeli izkušnje (9 %), 6 očetov pri sorodnikih, v revijah in
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brošurah (7 %) ter 5 očetov na televiziji (6 %). 8 očetov je dobilo informacije na
predavanjih v šoli za starše med prejšnjo nosečnostjo (3 %).
Večina anketirancev je sodelovala pri izbiri opreme in pripomočkov za otroka (90 %), od
99 anketirancev pa jih 10 % ni sodelovalo pri tem opravilu.

8.3 Vključevanje očetov pri porodu
Avtorico je zanimalo, ali so očetje (N = 99) prisostvovali ob rojstvu otroka. Pritrdilo je 84
anketirancev, kar predstavlja 85 %. Od 84 očetov, ki so prisostvovali pri porodu, jih je 86
% izrazilo željo po navzočnosti. 14 % očetov ni izrazilo želje po navzočnosti pri porodu.
Glavni razlog za udeležbo pri porodu (N = 84) je bil podpreti partnerko (36 %). Drugi
najpogostejši razlog je bil videti rojstvo svojega otroka (30 %), sledita mu lastna želja in
notranja potreba (20 %), videti, da se partnerka in otrok počutita dobro (12 %) in kot eden
izmed redkejših odgovorov čustvena navezanost na otroka (2 %).
Najpogostejše naloge očetov (N = 84) pri porodu, ki jih prikazuje Slika 5, so bile držanje
partnerkine roke, spodbujanje pri spopadanju z bolečino in pogovarjanje (14 %). Očetje so
ji pomagali tudi pri dihanju in sprostitvenih vajah (11 %), z vodo so ji vlažili ustnice (8 %),
pomagali so ji pri spremembi položaja (7 %), prinašali stvari (brisače, blazino, natikače) (6
%), jo masirali in ji nudili podporo pri hoji (5 %). Prav tako so prerezali popkovino (12 %)
in pomagali pri vzpostavitvi dojenja (3 %).
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Slika 5: Glavne naloge očetov pri porodu
Večina očetov (N = 84) se strinja, da je čustvena podpora pri porodu enako pomembna kot
fizična podpora (93 %). Le 1 oče se s to trditvijo ne strinja (1 %), 5 očetov pa se ni moglo
opredeliti (6 %). 20 % očetov je med porodom partnerko spodbujalo in pomirjalo, 16 %
očetov je partnerko poslušalo in motiviralo za spopadanje z bolečino, 13 % očetov je
partnerko spodbujalo pri potiskanju otroka, 10 % očetov je partnerki govorilo, da imajo
radi njo in njuno družino, 9 % očetov je olajšalo komunikacijo med partnerko in
medicinskim osebjem, 7 % očetov je s partnerko komuniciralo in z njo delilo svoja čustva,
5 % očetov je partnerki govorilo, da ni sama in 4 % očetov so skušali razumeti situacijo in
deliti svoje občutke.

Slika 6: Pestovanje otroka koža na kožo (skin to skin) po porodu
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59 anketirancev ni pestovalo otroka koža na kožo (skin to skin) po porodu, ker jim tega v
porodnišnici niso ponudili (70 %). Kot je razvidno iz Slike 6, od vseh anketirancev (N =
84) je 12 očetov pestovalo otroka koža na kožo, nekateri le za kratek čas (14 %). Tega ni
želel le en oče (1 %). Večina anketirancev je ostala skupaj s partnerko in otrokom po
porodu do 3 ure (54 %), več kot 3 ure je ostalo 30 % očetov, manj kot 1 uro pa 17 %
očetov.
Avtorico je zanimalo, ali so očetje (N = 82) bili zadovoljni s svojo vlogo med porodom.
Večina je bila zadovoljnih (88 %), 4 očetje (5 %) niso bili zadovoljni, 6 očetov pa se glede
tega ni znalo opredeliti (7 %). Iz tega izhajajoč je večina očetov (N = 81) porodno izkušnjo
ocenila kot pozitivno (95 %), dva očeta je nista ocenila kot pozitivno oziroma se nista
mogla opredeliti (2 %). Prisotnost pri porodu je pri 72 očetih pozitivno vplivala na odnos s
partnerko (89 %), medtem ko pri enem očetu ni (1%), 8 očetov pa se glede tega ni znalo
opredeliti (10 %). Večina očetov verjame, da so s svojo prisotnostjo v porodni sobi olajšali
komunikacijo med partnerko in medicinskim osebjem (72 %), medtem ko 4 očetje tega ne
verjamejo (5 %), 19 očetov pa se ni moglo opredeliti (23 %). Večina očetov meni, da jim je
izobraževanje o porodu koristilo (57 %). 16 očetom izobraževanje o porodu ni koristilo (20
%), 19 očetov pa je podalo odgovor »Ne vem« (23 %).

