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IZVLEČEK

Uvod: Incidenca carskih rezov po svetu narašča. V primerjavi s svetovno pomembnimi
državami (npr. Združene države Amerike) je delež pojava pri nas še vedno majhen. Zaradi
dejavnikov carskega reza, ki velja za zapleten način poroda, sta mati in novorojenček po
porodu pogosto ločena, zato se ga pogosto povezuje z neuspešnim dojenjem. Vez med
materjo in otrokom je zelo močna, zato je pri takšnem načinu poroda potrebno ustrezno
ravnanje. S tem se namreč lahko prepreči veliko težav in nelagodja v poporodnem
obdobju. Namen: Namen diplomskega dela je predstaviti vpliv carskega reza na
vzpostavljanje laktacije in navezovanje med materjo in novorojenčkom. Metode dela: Pri
pisanju diplomskega dela je bila uporabljena opisna oz. deskriptivna metoda dela. Delo je
nastalo na podlagi zbiranja, pregledovanja, ocene in analize strokovne literature v
slovenskem in angleškem jeziku. Uporabljene so bile podatkovne baze PubMed, Science
Direct, Medline, Cohrane in Google Schoolar. Razprava in sklep: Carski rez je pogosto
povezan z ločeno obravnavo matere in novorojenčka. Težnja k omogočanju zgodnjega
stika, navezovanja in dojenja je pri tem ključnega pomena, saj blagodejno vpliva na mater
in otroka. Okrevanje matere in prilagajanje novorojenčka na zunajmaternično življenje je
pri carskem rezu težavnejše kot pri vaginalnem porodu. Z zagotavljanjem prvega stika,
dojenja in navezovanja tudi po carskem rezu, se poleg višanja kakovostne perinatalne
oskrbe, manjša njegov vpliv na kasnejše obdobje. Avtorica v ta namen v diplomskem delu
predstavi svoj plakat, namenjen ženskam, ki se bodo v prihodnje srečale s carskim rezom
in po njem želele dojiti.
Ključne besede: laktacija, carski rez, navezovanje

ABSTRACT
Introduction: The incidence of cesarean section is steeply rising. In comparison with
world's major countries (United States of America) the occurrence in Slovenia is stil low.
Because of its factors, the mother and newborn are often separated after birth, and it's also
coherent with unsuccessful breastfeeding result. The bond between mother and the baby is
very strong, therefore the suitably behavior at that kind of birth is important. This can
significantly impact on presence of troubles and uneasiness in puerperium. Purpose: The
purpose of thesis is to present impact of ceasrean section on the establishment of lactation
and emotional bonding between mother and newborn. Work methods: Descriptive
method was used for the thesis. It was formed on the basis of the collection, review,
evaluation and analysis of domestic and foreign scientific writings in Slovenian and
English languages. Databases Cobiss, PubMed, Science Direct, Medline, Cohrane in
Google Schoolar were used. Discussion and conclusion: Cesarean section is offten related
to separated treatment of mother and infant. Tendecy to enableing emotional bonding is
therefore crucial, because has a good impact on mother and newborn. Recuperation after
cesarean section is in comparison with vaginal birth more difficult. Providing early contact,
bonding and breastfeeding, the quality of perinatal care is raising and his impact on later
period. The author is also presenting his own poster, wich is intendet to all women, wich
will have a cesaean setion and want to breastfeed after it.
Key words: lactation, cesarean section, attachment
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1 UVOD
Carski rez velja za zapleten način poroda, pri katerem je prvi stik, ki sproži dojenje,
prekinjen (Callahan, Caughey, 2013). Vpliv carskega reza na dojenje in navezovanje je še
do nedavnega veljalo za enega najpomembnejših vprašanj iz tega področja. Z večanjem
njegove incidence je reševanje in razpravljanje o tem vprašanju postalo že skorajda nujno
(Lawrence, Lawrence, 2015).
Vez »mati–otrok« je najmočnejša človeška vez. Trditev izhaja iz dveh velikih pomembnih
dejstev: zgodnja rast in življenje otroka je potekalo v materinem telesu; po porodu ostane
odvisnost njegovega preživetja v rokah te »iste osebe« (matere) ter njene oskrbe
(Lawrence, Lawrence, 2015). Verjetnost za dojenje se pri izvedbi carskega reza zmanjša,
saj je prvi stik koža na kožo preložen, otročnica se sooča z bolečino, utrujenostjo, stresom
ali celo travmo. Obstaja večja verjetnost, da bo takšen novorojenček v času materinega
okrevanja hranjen z mlečni nadomestki (Udy, 2008). Dojenje je sicer naraven proces
hranjenja, vendar pa ni nujno nagonski pri vseh ženskah. Nekatere matere namreč
pričakujejo, da dojenje steče zlahka in enostavno. Le tem lahko že prelaganje prvega stika
in podoja ter prisotnost kakršnekoli slabosti ali pomanjkljivosti pomeni neuspeh in
opustitev. Nerealna pričakovanja skupaj s soočeno resničnostjo ter pretirano skrbjo za
zadostno in pravilno hranjenje novorojenčka žensko tako pripelje v obup in prenehanje z
dojenjem ali pa do hranjenja s formulami (Callahan, Caughey, 2013).
Med hospitalizacijo po carskem rezu matere prejemajo analgetike, ki so združljivi z
dojenjem. Če je prvi podoj onemogočen, je pomembno spodbujanje matere k izbrizgavanju
mleka zaradi pomembnosti kolostruma (Mlakar, Sodec, 2007). Matere po carskem rezu
lahko dojijo enako uspešno kot matere, ki so rodile vaginalno, zato jih je potrebno
motivirati in spodbujati (Tegethoff, 2007). Navezovanje in dojenje po carskem rezu je za
matere občutljiva tema. Njihova pozornost zaradi okrevanja po posegu namreč še ne more
biti popolnoma usmerjena na novorojenčka. V vzpostavljanje laktacije in navezovanje
mora tako otročnica vložiti veliko več truda kot pri vaginalnem porodu (Udy, 2008).
Problem je v oteženi gibljivosti matere zaradi bolečin v predelu operativne rane in zaradi
tega težje nameščanje v udoben položaj (Tegethoff, 2007). Večina rezov je prečnih, v
spodnjem delu trebuha, saj na ta način materi omogočijo udobnejši položaj pri dojenju. Pri
posegu dobi ženska v večini primerov splošno anestezijo po kateri lahko doji, ko se zbudi
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in reagira. Ženske, ki dobijo spinalno anestezijo, se počutijo dobro in lahko pričnejo dojiti
takoj (Mlakar, Sodec, 2007). Matere, ki rodijo donošene otroke in so deležne takojšnjega
stika po porodu oz. v prvih dveh urah, kažejo drugačen odnos in obnašanje tako v prvem
mesecu otrokovega življenja kot tudi po prvem letu. Kadar je novorojenček v prvih urah po
porodu ločen od matere, se sproži jok otroka in združitev z materjo je naposled otežena ali
prekinjena (Lawrence, Lawrence, 2015). Otrok namreč ni deležen popolnoma enakega
deleža hormonov, ki bi mu omogočili budnost, pozornost za dojenje in spoznavanje
matere. Zaradi tega je oteženo kasnejše vzpostavljanje prvega stika in dojenja (Udy, 2008).
V Združenih Državah Amerike je carski rez eden izmed najpogostejših uporabljenih
posegov pri porodnici, in sicer je eden od treh rojstev dokončan s carskim rezom (32,9 %),
opravljenih je kar 1,4 milijona posegov letno. V obdobju od leta 1996 do 2009 se je
procent deleža rojenih otrok s carskim rezom dvignil za 12,2 %. V letu 1996 je bil delež
tako 20,7 %, v letu 2009 pa že 32,9 %. Razlog za takšen porast sta upad deleža VBAC
(vaginalni porod po carskem rezu, ang. vaginal birth after cesarean) in naraščanje deleža
carskih rezov v prvi nosečnosti. Pojav carskega reza je povezan z večplodno nosečnostjo
(predvsem tisto, ki je bila omogočena z biomedicinsko pomočjo), medenično vstavo,
debelostjo matere, spodletelimi operativnimi vaginalnimi porodi ter skrbjo porodničarja
glede pravnega spora v primeru negativnega izida poroda. Leta 2008 je bila v ZDA
pojavnost carskih rezov v primerjavi s Slovenijo večja, in sicer je v ZDA bilo opravljenih
32,3 % carskih rezov, v Sloveniji istega leta pa 17,0 % (MacDorman et al., 2012). Konar
(2016) za porast carskega reza navaja naslednje vzroke:
-

naraščanje pojava primarnega carskega reza,

-

ugotavljanje ogroženosti ploda še pred terminom,

-

ugotavljanje rizične nosečnosti,

-

široka raba ponavljajočih carskih rezov,

-

povišana raba indukcij poroda in neuspelih indukcij,

-

izogib izvajanja vaginalnih operativnih porodov (kleščni porod, vakuum)

-

izogib porajanja fetusa v medenični vstavi,

-

povečano število žensk, ki rodijo prvič, imajo težave v nosečnosti in so stare več
kot 30 let,

-

nesprejemanje faktorjev za rizični porod – »varneje je narediti carski rez«,

-

širša raba elektronskega fetalnega monitoringa, posledično se pojavi veliko več
diagnoz fetalnega distresa,
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-

bojazen pred morebitnimi sodnimi postopki,

-

izvedba carskega reza na materino željo.