8.4 Vključevanje očetov po porodu
Avtorico raziskave je zanimalo, ali so partnerki pomagali pri prvem podoju. Pritrdilo je 40
% anketirancev. Od 81 očetov jih 42 ni pomagalo (52 %), 7 očetov pa je podalo odgovor
»Ne vem« (9 %). Več kot polovica otrok je bila v prvih nekaj dneh po rojstvu izključno
dojenih (66 %). Od vseh anketirancev (N = 97) jih je 31 odgovorilo, da je bil njihov otrok
v prvih nekaj dneh dojen in hranjen z mlečno formulo (32 %). Le dva otroka sta bila
hranjena izključno z mlečno formulo (2 %). 76 % anketirancev se je skupaj s partnerko
odločilo, kako bo hranjen njun otrok, 24 % anketirancev pri odločitvi ni sodelovalo.
Z vprašanjem »Kako pogosto ste oziroma pomagate otroku podreti kupček po hranjenju?«
(N = 94) je avtorica ugotovila, da večina anketirancev (46 %) vedno ali pogosto, včasih 40
%, redko ali nikoli pa 14 % pomaga otroku podreti kupček. Ko otrok joka, ga vedno ali
pogosto pestuje 55 % anketirancev, včasih 39 %, redko ali nikoli pa 6 % anketirancev. Kot
prikazuje Slika 7, je otroka po porodu vedno ali pogosto umivalo manj kot polovica očetov
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(49%), občasno 37 %, redko ali nikoli 14 % očetov. Manj kot polovica očetov je vedno ali
pogosto oblačila otroka (44 %), včasih več kot polovica (51 %) očetov, redko ali nikoli pa
5 % očetov. Večina očetov se vedno ali pogosto pogovarja ali igra z otrokom (83 %). 16 %
očetov se včasih pogovarja ali igra z otokom, 1 oče pa se redko ali nikoli ne pogovarja ali
igra z otrokom. 80 očetov ima vedno ali pogosto fizični stik z otrokom (86 %), včasih ima
fizični stik z otrokom 12 očetov (13 %), redko ali nikoli pa le 1 % očetov (N = 93) (Slika
7).

Slika 7: Preživljanje časa z otrokom
71 % anketirancev se strinja, da imajo kot očetje enako pomembno vlogo pri varstvu
bolnega otroka kot partnerka. 27 % anketirancev se s trditvijo zmerno strinja, 2 %
anketirancev pa se le delno strinja oziroma se ne strinja (N = 94).
Avtorico raziskave je zanimalo, ali so se očetje, ko so prihajali domov z dela in opazili, da
je partnerka vidno utrujena, sami lotili gospodinjskih opravil, ne da bi jih za to prosila
partnerka (N = 93). Ugotovila je, da se je 72 % očetov samih lotilo gospodinjskih del, 28 %
pa ne. Prav tako jo je zanimalo, ali so očetje, ko so prihajali domov z dela in opazili, da je
partnerka vidno utrujena, sami nemudoma šli skrbet za otroke, ne da bi jih za to prosila
partnerka (N = 93). Tudi v tem primeru je večina (81 %) očetov samih nemudoma šla
skrbet za otroke, medtem ko 19 % očetov tega ni storilo.
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Po mnenju anketirancev lahko služba (49 %) najbolj odvrača očete od aktivnega
sodelovanja pri vzgoji (N = 93). Tudi družba (13 %), hobiji (12 %), prijatelji (11 %),
partnerka (8 %) in pomanjkanje notranje motivacije (7 %) lahko odvračajo očete od
aktivnega sodelovanja pri vzgoji. Vsi anketiranci, razen enega, ki se ne more opredeliti, se
strinjajo, da so kot oče enako odgovorni za vzgojo in skrb za otroka kot mame (N = 92).
Večina anketirancev (87 %) si s partnerko deli gospodinjska dela, 9 si ne deli
gospodinjskih del (10 %), 3 anketiranci pa so podali odgovor »Ne vem« (3 %) (N = 91).
Večina anketirancev (53 %) meni, da jim je izobraževanje pred porodom za poporodno
obdobje koristilo, 21 anketirancem izobraževanje ni koristilo (23 %), 22 anketirancev pa se
ni moglo opredeliti (24 %) (N = 91).

Slika 8: Koriščenje očetovskega dopusta
Kot prikazuje Slika 8, je večina očetov (90 %) v celoti izkoristila očetovski dopust oziroma
ima namen v celoti izkoristiti očetovski dopust (N = 92). 1 oče je oziroma bo izkoristil 5
dni očetovskega dopusta, 2 očeta sta oziroma bosta izkoristila 15 dni očetovskega dopusta,
4 očetje pa niso izkoristili oziroma ne bodo izkoristili nobenega dneva očetovskega
dopusta (N = 7). 72 % anketirancev meni, da je očetovski dopust vplival na njihovo
aktivno očetovanje, 16 % to zanika, 12 % pa se ne more opredeliti (N = 92). Po oceni 75
anketirancev je očetovski dopust za nego in skrb otroka pomemben (82 %), 12
anketirancev meni, da je nekoliko pomemben (13 %), 5 % anketirancev pa meni, da ni
pomemben (N = 92).

37

Avtorico je zanimalo, ali so bili očetje prisotni na vseh sistematskih pregledih
novorojenčka. Od 97 anketirancev jih je 85 % pritrdilo, 15 % pa zanikalo. Večina očetov v
poporodnem obdobju za druženje z otrokom izkoristi do 3 ure na dan (48 %). Več kot 3 ure
jih izkoristi 47 %, manj kot 1 uro pa 5 % (N = 96).
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9 RAZPRAVA
Z raziskavo je avtorica ugotavljala, kako in na kakšen način se slovenski očetje vključujejo
v obporodno varstvo nosečnic in novorojenčkov. Na podlagi rezultatov, pridobljenih s
spletnim vprašalnikom, je avtorica v nadaljevanju zaradi lažjega pregleda razpravo
razdelila na podpoglavja, ki so oblikovana glede na zastavljene hipoteze.