Za razumevanje teh faktorjev so pomembni tudi drugi dejavniki, ki predstavljajo povod za
carski rez (splošno nizka nataliteta, dvig povprečne starosti porodnic, študije o boljšem
izidu nosečnosti po carskem rezu pri medenični vstavi ploda, naraščanje porodne teže
novorojenčkov, razvoj novih metod za nadzor ploda, naraščanje števila mnogoplodnih
nosečnosti, izboljševanje preživetja otrok z nižjo gestacijo, izboljševanje zdravljenja
kroničnih bolezni, več diagnoz stanja po predhodnem carskem rezu ter razvoj stroke in
nove indikacije) (Splošna bolnišnica Brežice, 2006).
Pogostost carskih rezov v zadnjih leti narašča po vsem svetu (Sheiner, 2012). Pomembno
je, da se kljub temu materi in otroku poskuša zagotoviti možnost neprekinjenega
navezovanja in posledično vzpostavitve laktacije (Splošna bolnišnica Brežice, 2006).
Dekker (2012) ugotavlja, da je z leti ob pridobivanju in nadgrajevanju znanja o prednostih
prvega stika, osebje bolj prizanesljivo in nudi več podpore. V samem procesu priprave ter
tudi izvajanju posega, pa se kljub temu pojavlja veliko dejavnikov, ki bodo vplivali na
uspešnost navezovanja in laktacije po porodu (Splošna bolnišniča Brežice, 2006). Z
iskanjem odgovora na vprašanje, ali je povečana pojavnost carskih rezov upravičena ali ne,
se ukvarja veliko literature. Stroka z leti napreduje, nastajajo raziskave, ki nam dajejo nov
pogled na tovrsten poseg. Vrsta dogodkov in predhodnih odločitev ter izkušenj lahko
vpliva na zaključek poroda.
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2 NAMEN
Namen diplomskega dela je predstaviti vplive carskega reza na vzpostavljanje laktacije in
navezovanje. Zgodnje navezovanje in prvi podoj lahko bistveno vplivata na krepitev vezi
med materjo in otrokom ter omogočita optimalno poporodno obdobje. Avtorica skozi
predstavljene faktorje carskega reza, ki vplivajo na vzpostavljanje laktacije in navezovanja
želi poudariti pomen tesnega stika za mater in otroka ter izražati težnjo k takšnemu
ravnanju. Ker incidenca carskih rezov povsod narašča, je cilj diplomskega dela opozoriti
zdravstvene delavce; babice, ginekologe, porodničarje, da je pomoč pri vzpostavljanju
prvega stika, navezovanja in dojenja, ključno dejanje za zadovoljne matere, njihove
novorojenčke in partnerje.
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3 METODE DELA
V diplomskem delu je bila uporabljena deskriptivna oziroma opisna metoda. Za razjasnitev
osnovnih pojmov smo uporabili pregled literature. Diplomsko delo je nastalo z zbiranjem,
pregledovanjem in analiziranjem literature v angleškem in slovenskem jeziku, in sicer s
področja dojenja in navezovanja po carskem rezu. Iskanje literature je bilo opravljeno
preko elektronskih podatkovnih baz Cobiss in tujih podatkovnih baz (PubMed, Science
Direct, Medline, Cohrane, Google Schoolar). V angleški bazi podatkov je bilo iskanje
omejeno s pomočjo ključnih besed: »ceasarean section«, »cesarean section anestehesia«,
»cesarean section principles«, »emotional cesarean section«, »bonding after birth«,
»ceasarean section«, »lactation«, »lactation after birth«, »bonding«, »ceasarean delivery«,
»anasthesia«, »anasthesia in abdominal surgery«, »delivery«, »anasthesia«; v slovenski
bazi podatkov pa smo uporabili »carski rez«, »dojenje«, »navezovanje«, »navezovanje
med materjo in otrokom«, »navezovanje novorojenčka«. Za iskanje sta bila uporabljena
operaterja AND ter IN. Za razjasnitev določenih pojmov je bila uporabljena strokovna
literatura ter knjige s področja porodništva. Zadetki so bili omejeni od leta 2006 do leta
2016 in na celotno besedilo. Če je imela določena vsebina pomembno vrednost za
diplomsko delo in je bila iz starejšega obdobja, je bila izjemoma uporabljena. Iskanje je
potekalo tudi ročno po različnih knjižnicah po Sloveniji (Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota – medknjižnična izposoja, univerzitetna knjižnica Maribor, knjižnica
Fakultete za zdravstvene vede Maribor, knjižnica Zdravstvene fakultete Ljubljana).
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4 OPREDELITEV CARSKEGA REZA, LAKTACIJE IN
NAVEZOVANJA
V tem poglavju bodo opredeljeni pojmi, ki so v diplomskem delu največkrat uporabljeni in
predstavljajo bistvo tematike. Razlaga pojmov je tukaj ključnega pomena, saj so med seboj
pomensko tesno povezani. Poznavanje pojmov v naslednji poglavjih bo bralcu pomagalo
pri razumevanju posameznih stališč.
Carski rez je kirurška operacija. V porodništvu je pogosto uporabljena in temelji na
ekstrakciji ploda skozi vrez abdomna, in sicer po 28. tednu nosečnosti (Saxena, 2015).
Obstajata dve glavni vrsti carskega reza: primarni, opravljen prvič, in sekundarni,
opravljen drugič ali že večkrat (Cunningham et al., 2014). Med najpogostejše indikacije za
izvedbo carskega reza štejemo malprezentacije, distocije, in hipoksije ploda. Carski rez je
lahko načrtovan ali nujen. Načrtovan carski rez se določi že v nosečnosti na podlagi
maternalnih ali fetalnih indikacij in se ponavadi izvede še pred nastopom/začetkom poroda.
Nujen carski rez se izvaja v primeru, kadar se je vaginalni porod že začel in so se pojavile
indikacije za izvedbo carskega reza (Tsen, 2014). Pri in po carskem rezu se lahko pojavijo
zapleti, kot je močna abdominalna bolečina, poškodba sečnega mehurja in sečnice,
povečano tveganje za rupturo maternice in maternalno smrt, bolezni respiratornega trakta
pri novorojenčku, potreba po histerektomiji, pojav tromboembolitične bolezni, podaljšana
ležalna doba, znotrajmaternična smrt ploda v naslednjih nosečnostih ali med porodom ter
večja možnost za pojav spredaj ležeče ali zraščene posteljice v naslednjih nosečnostih
(Saxena, 2015). Carski rez lahko zaradi svojih značilnosti vpliva na laktacijo, dojenje in
navezovanje (Udy, 2008)
Medicinski slovar opredeljuje laktacijo kot proces izločanja mleka iz mlečnih žlez, dojenje
pa kot naravno hranjenje dojenčka z materinim mlekom. Laktacija se deli na dve fazi:
sekretorna diferenciacija in sekretorna aktivacija. Prva se zgodi že v času nosečnosti, ko se
epitelne mlečne celice dojke spremenijo v laktocite v takšni količini, da začnejo tvoriti
laktozo. Vse skupaj poteka pod skupnim vplivom reproduktivnih hormonov (estrogen,
progesteron in prolaktin). Sekretorna aktivacija je začetek obsežnega izločanja mleka.
Sprožena je s pomočjo progesterona, sodelujeta pa tudi inzulin in kortizol (Lawrence,
Lawrence, 2015). Dojenje je v povezavi z laktacijo pomembno, saj neposredno po porodu
vzpodbuja nastajanje laktacije. Z dojenjem se namreč sproščata prolaktin in oksitocin.
Oksitocin povzroči, da se celice v okolici alveole skrčijo in tako potisnejo mleko naprej, do
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duktusov, mlečnih sinusov in naprej skozi bradavico. Sproščanje oksitocina ugodno vpliva
tudi na hitrejše krčenje maternice po porodu (Benedict, 2011). Bigec in sodelavci (2010)
pravijo: »Materino mleko nastaja v mlečnih žlezah in se steka po mlečnih vodih do izvodil,
ki so na koncu bradavice. Nastajanje materinega mleka je povezano z dvema hormonoma,
prolaktinom in oksitocinom, ki se izločata v možganih. V glavnem je vzrok izločanja teh
hormonov draženje bradavic, ki ga povzroča otrok pri dojenju. Pri pogostem dojenju se
poveča količina hormonov, kar ima za posledico večjo količino materinega mleka.
Poznamo pa tudi dejavnike, ki zaviralno vplivajo na izločanje obeh hormonov, kot so:
kajenje, alkohol, strah, zaskrbljenost, preveč fizičnega dela, premalo spanja, …« Dojke se
pripravljajo na tvorbo mleka že od 16. tedna nosečnosti, po porodu pa mleko že čaka v
dojkah. Ko se prekine preskrba otroka s hrano preko posteljice, je dojenje zanj vitalnega
pomena (Tekauc Golob, 2011).