9.1 Navezanost očetov na otroka po ultrazvočni preiskavi
Avtorico raziskave je zanimalo, ali so se moški oziroma očetje po ultrazvočnem pregledu
pri ginekologu čutili bolj povezano s svojim otrokom. Vprašanje o navezovanju očetov na
otroka preko ultrazvoka je potrdilo hipotezo, ki pravi: »Ena tretjina moških oziroma očetov
se po ultrazvočnem pregledu pri ginekologu čuti bolj povezane s svojim otrokom«, saj se
je več kot polovica anketirancev po ultrazvočnem pregledu pri ginekologu čutila bolj
povezano s svojim otrokom. Slovenski očetje menijo, da so ti obiski vplivali na njihov
odnos do nosečnosti. Tudi Rosich-Medina in Shetty (2007) ugotavljata, da se med
nosečnostjo večina očetov z otrokom najbolj poveže med ultrazvočno preiskavo. Očetje so
ob pogledu na normalno stanje ploda bolj sproščeni (Fenwick et al., 2012). Avtorica
raziskave poudarja, da je prisostvovanje pri ultrazvočnem pregledu najboljša priložnost za
očete, če si želijo spoznati in videti otroka že med nosečnostjo.
Več kot polovica respondentov se je skupaj s partnerko udeleževala ginekoloških
pregledov, prav tako jih je več kot polovica obiskovala šolo za bodoče starše. Tudi
Redshaw in Henderson (2013) navajata, da so očetje, ki so se skupaj s partnerko udeležili
enega ali več ultrazvočnih pregledov (88,8 %), obiskali tudi predavanja za bodoče starše
(34,2 %). Kot vidimo, je bila v njuni raziskavi udeležba na predavanjih bistveno nižja kot
pri ultrazvočnih pregledih. Smyth in sodelavci (2015) ugotavljajo, da šola za bodoče starše
ni učinkovita pri pripravi moških na očetovsko vlogo, kajti izvajalci dajejo premajhen
poudarek prepoznavanju potreb moških oziroma očetov. Od izvajalcev bodoči očetje
pričakujejo kakovostne, sodobne in preverjene informacije zelo širokega spektra s
področij, povezanih z nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (Drglin, 2011).
Podatek iz naše raziskave dokazuje, da je le petina očetov dobila vse potrebne informacije
na predavanjih v šoli za starše. Kljub temu slovenski očetje menijo, da so jim predavanja o
nosečnosti koristila. Očetje so si različni in imajo, kot navajajo Poh in sodelavci (2014),
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različne potrebe po informacijah. Smiselno bi bilo oblikovati program in pogovorne
skupine izključno za očete. Morda celo s tem, da bi program vodili moški.

9.2 Prisostvovanje očetov pri rojstvu otroka
Naslednja postavljena hipoteza, ki opisuje vključevanje očetov v porodni proces se glasi:
»Več kot polovica moških oziroma očetov prisostvuje pri rojstvu otroka«. Hipoteza je bila
potrjena, saj je bilo kar 85 % anketirancev prisotnih pri rojstvu otroka. V primerjavi z
letom 2005, ko je bilo pri porodu prisotnih le 68,3 % očetov, je v letu 2015 udeležba
narasla na 77,9 % (NIJZ, 2017). Izpostavimo lahko, da našega vzorca ne moremo
posploševati na celotno populacijo, saj je vzorec zelo majhen, v primerjavi s slovenskimi
očeti iz leta 2015, vseeno pa so si podatki podobni. Značilno za spletne ankete je, da so
respondenti motivirani, samoiniciativni posamezniki, kar kažejo tudi rezultati predstavljene
raziskave.
Glede na to, da imajo danes partnerji priložnost prisostvovati pri tako izjemnem dogodku,
je pomembno, da jih zdravstveni delavci pri tem podprejo in jim podajo potrebne
informacije o poteku poroda. Ledenfors in Berterö (2016) menita, da je babica primerna
oseba, ki lahko pomaga in nudi vsestransko oporo bodočim očetom. Avtorica raziskave
ugotavlja, da je več kot polovica anketirancev samih izrazila željo po navzočnosti pri
porodu, kar kaže na motivacijo očetov. Tudi Grahek (2014) je v svoji raziskavi ugotovila,
da so se partnerji sami odločili, da bodo sodelovali pri porodu. Odločitev o otroku je bila
skupna, zato je partner želel preživeti tudi porod skupaj s partnerko. Poroda brez opore
partnerja si partnerke niso mogle predstavljati. Sodobni očetje veliko bolj sodelujejo pri
skrbi v nosečnosti in med porodom, kar krepi partnerski odnos (Gendecher, Drglin, 2007;
Grahek, 2014) in odnos z otrokom. Podatek iz raziskave potrjuje, da je 57 % respondentov
zadovoljnih s pripravo na porod. Domnevamo, da so se čutili kompetentne. To potrjuje tudi
podatek iz raziskave, ki kaže, da je bila več kot polovica očetov zadovoljnih s svojo vlogo
med porodom kot tudi s porodno izkušnjo.
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9.3 Motivi očetov za udeležbo pri porodu
Naslednjo hipotezo, da je za večino moških oziroma očetov glavni razlog za udeležbo pri
porodu želja videti, da se partnerka in otrok počutita dobro, je avtorica ovrgla. V raziskavi
je največ anketirancev odgovorilo, da je bil glavni razlog za njihovo prisotnost ob porodu
podpreti partnerko, kar dejansko kaže na mnogo bolj aktivno udejstvovanje očetov kot smo
ga pričakovali. Torej se slovenski očetje zavedajo, da imajo pri porodu pomembno vlogo
in poskušajo biti v veliko pomoč, še posebej partnerki, kateri dajejo občutek varnosti.
Videti, da se partnerka in otrok počutita dobro, je bil eden izmed redkejših odgovorov.
Gungor in Beji (2007) ugotavljata, da je kar 92 % očetov izjavilo, da je bil njihov glavni
razlog za udeležbo pri porodu podpreti partnerko. Drugi najpogostejši odgovor je bil videti,
da se partnerka in otrok počutita dobro, sledi mu videti rojstvo otroka. Poudarimo lahko, da
sta Gungor in Beji (2007) pri tem vprašanju podala tri odgovore, medtem ko je bilo v naši
raziskavi na voljo pet odgovorov. Anketiranci so imeli večjo možnost izbire, saj so se
lahko odločali med petimi različnimi odgovori, zato je tudi razpršenost odgovorov večja. V
študiji Clemente in Prosen (2013) je večina očetov sodelovala pri porodu zaradi lastne
želje in notranje potrebe (92 %). Na odločitev sta v manjši meri vplivali družina in ožji
krog prijateljev. Kljub temu so se očetje odločili, da bodo prisostvovali pri porodu zaradi
lastne volje.
Podatki iz naše raziskave razkrivajo, da šestina očetov ni izrazila želje po navzočnosti pri
porodu, a so bili primorani sodelovati pri rojstvu otroka. Čeprav je videti rojstvo otroka
neponovljiva priložnost vsakega očeta, se temu nekateri še vedno izogibajo. Njihovi
razlogi ostajajo neznani. Verjetno bi pomensko motive bolje zajeli s kvalitativno študijo.