4.1 Pomen dojenja in laktacije
Dojenje je v začetku življenja najbolj naraven način hranjenja otroka (Bigec in sod., 2010).
Materino mleko je po vsebini in količini prilagojeno otrokovim potrebam, otrok ga najlažje
prebavlja in presnavlja ter ga ščiti pred infekti (Tekauc Golob, 2011). Prvo mleko, ki
nastaja že v nosečnosti (kolostrum), na začetku zadostuje vseh otrokovim potrebam po
hrani (Bigec in sod., 2010). Bogat je s protitelesi, zato se pri dojenih novorojenčkih
pojavlja manj težavnih diarej, infekcij respiratornega in urinarnega trakta, vnetja srednjega
ušesa, bakteriemij, meningitisa, botulizma in enterokolitisa (Benedict, 2011). Dojenje je
pomembno za otrokov duševni in intelektualni razvoj, še posebej ugodno pa vpliva sestava
materinega mleka na otrokovo rast možganov in ostrino vida (Bigec in sod., 2010). Ob
dojenju se novorojenčkova čeljust in ustne mišice bolje razvijejo, prav tako so tudi ledvice
manj obremenjene. Dojeni novorojenčki so manj podvrženi debelosti in nastanku
sladkorne bolezni (Hoyer, Vettorazzi, 2016). Veliko študij opisuje dojenje tudi kot
»zaščito« pred pojavom nenadne smrti (Benedict, 2016). Novorojenčku omogoča, da od
rojstva dalje spoznava svojo mater in se nanjo navezuje ter razvija občutke varnosti,
sprejetosti, pripadnosti in ugodja (Hoyer, Vettorazzi, 2016). Dojenje pomaga materi pri
lažjem in hitrejšem razvojnem občutku materinstva. Po porodu si ženske na račun dojenja
hitreje opomorejo (Bigec in sod., 2010). Ob sicer zdravi prehrani, sodeluje dojenje pri
izgubi telesne teže, omogoča pa tudi daljši razmik med posameznimi nosečnostmi (Hoyer,
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Vettorazzi, 2016). Na račun dojenja ima ženska kasneje v življenju čvrstejše kosti, zmanjša
pa se tudi tveganje za pojav poporodne depresije (Udy, 2008). Ženske ki dojijo, imajo
zmanjšano možnost pojava raka dojke v obdobju pred menopavzo (Benedict, 2011).