9.4 Aktivno vključevanje v dejavnosti z otrokom
Z vprašanjem »Koliko ur na dan izkoristite za druženje z otrokom?« je avtorica raziskave
želela ugotoviti, koliko časa očetje namenjajo otrokom in kako ga izkoristijo.
Predpostavljali smo, da se manj kot polovica očetov z otrokom aktivno ukvarja več kot tri
ure dnevno. Čeprav se 47 % anketirancev druži z otrokom več kot tri ure dnevno, hipoteze
ne moremo potrditi. Največ anketirancev preživi z otrokom do 3 ure dnevno. Več kot
polovica anketirancev se z otrokom pogovarja ali igra in ga pestuje, ko joka. Pogosteje ga
tudi kopajo in umivajo, drugi pa ga včasih oblačijo in podirajo kupček po hranjenju. Mežik
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(2015) poudarja, da bi vsak oče moral znati samostojno oskrbeti otroka. Glede na naše
rezultate so očetje veliko v fizičnem stiku z otrokom (86 %). Ko pridejo domov z dela in
opazijo, da je partnerka vidno utrujena, poskrbijo za otroke, ne da bi jih za to partnerka
prosila. Na podlagi tega lahko sklepamo, da se nekateri anketiranci zavedajo pomena
aktivne vloge, ki jo kot očetje igrajo v življenju otrok. Kar 99 % očetov se strinja, da so
enako odgovorni za vzgojo in skrb za otroka kot partnerka.
Grahek (2014) ugotavlja, da sodoben oče ni vsestransko aktiven na vseh področjih
otrokovega življenja. Sploh se to izkaže pri npr. skrbi za bolnega otroka. V naši raziskavi
se skoraj tri četrtine respondentov strinja, da imajo kot očetje enako pomembno vlogo pri
varstvu bolnega otroka kot partnerka. Zanimivo bi bilo izvedeti, kolikokrat na leto očetje,
ki koristijo bolniški stalež za nego otroka, poskrbijo za bolnega otroka, vendar tega
avtorica v nadaljevanju ni spraševala. Oprešnik (2006) navaja, da je sicer mati tista oseba,
ki največ časa preživi z otrokom v njegovem prvem letu življenja. Razlog je koriščenje
porodniškega dopusta. Tudi očetje lahko koristijo čas za druženje z otrokom, še posebej
med očetovskim dopustom.