4.2 Pomen navezovanja
Navezovanje je nevidno ustvarjanje čustvenih vezi, ki povezujejo ljudi na poseben način.
Včasih so znanstveniki predvidevali, da obstaja takšna vez le med biološko materjo in
otrokom. Novi znanstveni dokazi pa potrjujejo, da se dojenček lahko čustveno naveže na
dve ali tri njemu ljube osebe (Pulkkinen, 2008). Stik med otrokom in starši je sposobnost
soustvarjanja edinstvenega čustvenega in fizičnega ritma, ki je za vsak par otrok–odrasli
drugačen. Pomeni sposobnost matere in očeta, da otroka začutita, prepoznata njegov
vzorec življenja, njegov način doživljanja in mu ga pomagata soustvariti (Kompan Erzar,
Poljanec, 2009). Po porodu lahko pri navezovanju z novorojenčkom sodeluje tudi oče,
vendar (Carter, 2012) pravi, da le ta morda ne bo občutil tolikšne povezanosti in intimnosti
z otrokom kot ena in edina mama. Obstajajo tri oblike navezanosti:
- varna navezanost (starši so odzivni, senzitivni, pozorni in predvidljivi),
- izogibajoča se navezanost (starši so čustveno zasedeni, z otrokom ne sodelujejo in
so neodzivni na njegove potrebe),
- ambivalentna navezanost (starši so čustveno nestabilni in nezanesljivi) (Kompan
Erzar, Poljanec, 2009).
Učinkovito navezovanje med materjo in otrokom je ključnega pomena za dobro blaginjo
obeh. Čeprav je novorojenčku udobno in je nahranjen, je pa prikrajšan za stik z materjo,
lahko to pomeni upočasnjen telesni, čustveni in intelektualni razvoj (Carter, 2012). Pomen
dojenja in navezovanja se namreč zelo povezuje, vendar pa obstajajo študije, ki
navezovanja ne povezujejo nujno z dojenjem, ampak ga obravnavajo ločeno in menijo, da
je le to pomembno ravno toliko kot dojenje in nič manj. Vrsta hranjenja (po dojki ali po
steklenički) naj ne bi bistveno vplivala na kakovost materinstva. Že sesanje novorojenčka,
kot samo in prisotnost matere (ljubkovanje, božanje, očesni stik), na novorojenčka deluje
zelo blagodejno. Ni opredeljene nobene bistvene razlike med sesanjem iz dojke ali
stekleničke (Lawrence, Lawrence, 2015). Svetovna zdravstvena organizacija in Ameriška
Pediatrična Akademija spodbujata k zgodnjemu navezovanju, ki naj traja vsaj do trenutka,
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ko bo prvi podoj uspešno izveden (Jukelevics, 2016). Kot že rečeno, se že samo s
prekinitvijo stika in navezovanja matere in otroka lahko naredi zelo veliko škode
(Lawrence, Lawrence, 2015).
Kompan Erzar in Poljanec (2009) pravita: »Vsak novorojenček je opremljen z močno
usmerjenostjo k soljudem in z močno željo po preživetju. Storil bo vse, da bo od odraslih,
ki skrbijo zanj, dobil največ, kar mu morejo dati, tudi če to pomeni, da bo zatrl vse svoje
potrebe in skušal sebe prilagoditi tako, da bodo odrasli omogočili vsaj njegovo osnovno
preživetje. Od odraslih je odvisno, v kolikšni meri bomo otroku prisluhnili in mu pomagali,
da najde sebe in nas, v kolikšni meri pa ga bomo hoteli samo prilagoditi svojim potrebam.
Dojenček nikoli ničesar ne »zahteva« ali izraža, kar bi bilo brez globoke povezave z
njegovimi temeljnimi potrebami, vedno ima za vsak svoj gib, izraz in jok zanj pomemben
razlog.« Na videz povsem nemočen dojenček obvladuje poleg bioloških tudi socialne
spretnosti. Novorojenček je sposoben navezati stik z drugimi ljudmi, ga vzdrževati in tudi
prekiniti. Jok je ena izmed prvih možnosti da novorojenček opozori nase, izrazi potrebe in
občutja ter naveže stik s starši (Pulkkinen, 2008). Kompar Erzar in Poljanec (2009
opredelita najznačilnejše kretnje in izraze novorojenčka z namenom navezovanja:
- obračanje glave in sesanje (iskanje prsne bradavice je odgovor otroka na dražljaje v
predelu ust. Na tak dražljaj se otrok odzove z obračanjem glave v smer vira dražljaja in
s sesanjem, ko se z usti dotakne bradavice. Prav tako bo z glavo sledil premikanju toliko
časa, dokler ne bo našel bradavice. Glavni razlog tega gibanja in iskanja ni hrana,
ampak iskanje stika, bližine, šele nato steče hranjenje),
- oprijemanje (gre za Moorov prijemalni refleks. V prvi fazi razvoja refleksa gre za
skrčenje, ko otrok začuti, da je izgubil fizični stik. V drugi fazi bo z rokami segel v
smer, kjer je zadnjikrat začutil stik z mamo, ko ga bo hotela odložiti),
- smehljanje (je verjetno najbolj socialna in zaželena oblika klicanja matere. Nasmeh je
refleks, za katerega velja, da se najpogosteje sproži kot reakcija živega bitja in redkeje
kot odziv na nek predmet v otrokovem okolju).
Navezovanje stikov z drugimi je osnovna potreba, ki človeku zagotavlja preživetje.
Novorojenček ima zato, razen joka, veliko drugih (zgoraj naštetih) možnosti, kako
pritegniti pozornost. Budno stanje zavesti je ena izmed prvih dojenčkovih sposobnosti.
Pomaga mu navezati stik z materjo in očetom ter poglobiti povezavo med njima
(Pulkkinen, 2008).
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4.3 Moteči dejavniki carskega reza, v povezavi rutinskimi
postopki
Ko se nek postopek večkrat ponovi, postane čez čas potek dela rutinski. Tako je tudi pri
carskem rezu (Mander, 2007). Pri obravnavi porodnice je potek dela v operacijski sobi v
nekem ustaljenem ritmu, osebje se drži navodil in dela po opisu nalog, porodnica pa se
ravna po predhodnih napotkih ginekologa, porodničarja, babice. Dekker (2012) opredeljuje
moteče faktorje: »Faktor, ki bistveno zmoti navezovanje, je utečen proces dela v
operacijski sobi. Usmerjenost v naraven porod v smislu podajanja otroka na materine prsi
po carskem rezu predstavlja osebju nekaj novega, zato je skeptično, dvomljivo, se boji in
noče spremeniti svojih delovnih navad. Svoje prispevajo tudi zdravila aplicirana v žensko
telo ob samem posegu. Lahko sprožijo siljenje na bruhanje, slabost, kar ovira žensko, da bi
objela, držala svojega otroka. Tudi prva oskrba novorojenčka lahko ovira navezovanje, saj
babica po porodu otroka nemudoma odnese. Med moteče faktorje spadajo tudi monitoring
ženske, intravenozni kanal, manšeta za merjenje krvnega pritiska ter halja, obleka ženske«.
V nadaljevanju so opisani nekateri rutinski postopki, ki so potrebni v okviru priprave na
carski rez. Dobra priprava je namreč ključna za dober izid poroda in poporodnega obdobja.
Avtorica diplomskega dela želi v tem poglavju ugotoviti vpliv rutinskih postopkov
carskega reza na kasnejše počutje in udobje ženske ter novorojenčka, v povezavi z
vzpostavljanjem laktacije in navezovanja.
Eden izmed najpomembnejših delov rutinskih postopkov, ki je povezan z neugodjem
ženske, je predoperativna teščost. Ta preprečuje aspiracijsko pljučnico pri splošni
anesteziji (Matevosyan, 2015). Porodnica lahko še 2 uri pred sprožitvijo anestezije zaužije
čiste tekočine v majhnih količinah (voda, čisti sadni sokovi, čaj, črna kava, športne in slane
pijače). Porodnice s povečanim tveganjem za aspiracijo (patološka debelost, sladkorna
bolezen, težavna dihalna pot) in porodnice, ki že rojevajo ter jim grozi carski rez, imajo
večje omejitve v uživanju tekočin. Uživanje trde hrane ni priporočljivo (Tsen, 2014).
Stroka se že od sredine 20. stoletja ukvarja s povezavo carskega reza in omejenim vnosom
vnosa hrane in tekočine med porodom. Od takrat se na ta faktor polaga veliko pozornosti,
saj so bili skoraj vsi slabši izidi carskega reza povezani z aspiracijsko pljučnico. Četudi je
šlo za sicer zdravo nosečnost, je med splošno anestezijo prišlo do aspiracije želodčne
kisline v dihalni trakt. Problem za ta pojav so kmalu začeli pripisovati nepravilnim
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anestetičnim tehnikam, ki so bile uporabljene ter premalo izkušenim anesteziologom
(Mander, 2007).
Bitenc Oblak (2012) pravi, da ženske tudi britje v pripravi na porod občutijo kot neugodje.
Tradicionalne metode so velevale, da je treba pred kakršnokoli operacijo dlake odstraniti,
saj le te niso sterilne. Nasprotna mnenja so se nagibala proti dejstvu, da se pri britju na koži
ustvarijo majhne skoraj nevidne ureznine, ki predstavljajo vstop mikroorganizmom v
»ranice« ter tako povzročijo infekcijo. Proti temu se je hitro začelo razvijati striženje dlak s
škarjami in uporaba depilacijskih krem, ki pa so zaradi pojava kožnih alergij kmalu postale
nezanesljive. Nove raziskave so potrdile da način odstranjevanja dlak (striženje ali britje)
ne vpliva na pojav infekcije operativne rane (Harlev, Sheiner, 2012). Kmalu so ugotovili,
da britje ali delno britje pubičnih in perinealnih dlak ne nosi nobenih prednosti za zdravje
in zadovoljstvo matere ali novorojenčka. Praksa se v porodništvu in splošni kirurgiji sicer
spreminja, vendar pa britje spolovila, vključno z operacijskim poljem v porodniški stroki
ostaja močno zakoreninjena (Mander, 2007).
Poln sečni mehur lahko ovira operacijo. Tesno se namreč oprijema sprednje stene nižjega
segmenta uterusa. Kateterizacija pomaga pri zaščiti sečnega mehurja pred poškodbo v času
operacije. Mnogi kateterizacijo zagovarjajo, saj preprečuje raztezanje mehurja, kar
minimalizira tveganje za poporodne težave v povezavi s funkcijo mehurja. Poleg
operativne rane, predstavlja kateterizacija velik faktor za nastanek bolnišnične okužbe.
Vstavljanje urinskega katetra ženskam, ki so hemodnamično stabilne, ni potrebno (Harlev,
Sheiner, 2012). Pri rutinskem postopku katetetrizacije mehurja je potrebna izredna
pazljivost (Mander, 2007). Veliko žensk ob vstavljanju katetru občuti tako psihično kot
fizično nelagodje. Dokazano je bilo, da je pri ženskah, ki sicer niso izpostavljene nobenim
večjim tveganjem in jim niso vstavili urinskega katetra med izvajanjem carskega reza,
izraženega več udobja. Zmanjšana je bila tudi možnost infekcije urinskega trakta (Harlev,
Sheiner, 2012).
Eno izmed največjih tveganj za zaplete in povzročeno neugodje predstavlja tudi neuspela
intubacija porodnice. Tveganje je povečano, kadar je poseg urgenten. Zaradi tega v veliki
meri splošno anestezijo nadomešča regionalna. Porodnica je poleg tega med posegom
budna in dobi večji občutek nadzora ter vključenosti v porod svojega otroka. Čeprav ima
tudi splošna anestezija svoje prednosti (možnost hitrega zaključka poroda in enostaven
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potek), je priporočena le v primerih, ko je ogrožena varnost matere in novorojenčka. Eno
izmed večjih tveganj za težje uvajanje splošne anestezije, je povezano s fiziološkimi
spremembami v napredovali nosečnosti (hipotenzija pri materi, kadar leži na hrbtu ter teža
ploda, ki lahko moti vračanje krvi v materino srca in pljuča; materin in otrokov normalen
krvni obtok je lahko oviran) (Mander, 2007).
Tudi incizija uterusa, kot ena izmed rutin, lahko drastično vpliva na poporodno obdobje.
Najpogosteje uporabljena je incizija po Pfannensteilu. Zahteva veliko izkušenost kirurga,
je estetično bolj sprejemljiva in je povezana z zmanjšano izgubo krvi. Ženski, ki že
načrtuje naslednjo nosečnost se svetuje, da počaka do časa, ko je rana popolnoma
zaceljena. Način šivanja se je v zadnjem času spremenil. Tradicionalna metoda se je držala
načina, pri katerem se vreznino zapre v dveh plasteh z enojnim neprekinjenim šivom,
novejše tehnike pa podpirajo šivanje rane v eni plasti. Za porodniško stroko prinašajo le
kratkotrajne prednosti, kot so zmanjšanje operativnega časa in manjša poraba šivalnega
materiala. Šivanje v eni plasti veča tveganje za rupturo uterusa. Pri tradicionalni metodi
šivanja je brazgotina uterusa čvrstejša in prekrvavljena. Izboljšuje tudi hemostazo in
celjenje rane ter zmanjšuje tveganje za pojav rupture uterusa v naslednjih nosečnostih
(Harlev, Sheiner, 2012). Način šivanja lahko bistveno vpliva na okrevanje matere po
carskem rezu (Mander, 2007).
Kot mati se tudi novorojenček sreča s situacijami, ki neugodno vplivajo na njegovo
prilagajanje na izvenmaternično življenje. Carski rez je lahko izveden še pred predvidenim
datumom poroda. Le to predstavlja veliko težavo, saj ima prezgodaj rojen otrok veliko več
komplikacij po porodu, kar tudi poviša čas bivanja v porodnišnici. Obstaja veliko tveganje
za pojav respiratornega distresa (Jukelevics, 2016). Tukaj velja povedati, da imajo
novorojenčki ki so rojeni ob ali po terminu (s carskim rezom) ravno tako povečano
tveganje za pojav dihalnih težav (Mander, 2007). Popadki, ki so prisotni pri vaginalnem
porodu ob vsakem intervalu zmanjšujejo placento in otrokova pljuča z oskrbo kisika. Srčni
utrip fetusa se posledično zniža. Da se otrok prilagodi takšni situaciji, poveča njeno
produkcijo kateholaminov, kar povzroči potisk »slabše« krvi do matere in tako se
obvarujejo energijske zaloge placente. Otrok na račun tega odziva dobiva enako količino
kisika pred in v času popadka. Povišan nivo kateholaminov pomaga fetusu se prilagajati na
čas, ko bo začel dihati samostojno. Novorojenčki, rojeni s carskim rezom imajo nižjo raven
prisotnosti kateholaminov kot novorojenčki, rojeni vaginalno. To je tudi razlog, da je
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njihovo vzpostavljanje samostojnega dihanja po posegu težavnejše. Neprilagajanje dihal
novorojenčka na samostojno delovanje lahko privede do pljučne hipertenzije, ki je
življenjsko nevarna. V procesu prilagajanja novorojenčka na zunanje življenje, se žile v
pljučih sprostijo, da lahko vanje prodre kri ob prvem vdihu. Ta proces omogoča, da se v
krvi izmenjuje ogljikov dioksid s kisikom. Pri pljučni hipertenziji se žile v
novorojenčkovih pljučih ne razširijo in nastane visok pljučni pritisk. Posledica je poškodba
notranjih vitalnih organov in možganov novorojenčka. Pulmonalna hipertenzija je pri
novorojenčkih, rojenih s carskim rezom štirikrat višja kot pri tistih, ki so rojeni vaginalno
(Jukelevics, 2016).
Glede na navedena dejstva lahko sklepamo, da ima carski rez veliko faktorjev, ki
povzročijo nelagodje po porodu, kar vpliva na vzpostavljanje laktacije in navezovanje. Po
carskem rezu je poporodno obdobje za žensko oteženo. Pri aktivnostih, kot je vstajanje,
sedenje in obračanje v postelji ne more biti popolnoma samostojna, boji se kašljanja,
kihanja ali smejanja. Prisoten je lahko občutek nezmožnosti poravnane drže in težave pri
hoji. Zaradi uporabljenih učinkovin se počuti slabo, prisotna je naveza in boleč želodec.
Pojavi se tudi obsežna potplutba v predelu incizije. Ob večjih izgubah krvi, se pojavi
anemija in posledično tudi utrujenost. Nemalokrat se zgodi, da po abdominalni operaciji
ostane v telesu nekaj zraka. To lahko povzroča hudo bolečino v predelu ramen, vse do
časa, ko se vetrovi ne izločijo (Udy, 2008). S tega vidika je dobro, če si mati pred
odhodom iz porodnišnice uredi pomoč pri gospodinjskih opravilih in skrbi za otroka
(Hoyer, Vettorazzi, 2016).
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5 FARMAKOLOŠKI VPLIV CARSKEGA REZA NA
VZPOSTAVITEV LAKTACIJE IN NAVEZOVANJE
Farmakološki vpliv carskega reza se kaže tudi ob intravenozno apliciranih zdravilih,
povezanih s splošno anestezijo in analgezijo. Ker prehajajo skozi placento, lahko na
novorojenčka vplivajo podobno kot na mater. Zavest ženske naj bi bila obdržana v takšni
meri, da bo znala prepoznati dogajanje okoli nje. Nasprotne situacije predstavljajo glavno
težavo splošne anestezije in analgezije in izvirajo iz nelagodja matere in novorojenčka.
Porodniško osebje se tako srečuje z različnimi neprijetnimi situacijami, predvsem kadar
porodnica pri carskem rezu prosi za dobro učinkovit in delujoč analgetik hkrati pa
pričakuje stabilnega in popolnoma zdravega novorojenčka. V takšnih primerih je zelo
učinkovit določen režim uporabe agresivnih zdravil. Veliko se apelira tudi na to, da naj bo
alternativa splošne anestezije za carski rez, regionalna (vključuje epiduralno in spinalno in
kombinirano) anestezija. Njena glavna prednost je, da lahko služi kot dober anestetik v
primeru ročnega odstranjevanja zaostale placente in tako splošne anestezije ni potrebno
uporabiti. V osnovi je torej namenjena za lajšanje bolečine, hkrati pa lahko služi tudi kot
anestetik ob izvedbi urgentnega carskega reza. Tukaj se zopet pojavi dilema, saj se lahko
zaradi tega priljubljenost carskega reza dvigne in zahteve za njegovo izvedbo zopet
postanejo pogostejše (Mander, 2007).