9.5 Koriščenje očetovskega dopusta
Zadnjo hipotezo, da ima več kot polovica očetov namen v celoti izkoristiti očetovski
dopust, je avtorica raziskave potrdila, saj so skoraj vsi anketiranci izkoristili oziroma imajo
namen izkoristiti očetovski dopust v celoti. Le 9 od 92 anketirancev tega ne bo oziroma ni
izkoristilo. Včasih svojih pravic ne morejo izkoristiti zaradi delodajalcev, ki niso ravno
navdušeni nad družinsko zakonodajo in onemogočajo koriščenje dopusta (Grahek, 2014).
Očetovski dopust je namenjen vsem očetom, ki želijo sodelovati pri negi in skrbi
novorojenčka ter kasneje v zgodnjem otroštvu. Očetje so pomembni za delovanje družine,
ugotavljajo Bateson in sodelavci (2017). Glede na to, da je očetovski dopust prvotno
namenjen le skrbi in varstvu otroka, pa večina očetov med koriščenjem dopusta opravlja
tudi druge obveznosti. Kot dokazujejo rezultati naše raziskave si več kot polovica očetov
(87 %) s partnerko deli gospodinjska dela. Podobne rezultate navajajo v tuji študiji
(Harrington et al., 2014), kjer je več kot 80 % očetov med koriščenjem očetovskega
dopusta opravljalo gospodinjska dela. Očetje so kuhali, prali perilo, čistili hišo in
nabavljali hrano. Večino svojega časa so preživeli tudi s starejšim otrokom. Skoraj
polovica očetov je med dopustom opravljala tudi službene obveznosti.
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Kljub mnogoterim zaposlitvam anketiranci menijo, da je očetovski dopust vplival na
aktivno očetovanje. Priznavajo pa, da je služba na prvem mestu, ki bi lahko očete
odvračala od aktivnega sodelovanja pri vzgoji otrok. Tudi Grahek (2013) ugotavlja, da si
očetje želijo aktivno sodelovati v življenju otrok, vendar si tega ne morejo privoščiti zaradi
službe. Rener in Švab (2008) menita, da se problem aktivnega očetovanja skriva v
kulturnem imaginariju, ki materinstvo še vedno umešča v krog nenadomestljivega. V
kolikor se stališča družbe ne spremenijo, bodo aktivni očetje ostali v ozadju, poudarja tudi
Grahek (2014).
Kljub pozitivnim spremembam v družinski dinamiki v smeri k enakopravni delitvi dela se
zdi, da sta starševstvo in družinsko delo še vedno razdeljena po spolih, saj večji delež
družinskega dela ostaja na plečih žensk. V postmoderni dobi je prišlo do preobrata, ki
moškim daje večjo vlogo in razbremenjuje ženske. Za nekatere spremembe in preobrate so
zaslužne drugačne družbene razmere, v katerih matere niso zgolj le skrbnice družine,
ampak tudi delavke. Posledično so možje bili prisiljeni prevzeti večjo družinsko vlogo
(Novak, 2015). Tako je bila pred leti vloga očeta precej enostavna, danes pa se je vloga
očeta močno razširila. Za raziskovalce je postala vloga očetov zanimiva predvsem zaradi
njihovega zmanjšanega vpliva v družini, kar je bila posledica prezaposlenosti oziroma
odsotnosti iz družinskega življenja (Steničnik, 2012). Kljub zaposlitvi se očetje trudijo
preživeti dovolj časa z družino. V današnjem času sta preobremenjenost na delovnem
mestu in brezposelnost dve skrajnosti, ki očetom onemogočata aktivno vključevanje in
očete postavljata pred težke izzive. V obeh primerih očetje čutijo nelagodje in tesnobo, kar
lahko ogroža navezovanje očeta na otroka in obratno (Marrs et al., 2014).
Priprava in izobraževanje sta ključnega pomena za aktivno in suvereno sodelovanje v
obporodnem obdobju (Longworth, Kingdon, 2011). Babica je oseba, ki lahko bodoče očete
pripravi na aktivno vlogo in podkrepi sodelovanje, kar lahko vodi k boljši izkušnji prehoda
v starševstvo (Longworth et al., 2015). Delo babice je tudi odgovornost do očetov. Babice
se vsakodnevno srečujejo z bodočimi očeti, ki od njih pričakujejo informacije in
usmerjanje. Vseeno se nekateri očetje počutijo izključene in nekoristne. Zaključimo lahko,
da morajo biti babice dejavne v smislu podpore in aktivnega vključevanja partnerja
nosečnic, porodnic in otročnic.
Nekaj anketirancev je z reševanjem ankete prekinilo. Sklepamo, da na podlagi predolgega
vprašalnika, zato bi morali anketni vprašalnik skrajšati in bi dobili več veljavnih
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odgovorov. Morda bi bilo smiselno v raziskavo vključiti le moške, ki so očetje največ tri
leta. Sklepamo, da so v študiji sodelovali tudi moški, ki so očetje več kot deset let in so
lahko vplivali na rezultate raziskave. Kot vemo, se je vloga očetov od takrat spremenila.
Raziskava odpira tudi nova vprašanja in koncepte, ki bi jih bilo potrebno raziskati
poglobljeno – s kvalitativnimi prijemi.
S pomočjo kvalitativne raziskave bi lahko določene postavke raziskali bolj podrobno. Z
intervjuji bi dobili bolj natančne in subjektivne odgovore. Velikost našega vzorca je dokaj
majhen, zato ni primeren za generalizacijo rezultatov. V študiji so sodelovali visoko
motivirani posamezniki, kar je vplivalo na interpretacijo rezultatov. Spletne ankete
ponujajo vnaprej pripravljene odgovore, ki se lahko ne ujemajo s stališči anketiranca. To
lahko vodi do nerealnih odgovorov in slabih rezultatov. Tudi nejasna vprašanja pogosto
predstavljajo oviro. Oblikovana morajo biti tako, da ga razumejo osebe z najnižjo
izobrazbo (Mitar, 2011). Znotraj našega vzorca je velik delež očetov s srednješolsko
izobrazbo, kar vpliva na splošno mnenje. Zaradi nizke odzivnosti slovenski očetov nas
zanima, ali so res vsi vpeti v družinsko življenje.
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10 SKLEP
Današnja vloga očetov je v primerjavi z njihovimi očeti aktivnejša. Tudi v obporodnem
obdobju. Avtorica s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika potrjuje, da se očetje
aktivno vključujejo v obporodno varstvo nosečnic in novorojenčka. Večina očetov se
vključi že v nosečnosti, prostovoljno prisostvuje pri rojstvu otroka, skrbi za otroka po
porodu in opravlja gospodinjska dela. Zavedajo se, da imajo pomembno vlogo pri vzgoji
otrok, pa tudi pri varstvu bolnega otroka. Sodobni očetje se zavedajo pomembnosti
uveljavljenja pravice do očetovskega dopusta in menijo, da koriščenje dopusta vpliva na
aktivno očetovanje. Problem predstavlja služba, ki jih lahko odvrača od aktivnega
sodelovanja pri vzgoji otroka. Kljub temu večina očetov ostaja dejavna tudi po očetovskem
dopustu. Očetje za aktivno druženje z otrokom porabijo do tri ure dnevno.
Pomembno vlogo pri vključevanju očetov imajo tudi zdravstveni delavci. Zavedati se
morajo, da so si očetje različni. Vsi nimajo znanja in imajo različne predhodne izkušnje,
zato je informiranje očetov in promoviranje očetove vloge na njim razumljiv in dostopen
način ključnega pomena. Babice imajo zelo pomembno in odgovorno nalogo pri pripravi
očetov na prihod novega družinskega člana. Tudi moški bodo postali starši, zato njihove
vloge ne smemo prezreti. Bodoče raziskovanje bi se moralo usmeriti v raziskovanje o tem,
kako babice vključujejo bodoče očete.
Spletno anketiranje navadno privabi visoko motivirane respondente. V prihodnosti bi
morali v raziskavanje vključiti tudi očete, ki nimajo dostopa do spleta ali imajo slabši
ekonomski status, slabše družinske razmere, so manj izobraženi itd. Nekateri moški
oziroma očetje želijo aktivno očetovati, pa ne zmorejo, drugi pa se temu enostavno
izogibajo. Zanimivo bi bilo izvedeti, zakaj do tega prihaja in kaj je vzrok, zato bi bilo
smiselno nadaljevati raziskovanje v smeri motivov za nevključenost; s kvalitativnim
pristopom.
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12 PRILOGE
12.1 Priloga 1
Tabela z viri za anketni vprašalnik
Socio-demografska vprašanja
VPRAŠANJE

VIR

1. Ali imate otroke?
2. Koliko ste stari?
3. Vaša dosežena stopnja izobrazbe?
4. Stan.

Štrkalj (2014).
Halle et al. (2008), Clemente, Prosen
(2013).
Mivšek (2007), Bevc (2013), Clemente,
Prosen (2013).
Jug Došler, Skubic (2012a).