5.1 Anestezija pri carskem rezu
V porodništvu lahko uporabimo splošno ali regionalno anestezijo. Splošna anestezija
uporablja predvsem v urgentnih situacijah ali primerih kadar obstaja nevarnost za mater
in/ali otroka oz. kadar začetek regionalne anestezije ni sprožen dovolj hitro, da bi se carski
rez lahko začel (Toledo, 2015). V teh primerih, je Ameriško združenje ginekologov in
porodničarjev za zagotavljanje optimalne anestezije postavilo naslednje cilje:
-

razpoložljivost ustrezno izobraženega anesteziologa ki bo ob kateri koli situaciji
znal vzdrževati vitalne funkcije,

-

razpoložljivost anesteziološkega osebja, ki bo zagotovilo začetek carskega reza v
tridesetih minutah od odločitve za poseg,

-

razpoložljivost osebja, primernega za izvedbo carskega reza po poskusu
vaginalnega poroda,

14

-

določitev glavnega anesteziologa ki sprejema večje odločitve in zanje tudi
odgovarja,

-

razpoložljivost zdravnika, ki bo opravil instrumentalni vaginalni porod ali carski
rez med uvajanjem anestezije, če je potrebno,

-

razpoložljivost vse potrebne opreme, ter

-

razpoložljivost ustrezno izobraženega osebja, ki prevzame skrb za morebitno
prizadetega novorojenčka po carskem rezu (Cunningham et al., 2014).

Med indikacije za splošno anestezijo v porodništvu štejemo: materino zahtevo, urgentne
situacije,

kontraindicirana

področna

anestezija

(npr.:

koagulopatija,

maternalna

hipovolemija), neuspela področna anestezija in skupaj s carskim rezom naknadno planirana
še kakšna druga operacija (Eldridge, 2011). V porodniški anesteziji predstavlja konstantno
grožnjo aspiracija želodčne vsebine. Število smrti zaradi aspiracije, se že uspešno niža in
sicer z večjo uporabo regionalne anestezije (Cunnigham et al., 2014) .
Za carski rez, bi z vidika navezovanja in laktacije bila najprimernejša področna anestezija
(epiduralna ali spinalna), saj je mati budna in dojenje lahko takoj steče (Lawrence,
Lawrence, 2015). Področna anestezija je najbolj pogosta anestezija ki je uporabljena pri
carskem rezu. K področni anesteziji spadajo, epiduralna, spinalna (subarahnoidna) in
subarahnoidno-epiduralna (Kerec Kos, 2008). Lahko sproži kardiovaskularne spremembe
ki vodijo do izgube krvi, zato je pomembno tesno sodelovanje porodničarjev in
anesteziologov. Po porodu izboljšuje respiratorno funkcijo, omogoča pa tudi kakovostno in
dinamično obvladovanje poporodne bolečine (Zlotnik et al., 2012). Regionalna anestezija
lahko tako močno vpliva na smer poteka poroda. Anestezisti vključeni v porodniško
stroko, so se zaradi tega dolgo časa »borili« proti namigovanjem, da njihovo zagotavljanje
oskrbe pri nadzoru bolečine pospešuje kaskado različnih intervencij. Ta začaran krog je
lahko povezan z nenehnim pojavom malprezentacij, prolongiranih porodov, povečano rabo
oksitocina, in z izvajanjem instrumentalnih ali operativnih porodov. Odločitev za carski rez
se tako manjkrat pojavi v primerih distocije ali prolongiranega poroda, večkrat pa v
primeru fetalnega distresa (Mander, 2007). Epiduralna anestezija je sicer v tem poglavju
večkrat opredeljena kot pozitivnejša v smislu navezovanja in dojenja. Žal pa ima tudi sama
nekatere pomanjkljivosti. Pojavljajo se namreč skromne študije, iz rezultatov katerih bi
lahko razbrali, da lahko povzroča spremenjene vedenjske vzorce, ki vplivajo na uspešnost
dojenja. Žal še zaenkrat ni mogoče opredeliti ali se spremembe v vedenju pojavljajo zaradi
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okoliščin (npr. težji porod) ki so pripeljale do rabe epiduralne anestezije/analgezije, ali
epiduralne kot same. Kadar pa je vseeno za porod izbrana epiduralna anestezija, so
svetovani zmanjšani odmerka anestetikov in analgetikov, kolikor je le mogoče (Lawrence,
Lawrence, 2015). Dokazano je, da v primerih intravenozne rabe učinkovin pri materi za
epiduralno anestezijo, novorojenčki izgubijo več poporodne teže, kot bi jo sicer. Velik
volumen intravenoznih tekočin pri epiduralni anesteziji/analgeziji lahko povzroči tudi
boleče in napete dojke ter povzroča da je proces nastajanja mleka zapoznel. Podatkov o
skrb vzbujajočih vplivih ostalih učinkovin uporabljenih pri porodih z inhalacijskimi
anestetiki (dušikov oksidul), pudendalnim, paracervikalnim ali perinealnim blokom je zelo
malo (Lawrence, Lawrence, 2015).
Niti splošna, niti lokalna anestezija nista razlog za prekinitev ali ne izvajanja dojenja
(Ellfolk, Hultzsch, 2014). Novorojenčka bi tako načeloma lahko položili na prsi že v
operacijski sobi ob šivanju materinega abdomna. Nič ni narobe če to storimo tudi v
prebujevalnici, saj šivana incizija zaradi anestetikov še ni občutljiva. Mati zato naj po
porodu doji takoj ko je zmožna prijeti in držati svojega otroka (Lawrence, Lawrence,
2015).
Pri anesteziji se uporabljajo intravenski, inhalacijski in lokalni anestetiki. Intravenske
anestetike ponavadi uporabljamo za uvod v anestezijo in vzdrževanje v ponavljajočih se
odmerkih oz. v obliki neprekinjene venske infuzije, ki se imenuje popolna venska
anestezija (angl. TIVA) Ponavadi imajo hiter začetek delovanja, njihov učinek je kratek,
imajo veliko terapevtsko širino ter hitro izzvenevanje učinka (hitro prebujanje) (Novak
Jankovič, 2014). So v topni v maščobah, ter hitro prehajajo skozi placento v fetalne
možgane. Preden jih dosežejo se jih velika večina razgradi v krvi in jetrih fetusa, zato
enkratni odmerek intravenskega anestetika še ne more vplivati na plod oz. novorojenčka;
vpliv na novorojenčka lahko pričakujemo ob ponovljivih aplikacijah. Koncentracija
anestetika v plodovem serumu in tveganja za pojav stranskih učinkov bo manjša, če bo
med posameznimi aplikacijami preteklo čim več časa (Hultzsch, Ornoy, 2015). V
nadaljevanju so našteti najpogosteje uporabljeni anestetiki, ter njihov vpliv na mater in
novorojenčka.
Tiopental je najpogostejša substanca uporabljena v porodniški anesteziji (Novak Jankovič,
2014). Je topen v maščobah in hitro vstopa v možgane, zato je nastop anestezije hiter.
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Kadar ga uporabljamo kot samostojno substanco je trajanje anestezije kratko (približno 5
minut). Presnavlja se zelo počasi, kar pomeni, da je lahko sedacija prisotna tudi do 24 ur
po porodu. Nima nobenih analgetičnih učinkov (Ugwumadu, 2014 ). Njegov učinek je
odvisen od souporabe ostalih anestetikov. Na krčenje uterusa ne vpliva (Hultzsch, Ornoy
2015). V fetalni krvi ga lahko zaznamo že v 30 sekundah po aplikaciji. V umbilikalni veni
se tako pojavi že po eni minuti. Koncentracija anestetika v krvi umbilikalne vene in
umbilikalne arterije se izenači po osmih minutah (Eldridge, 2011). Priporočen odmerek za
porodnico je 5mg/kg, pri čemer še vedno ne povzroča prizadetosti ploda. Ob višjih
odmerkih lahko pričakujemo neonatalno respiratorno dispnejo (Hultzsch, Ornoy, 2015). Pri
materi lahko povzroča kardiovaskularne in respiratorne težave (Ugwumadu, 2014 ).
Zelo podoben tiopentalu je Etomidat, ki pa se hitreje presnavlja, zato ne povzroča
izrazitejših stranskih učinkov (Ugwumadu, 2014). Prav tako ima hiter učinek, ki je
kratkotrajen (trajanje učinka delno odvisno tudi od prekrvavitve možganov) (Hultzsch,
Ornoy 2015). Za vzdrževanje anestezije ni primeren saj lahko povzroči motnje v delovanju
ledvic (Ugwumadu, 2014). Povzroča pooperativno navzeo in bruhanje ter tremor okončin
(Stone, Fawcet, 2013).
Ketamin je anestetik, ki je hitro delujoč, in ima dober analgetičen učinek, vendar povzroča
bronhodilatacijo (Novak Jankovič, 2014). Deluje na centralni živčni sistem, kar privede do
kardiovaskularnih nepravilnosti. Glede na višino odmerka vpliva tudi na maternični tonus
in frekvenco materničnih krčev. Njegova uporaba je zato ob povišani aktivnosti uterusa
kontraindicirana, zaradi grozeče hipoksije ploda (Hultzsch, Ornoy 2015).
Propofol je najpogosteje uporabljena substanca za sprožanje anestezije in njeno
vzdrževanje. Povzroči hitro in mirno izgubo zavesti, ter hitro zbujanje (Stone, Fawcet,
2013). Po injiciranju hitro prehaja v placento in kri novorojenčka, vendar se tudi od tam
hitro izloči (Hultzsch, Ornoy 2015). Lahko povzroča halucinacije in sproža spolne
fantazije. Povzroča tudi upadanje krvnega tlaka ter posledično slabša delovanje srčne
mišice. Zaradi zvišane koncentracije ogljikovega dioksida v krvi in hipoksije, se pojavijo
še motnje v delovanju respiratornega sistema (Stone, Fawcet, 2013). Vse naštete neželene
učinke lahko zmanjšamo z uporabo antimuskarinikov (Ugwumadu, 2014). Propofol
povzroči sprostitev mišic žrela in grla in na ta način omogoča lažje vstavljanje laringealne
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maske in izvajanje postopkov endotrahealne intubacije. Raztopina propofola vsebuje tudi
jajčne beljakovine (Stone, Fawcett, 2013).
Inhalacijski anestetiki se uporabljajo predvsem za vzdrževanje anestezije. Hitrost
inhalacijskega uvajanja v anestezijo je odvisna od koncentracije vdihanega inhalacijskega
anestetika, od minutnega volumna dihanja in srčnega minutnega volumna. Pomembni so
tudi pretok krvi skozi pljuča ter topnost anestetika v krvi, maščobah in drugih tkivnih
razdelkih (Vintar, 2014). Posebno pozornost na delovanje inhalacijskih anestetikov je treba
polagati še pred porodom, saj zaradi svojega sproščujočega učinka zmanjšujejo aktivnost
uterusa in s tem povečujejo tveganje za krvavitve, posebej pri rizičnih porodih. Atonija
uterusa se lahko kot posledica rabe inhalacijskih anestetikov, pojavi tudi pri običajnemu,
nekompliciranemu carskemu rezu. Hitra razpršitev anestetika s pomočjo inhalacije,
pripomore k temu da se uterus hitro po posegu normalizira (Hultzsch, Ornoy, 2015).
Halotan je anestetik, ki je primeren za indukcijo anestezije, vendar pa nima tudi
analgetičnega učinka. Povzroča atonijo uterusa, motnje dihanja pri novorojenčku ter
hipotenzijo porodnice (Ugwumadu, 2014). Večji odmerki lahko povzročijo srčne aritmije
in zastoj pri materi še posebej v kombinaciji s tokolitiki ali kateholamini (Hultzsch, Ornoy
2015).
Med najšibkejše anestetične pline uvrščamo Desfluran. Zaradi hitrega delovanja in
sprožitve se uporablja v primerih ne rizičnega carskega reza. Vpliv na aktivnost uterusa je
odvisna od globine (Hultzsch, Ornoy 2015). Povzroča motnje dihanja in ni primeren za
indukcijo anestezije (Stone, Fawcett, 2013). Uporablja se tudi Enfluran, katerega pa se ob
aplikaciji se metabolizira le 2-5 %. Novorojenčki ga, ob uporabi pri carskem rezu dobro
prenašajo (Hultzsch, Ornoy 2015). Podobni njemu so Isofluran, Desfluran in Sevofluran.
Isofluran niža krni tlak in povzroča motnje dihanja. Vpliva na relaksacijo mišičja, kar še
dodatno okrepi učinek mišičnih relaksantov. Ob njegovi ponavljajoči se uporabi, obstaja
možnost toksične okvare jeter; Desfluran povzroča hitro indukcijo anestezije in tudi hitro
prebujanje iz nje. Sevofluran, ki pa je zelo podoben desfluranu, se odraža z malce
močnejšim vendar ne dražečim učinkom. Iz tega razloga je primeren za indukcijo
anestezije (Ugwumadu, 2014). Tako isofluran kot sevofluran se ob aplikaciji v telo vsrkata
v minimalnih količinah. Sta najpogosteje uporabljena anestetika pri carskem rezu in nimata
posebnih negativnih vplivov na novorojenčka (Hultzsch, Ornoy 2015).
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Najpogosteje uporabljen inhalacijski anestetik je tudi Dušikov oksidul. Njegova uporaba
je v anesteziji široka. Na organizem nima velikega vpliva, zato se njegova uporaba
ponavadi kombinira še z kakšnim drugim anestetikom. Inhalira se kot 70 % mešanica z
kisikom in služi kot »prenašalec« dominantnega anestetika. Za zagotavljanje analgezije pri
porodu zadostuje 50 % mešanica kisika in dušikovega oksidula (Ugwumadu, 2014). V
placento prehaja enostavno. Zanj je značilno počasno delovanje. Ima dober analgetični in
tudi nekaj anestetičnih učinkov. Če želimo doseči njegov dober učinek, ga moramo
kombinirati z drugimi anestetiki ali mišičnimi relaksanti. V primerjavi z drugimi
halogenskimi anestetiki nima negativnih vplivov niti na materino cirkulacijo, niti na
novorojenčka. Obstaja le malo primerov, pri katerih so zaznali neonatalni respiratorni
distres, ki je zahteval oživljanje (Hultzsch, Ornoy 2015).
Ko anestetiki kot sami, ne zagotavljajo več zadostne sprostitve skeletnega mišičja, se lahko
uporabijo mišični relaksanti. To je še posebej pomembno pri hitri indukciji anestezije za
carski rez (Hultzsch, Ornoy 2015). Lajšajo endotrahealno intubacijo in pomagajo pri
nadzoru alveolarne ventilacije. Razvrščamo jih na depolazirajoče in ne-depolarizajoče
(Duke, Keech, 2015).
Med depolarizirane mišične relaksante spada Sukcinilholin. Povzroči hitro mišično
relaksacijo in je edini depolarizirani mišični relaksant v vsesplošni uporabi. Zaradi
njegovega hitrega nastopa (45 do 50 sekund) in kratkega trajanja (5 minut) se pogosto
uporablja za hitro intubacijo, kjer je tveganje za aspiracijo veliko, zato je njegova raba pri
carskih rezih zelo praktična. Lahko poveča maternični tonus, kar lahko povzroči velik
problem pri hipoksiji ploda (Hultzsch, Ornoy 2015).
Rokuronium in vekuronium sta predstavnika ne-depolariziranih mišičnih relaksantov. V
nasprotju s splošnimi in lokalnimi anestetiki, ti prečkajo krvno možgansko bariero in v
placento pridejo v majhnih količinah. V krvi popkovine dosežejo le 10 % koncentracije, ki
je v materini krvi. S tem nimajo na nevromuskularni sistem ploda nobenega vpliva
(Hultzsch, Ornoy 2015).
Pri uporabi epiduralne, spinalne in kombinirane anestezije se uporabljajo lokalni anestetiki.
Ženska v vseh stopnjah nosečnosti lokalne anestetike dobro prenaša. Pri aplikaciji v
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primeru epiduralne ali spinalne anestezije lahko določeni anestetiki povzročijo retencijo
urina (Ugwumadu, 2014). Skozi kri prehajajo na plod, vendar nanj nimajo dolgotrajnih
učinkov (Hultzsch, Ornoy, 2014). Potreba po rabi anestetikov je pri noseči ženski manjša
kot pri nenoseči (Zlotnik et al., 2012).
Lidokain je najpogosteje uporabljen lokalni anestetik. Zaradi svoje nevtralne vrednosti Ph
(7.7 do 7.8) začne hitro učinkovati in enostavno prehaja v placento. Na nosečnost nima
negativnega vpliva (Hultzsch, Ornoy, 2015).
V porodništvu se pogosto se uporablja tudi Bupivakain (Hultzsch, Ornoy 2015).
Uporablja se predvsem za epiduralni blok pri vaginalnem porodu ali carskem rezu, saj ne
povzroča upad mišičnega tonusa in moči pri novorojenčku. Na delovanje srčno žilnega in
centralnega živčnega sistema ima zelo močan učinek. Učinek na porodnico je zaradi
hormona progesterona še izrazitejši. Uporabljen je skupaj z adrenalinom. Posledično se
tako pojavi vazokonstrikcija, zaradi česar se zmanjša absorpcija, anestetični učinek traja
dlje in zato je sekrecija v materino mleko minimalna (Lawrence, Lawrence, 2015). Glavna
prednost anestetika je dolgotrajen učinek, in sicer 3 do 10 ur. Prehod skozi placento je
manjši kot pri lidokainu (Hultzsch, Ornoy 2015).
Podoben Bupivakainu je Ropivakain. Glede na kemijsko zgradbo ta anestetik spada v
skupino amidov. Ima podobne famakokinetične in farmakodinamične lastnosti kot
bupivakain, vendar z manjšim vplivom na srčno žilni sistem (za približno 30 % manj)
(Hultzsch, Ornoy 2015).