6. Ali ste zaposleni?
7. Kje živite?
8. Koliko otrok imate?

Grahek (2014).
Clemente, Prosen (2013)
Clemente, Prosen (2013), Štrkalj (2014).

Vključevanje očetov med nosečnostjo

1.
2.
3.
4.
5.

VPRAŠANJE
Ali ste se med nosečnostjo skupaj s partnerko
udeleževali ginekoloških pregledov?
Ali ste bili prisotni pri vsaj enem
ultrazvočnem pregledu?
Ali ste se po ultrazvočnem pregledu pri
ginekologu čutili bolj povezano s svojim
otrokom?
Ali menite, da so obiski pri ginekologu
vplivali na Vaš odnos do nosečnosti?
Koliko pregledov pri ginekologu ste se skupaj
s partnerko udeležili med nosečnostjo?

VIR
Redshaw, Henderson (2013).
Redshaw, Henderson (2013).
Poh et al. (2014).

Redshaw, Henderson (2013).
Gungor, Beji (2007), Drglin
(2011), Grahek (2014).
Gungor, Beji (2007), Drglin,
(2011).

6.

Ali ste obiskovali šolo za starše?

7.

Koliko predavanj v šoli za starše ste se
udeležili?

8.

Zakaj ste obiskovali šolo za starše?

Drglin (2011).

9.

Ali menite, da so Vam predavanja o
nosečnosti koristila?

Drglin (2011).

10.
11.
12.

Kje ste poleg predavanj v šoli za starše dobili
informacije o nosečnosti, porodu in skrbi za
novorojenčka?
Kje ste iskali/dobili informacije o nosečnosti,
porodu in skrbi za novorojenčka?
Ali ste sodelovali pri izbiri opreme in
pripomočkov za otroka (voziček, posteljice,
pleničke itn.)?

Halle et al. (2008).
Halle et al. (2008).
Grahek (2014).

Vključevanje očetov pri porodu
VPRAŠANJE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ali ste bili prisotni ob rojstvu otroka?
Ali ste sami izrazili željo po navzočnosti pri
porodu?
Kateri je Vaš glavni razlog za udeležbo pri
porodu?
Katere so bile Vaše glavne naloge pri
porodu?

VIR
Gungor, Beji (2007), ShibliKometiani, Brown (2012),
Grahek (2014).
Gendecher, Drglin (2007),
Grahek (2014).
Gungor, Beji (2007),
Clemente, Prosen (2013).
Gungor, Beji (2007), Grahek
(2014), Ledenfors, Berterö
(2016).

Ali se strinjate s trditvijo: čustvena podpora
pri porodu je enako pomembna kot fizična
Gungor, Beji, (2007).
podpora?
Kako ste partnerici med porodom nudili
Gungor, Beji, (2007).
čustveno podporo?
Ali ste po rojstvu pestovali otroka koža na
Redshaw, Henderson, (2013).
kožo (skin to skin)?
Koliko časa ste ostali skupaj s partnerko in Gungor, Beji (2007), Ayala et
otrokom po porodu?
al. (2016).
Ali ste zadovoljni s svojo vlogo med
Ayala et al. (2016).
porodom?
Ali bi porodno izkušnjo ocenili kot pozitivno?
Ali se strinjate, da je Vaša prisotnost pri
porodu pozitivno vplivala na vajin odnos s
partnerko?
Ali verjamete, da ste s svojo prisotnostjo v
porodni sobi olajšali komunikacijo med
partnerko in medicinskim osebjem?

Ayala et al. (2016).
Gungor, Beji, (2007).
Gungor, Beji, (2007).

13.

Ali ste pomagali partnerki pri prvem podoju?

Jug Došler, Skubic (2012a).

14.

Ali menite, da Vam je izobraževanje za porod
koristilo?

Drglin (2011).

Vključevanje očetov po porodu

1.
2.
3.
4.
5.

VPRAŠANJE
Kako je bil hranjen otrok prvih nekaj dni po
rojstvu?
Ali sta se s partnerko skupaj odločila, kako bo
hranjen vajin otrok?
Ali ste bili prisotni na sistematskih pregledih
novorojenčka?
Koliko ur na dan izkoristite za druženje z
otrokom?
Kako pogosto pomagate otroku podreti
kupček po hranjenju?

VIR
Redshaw, Henderson (2013).
Redshaw, Henderson (2013).
Grahek (2014).
Goldberg (2014).
Sriyasak et al. (2015).

6.

Kako pogosto pestujete otroka, ko joka?

Sriyasak et al. (2015).

7.

Kako pogosto kopate in umivate otroka?

Sriyasak et al. (2015).

8.

Kako pogosto oblačite otroka?

Sriyasak et al. (2015).

9.

Kako pogosto se pogovarjate ali igrate z
otrokom?

Sriyasak et al. (2015).

10.

Kako pogosto imate fizični stik z otrokom?

Sriyasak et al. (2015).

11.

10.

11.
12.
12.
13.
14.
18.
19.
20.

V kolikšni meri se strinjate, da imate kot oče
Štrkalj (2014), Novak (2015),
enako pomembno vlogo pri varstvu bolnega
Sriyasak et al. (2015).
otroka kot partnerka?
Ko ste prihajali domov z dela in ste opazili,
da je Vaša partnerka vidno utrujena, ste se
Sears, Sears (2008).
sami lotili gospodinjskih opravil, ne da bi Vas
za to prosila Vaša partnerka?
Ko ste prihajali domov z dela in ste opazili,
da je Vaša partnerka vidno utrujena, ste sami
Sears, Sears (2008).
nemudoma šli skrbet za otroke, ne da bi Vas
za to prosila Vaša partnerka?
Katere stvari bi lahko odvračale očeta od
Grahek (2014).
aktivnega sodelovanja pri vzgoji?
Ali se strinjate, da ste kot oče enako
Sriyasak et al. (2015).
odgovorni za vzgojo in skrb za otroka?
Sears, Sears (2008), Čagran
Ali si s partnerko delita gospodinjska dela?
(2013), Novak (2015).
Ali menite, da Vam je izobraževanje za
Drglin (2011).
poporodno obdobje koristilo?
Ali ste v celoti izkoristili očetovski dopust Kovše (2010), Čagran (2013),
oziroma ga imate namen v celoti izkoristiti?
Štrkalj (2014).
Koliko dni očetovskega dopusta boste
Čagran (2013), Štrkalj
oziroma ste izkoristili?
(2014).
Menite, da je očetovski dopust vplival na
Čagran (2013).
Vaše aktivno očetovanje?

21.

Kako pomemben je po Vaši oceni očetovski
dopust za spoznavanje in navajanje na novo
skupno življenje skupaj s partnerko in
otrokom?

Jug Došler, Skubic (2012b).

12.2 Priloga 2
ANKETNI VPRAŠALNIK
Aktivna vloga očetov v perinatalnem obdobju
Spoštovani!
Sem Nuša Rogan, študentka Visokošolskega strokovnega študijskega programa babištvo
na Zdravstveni fakulteti Ljubljana. V okviru diplomske naloge Aktivna vloga očetov v
perinatalnem obdobju opravljam raziskavo, katere namen je ugotoviti, kako in na kakšen
način se očetje vključujejo v obporodno varstvo žensk in novorojenčka. Naprošam Vas, da
na vprašanje odgovarjate čim bolj natančno in iskreno. Anketa je anonima, za reševanje
boste porabili približno pet minut. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za izdelavo
diplomske naloge.
Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem.
1. Spol: M Ž
2. Ali imate otroke?
a) Da
b) Ne
3. Koliko ste stari?
a) 20 let in manj
b) 21–30 let
c) 31–40 let
d) 41–50 let
e) 51 let in več
4. Vaša dosežena stopnja izobrazbe:
a) osnovnošolska
b) srednješolska
c) višje-/visokošolska
d) univerzitetna
e) magisterij
f) doktorat

5. Stan:
a)
b)
c)
d)
e)

samski
v izvenzakonski skupnosti
poročen
ločen
drugo: __________________

6. Ali ste zaposleni?
a) Da
b) Ne
7. Kje živite?
a) Na vasi
b) V mestu
c) Primestno okolje
8. Koliko otrok imate?
a) 1
b) 2
c) 3 ali več
9. V tabeli označite, ali se strinjate s spodnjimi trditvami ali se ne strinjate oziroma se
ne morete opredeliti.
VPRAŠANJE
DA NE
Ali ste se med nosečnostjo skupaj s partnerko udeleževali
ginekoloških pregledov?

NE VEM

Ali ste bili prisotni pri vsaj enem ultrazvočnem pregledu?
Ali ste se po ultrazvočnem pregledu pri ginekologu čutili
bolj povezano s svojim otrokom?
Ali menite, da so obiski pri ginekologu vplivali na Vaš
odnos do nosečnosti?
10. Koliko pregledov pri ginekologu ste se skupaj s partnerko udeležili med
nosečnostjo?
a) 0–5
b) 6–8
c) 9–10
d) 11 in več
11. Ali ste obiskovali šolo za starše?
a) Da
b) Ne

12. Koliko predavanj v šoli za starše ste se udeležili?
a) Udeležil sem se vseh predavanj
b) Udeležil sem se več kot polovico predavanj
c) Udeležil sem se manj kot polovico predavanj
d) Udeležil se nisem nobenega predavanja
13. Zakaj ste obiskovali šolo za starše? ______________________
14. Ali menite, da so Vam predavanja o nosečnosti koristila?
a) Da
b) Ne
15. Kje ste poleg predavanj v šoli za starše dobili informacije o nosečnosti, porodu in
skrbi za novorojenčka? Možnih je več odgovorov.
a) V strokovnih knjigah
b) V revijah in brošurah
c) Od staršev
d) Od sorodnikov
e) Od prijateljev
f) Od zdravstvenih delavcev
g) Na televiziji
h) Na medmrežju (internetu)
i) Vse potrebne informacije sem dobil na predavanjih v šoli za starše
j) Drugo: ________________________
16. Kje ste iskali/dobili informacije o nosečnosti, porodu in skrbi za novorojenčka?
Možnih je več odgovorov.
a) V strokovnih knjigah
b) V revijah in brošurah
c) Od staršev
d) Od sorodnikov
e) Od prijateljev
f) Od zdravstvenih delavcev
g) Na televiziji
h) Na medmrežju (internetu)
i) Informacije sem dobil od drugih staršev na podlagi njihovih dosedanjih
obporodnih izkušenj
j) Informacije sem dobil na predavanjih šole za starše med prejšnjo
nosečnostjo
17. Ali ste sodelovali pri izbiri opreme in pripomočkov za otroka (voziček, posteljice,
pleničke itn.)?
a) Da
b) Ne

18. Ali ste bili prisotni ob rojstvu otroka?
a) Da
b) Ne
19. Ali ste sami izrazili željo po navzočnosti pri porodu?
a) Da
b) Ne
20. Kateri je Vaš glavni razlog za udeležbo pri porodu?
a) Podpreti partnerko
b) Videti, da se partnerka in otrok počutita dobro
c) Videti rojstvo svojega otroka
d) Čustvena navezanost na otroka
e) Lastna želja in notranja potreba
21. Katere so bile Vaše glavne naloge pri porodu? Možnih je več odgovorov.
a) Partnerki sem nudil podporo pri hoji
b) Partnerki sem pomagal pri dihanju in sprostitvenih vajah
c) Partnerko sem spodbujal pri spopadanju z bolečino
d) S partnerko sem se pogovarjal
e) Partnerki sem pomagal pri spremembi položaja
f) Partnerko sem držal za roko
g) Partnerki sem vlažil ustnice z vodo
h) Partnerki sem prinašal stvari (brisače, blazino, natikače)
i) Partnerko sem masiral
j) Po rojstvu otroka sem prerezal popkovino
k) Partnerki sem pomagal pri vzpostavitvi dojenja
22. Ali se strinjate s trditvijo: čustvena podpora pri porodu je enako pomembna kot
fizična podpora?
a) Da
b) Ne
c) Ne vem
23. Kako ste partnerici med porodom nudili čustveno podporo? Možnih je več
odgovorov.
a) Spodbujal sem jo in pomirjal
b) Motiviral sem jo za spopadanje z bolečino
c) Govoril sem ji, da ni sama
d) Govoril ji, da imam rad njo in najino družino
e) Skušal sem razumeti in deliti z njo svoje občutke
f) Spodbujal sem partnerko pri potiskanju otroka
g) Komuniciral sem z njo in delil svoja čustva
h) Poslušal sem partnerko
i) Olajšal sem komunikacijo med partnerico in zdravstvenim osebjem

24. Ali ste po rojstvu pestovali otroka koža na kožo (skin to skin)?
a) Da
b) Ne, tega mi v porodnišnici niso ponudili
c) Sem, a samo za kratek čas
d) Ne, tega nisem želel
25. Koliko časa ste ostali skupaj s partnerko in otrokom po porodu?
a) Manj kot 1 uro
b) Do 3 ure
c) Več kot 3 ure
26. V tabeli označite, ali se strinjate s spodnjimi trditvami ali se ne strinjate z njimi
oziroma se ne morete opredeliti.
VPRAŠANJE

DA NE

Ali ste zadovoljni s svojo vlogo med porodom?
Ali bi porodno izkušnjo ocenili kot pozitivno?
Ali se strinjate, da je Vaša prisotnost pri porodu pozitivno
vplivala na vajin odnos s partnerko?
Ali verjamete, da ste s svojo prisotnostjo v porodni sobi
olajšali komunikacijo med partnerko in medicinskim
osebjem?
Ali ste pomagali partnerki pri prvem podoju?
Ali menite, da Vam je izobraževanje za porod koristilo?
27. Kako je bil hranjen otrok prvih nekaj dni po rojstvu?
a) Izključno dojen
b) Dojen in hranjen z mlečno formulo
c) Hranjen samo z mlečno formulo
28. Ali sta se s partnerko skupaj odločila, kako bo hranjen vajin otrok?
a) Da
b) Ne
29. Ali ste bili prisotni na sistematskih pregledih novorojenčka?
a) Da
b) Ne
30. Koliko ur na dan izkoristite za druženje z otrokom?
a) Manj kot eno uro
b) Do 3 ure
c) Več kot 3 ure

NE VEM

31. V tabeli označite, ali se strinjate s spodnjimi trditvami ali se z njimi ne strinjate
oziroma se ne morete opredeliti.
VPRAŠANJE

Vedno ali
pogosto

Včasih

Nikoli ali
redko

Kako pogosto pomagate otroku podreti
kupček po hranjenju?
Kako pogosto pestujete otroka, ko joka?
Kako pogosto kopate in umivate otroka?
Kako pogosto oblačite otroka?
Kako pogosto se pogovarjate ali igrate z
otrokom?
Kako pogosto imate fizični stik z otrokom?
32. V kolikšni meri se strinjate, da imate kot oče enako pomembno vlogo pri varstvu
bolnega otroka kot partnerka?
a) Popolnoma se strinjam ali skoraj se strinjam
b) Zmerno se strinjam
c) Se ne strinjam ali delno s strinjam
33. Ko ste prihajali domov z dela in ste opazili, da je Vaša partnerka vidno utrujena, ste
se sami lotili gospodinjskih opravil, ne da bi Vas za to prosila Vaša partnerka?
a) Da
b) Ne
34. Ko ste prihajali domov z dela in ste opazili, da je Vaša partnerka vidno utrujena, ste
sami nemudoma šli skrbet za otroke, ne da bi Vas za to prosila Vaša partnerka?
c) Da
d) Ne
35. Katere stvari bi lahko odvračale očeta od aktivnega sodelovanja pri vzgoji?
a) Služba
b) Hobiji
c) Prijatelji
d) Notranja želja
e) Partnerka
f) Družba

36. V tabeli označite, ali se strinjate s spodnjimi trditvami ali se z njimi ne strinjate
oziroma se ne morete opredeliti.
VPRAŠANJE

DA

NE

NE
VEM

Ali se strinjate, da ste kot oče enako odgovorni za vzgojo
in skrb za otroka?
Ali si s partnerko delita gospodinjska dela?
Ali menite, da Vam je izobraževanje za poporodno obdobje
koristilo?
37. Ali ste v celoti izkoristili očetovski dopust oziroma ga imate namen v celoti
izkoristiti?
a) Da
b) Ne
38. Koliko dni očetovskega dopusta boste oziroma ste izkoristili? ___________
39. Menite, da je očetovski dopust vplival na Vaše aktivno očetovanje?
a) Da
b) Ne
c) Ne vem
40. Kako pomemben je po Vaši oceni očetovski dopust za nego in skrb za otroka?
a) Je pomemben
b) Je srednje pomemben
c) Ni pomemben
d) Ne poznam