5.2 Analgezija pri carskem rezu
Dobra poporodna analgezija otročnici omogoči udobje in lajša mobilizacijo (Zlotnik et al.,
2012). Poškodba tkiva med operacijo vodi v povečano senzitivnost prevajanja bolečine v
perifernem in centralnem živčevju. To povzroča, da je pooperativna bolečina težja in hujša
ter lahko vodi v težave s pojavom kronične bolečine. Namen analgezije še pred neposredno
izvedbo posega (incizije), je ustaviti povečano prevajanje bolečine, kar vpliva tudi na
manj izrazito bolečino po posegu (Gwinnutt, Gwinnutt, 2012). Uporabna so zdravila, ki
delujejo na centralni živčni sistem (opioidni analgetiki, triciklični antidepresivi) in tista, ki
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delujejo na periferna tkiva (nesteroidna protivnetna zdravila, kortikosteroidi, lokalni
anestetiki) (Močnik Rožnik, 2012). Uporaba nesteroidnih antirevmatikov skupaj z
infiltracijsko anestezijo (multimodalna terapija) v času incizij močno zmanjša poporodno
rabo opioidov (Zlotnik et al., 2013). Analgezija ima lahko +6negativne vplive na potek
dojenja. Težavo predstavlja predvsem analgezija ki vključuje opioide. Vpliva lahko namreč
na odziv in budnost otroka ter jakost sesanja (Montgomery, Hale 2016). Paracetamol in
ibuprofen sta najbolj optimalna izbira za lajšanje poporodne bolečine, kadar pa lajšanje z
njima ni učinkovito, lahko (le za nekaj dni) uporabimo opioide. Uživanje mišičnih
relaksantov, acetilsalicilne kisline in koksibov (cox-2) v času dojenja ni priporočljivo. Ker
novorojenček še nima popolnoma razvite presnove toksinov (v tem primeru opioidov) in se
le ti, zaužiti preko mleka lahko nakopičijo v njegovem telesu, je pomembno, da ga po
porodu redno opazujemo in ocenjujemo njegovo vedenje. Dodatna povečana pozornost naj
bo namenjena nedonošenčkom. (Ellfolk, Hultzsch, 2014).
Opioidi imajo zelo dober analgetičen učinek (Zlotnik et al., 2012). Analgezija z opioidi je
lahko intravenozna ali intramuskularna. So enostavni za uporabo, in primerni za tiste, ki
imajo raje manj invazivno metodo lajšanja bolečine, ali pa v primeru, ko so anestetiki
regionalne anestezije kontraindicirani. Ob njihovi uporabi se veča tveganje za maternalno
in neonatalno depresijo. Vsi opioidi prehajajo skozi placento in vplivajo na delovanje
centralno živčnega sistema. Pogosti stranski učinki so težave z dihanjem, ortostatično
hipotenzijo, počasnim praznjenjem želodca, in navzeo (Gallant, 2013). Opioidi, aplicirani
pred porodom lahko povzročijo fetalno depresijo. V izogib in neonatalni dihalni stiski, se
lahko uporabi neloxon, ki je antagonist in zavira delovanje opioidov. Kadar je raba
opioidov potrebna še v času poroda, naj se o tem obvesti pediatra. Hipotenzija, hipoksija,
hipokapnija in povečana sekrecija kateholaminov pri materi so epizode, ki lahko plodu
zelo škodujejo. Po porodu opioidi prehajajo do novorojenčka skozi materino mleko, vendar
v zanemarljivih količinah (Eldridge, 2011).
Alfetanil je hitro in kratko delujoč opioid. Ker ima izrazitejši zaviralni učinek na dihanje
novorojenčka kot petidin in analgetično delovanje za četrtino jakosti fentanila, se ga v
porodništvu redko uporablja (Močnik Rožnik, 2012). Povzroča respiratorno depresijo,
hipotenzijo in bradikardijo (Wilson, Walker, 2011).
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Fentanil je sintetični analgetik, ki je približno 100-krat močnejši od morfina in 800-krat
močnejši od petidina. Uporablja se sistemsko, epiduralno in spinalno. Delovanje nastopi v
2 do 3 minutah po intravenoznem apliciranju v odmerku 0,25 do 0,5 µg/kg oziroma v 10
minutah po 100 µg intramuskularno. Je kratko delujoči analgetik, deluje 30 do 60 minut
(Močnik Rožnik, 2012). Če se aplicira epiduralno ali spinalno. povzroča lahko srčno in
respiratorno depresijo ter srbečico (Wilson, Walker, 2011). Njegov učinek ne traja dolgo,
zato v primeru apliciranja že v začetku operacije ne zagotavlja poporodne analgezije.
Kadar je ohranjen epiduralni kateter, se lahko aplicira v obliki infuzije ali v bolusih (50 do
100 µg, 2 do 3 odmerki v dveh urah) (Eldridge, 2011). Ne povzroča sedacije novorojenčka
in je varen za uporabo (Lawrence, Lawrence, 2015).
Najstarejši analgetik, ki se uporablja v porodništvu je Morfin (Wilson, Walker, 2011). Pri
carskih rezih se pogosto uporablja, saj s pomočjo prolongirane analgezije, lajša bolečine še
po porodu (Lawrence, Lawrence, 2015). Razpolovni čas je 2 do 3 ure. Lahko se aplicira
intramuskularno, intravenozno, rektalno, epiduralno, ali spinalno (Gwinnutt, Gwinnutt
2012). Ob spinalni uporabi zagotavlja analgezijo od 12 do 18 ur (pri epiduralni rabi 6 do
24 ur) (Wilson, Walker 2011). Če ga apliciramo epiduralno, se v materinem mleku pojavi
v minimalnih količinah in je zaradi združene oblike v kolostrumu farmakološko neaktiven
(Lawrence, Lawrence 2015). Pojavi se lahko srbečica, ki jo odpravimo z 20 do 200 µg
(intramuskularno) naloxona. Stranski učinki, ki se lahko pojavijo so hipotenzija,
bronhospazem, navzea, bruhanje, depresija in anksioznost (Eldridge, 2011). Ob rojstvu se
lahko pojavi v telesu novorojenčka in v manjši meri vpliva na njegovo sesanje ob prvem
dojenju (Lawrence, Lawrence, 2015).
Najpogosteje uporabljen opioid pri porodu je Petidin. Pri novorojenčkih lahko povzroči
sedacijo, cianozo in bradikardijo (Lawrence, Lawrence 2015). Običajni odmerek je 25 do
50 mg intravenozno (delovati začne po 5 minutah) oz. 5 do 100 mg intramuskularno
(delovati začne 30 do 45 minutah), kar zadošča za 2 do 4 ure analgezije. Povzroča tudi
zavoro dihanja pri novorojenčkih. Največ petidina prehaja v plod 2 do 3 ure po aplikaciji.
Če se otrok rodi prej kot v eni uri oziroma več kot štiri ure po enkratnem materinem
odmerku, je tveganje za zavoro dihanja manjše (Močnik Rožnik, 2012).
Močan in kratko delujoč sintetični opioidni analgetik je Remifentanil. Njegov razpolovni
čas je le 3 minute. Dajemo ga intravenozno s PCA črpalko (ang.patient controlled
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analgesia) v neprekinjeni infuziji v odmerku 0,025 ug/kg/min ali /in z enkratnimi odmerki
0,25 do 0,5 ug/kg z izključitvijo črpalke vsaki dve minuti (Močnik Rožnik, 2012).
Povzroča respiratorno depresijo in je zelo pogosto uporabljen opioid v totalni intravenozni
anesteziji (Gwinnutt, Gwinnutt, 2012). Pojavi se lahko rigidnost mišic, bradikardija,
respiratorna depresija ter hipotenzija ( Wilson, Walker 2011).
Sufentanil je sintetični opioid, ki se uporablja predvsem pri področnih oblikah lajšanja
bolečin pri porodu. V obliki intravenozne terapije ima slabši analgetični učinek in več
neželenih učinkov pri novorojenčku (Močnik Rožnik, 2012).
Uporablja se lahko tudi Tramadol, ki pa ima tretjino analgetičnega učinka morfina.
Pogostost neželenih učinkov (zavora dihanja, zaprtje, navzea, vrtoglavica in suha usta) je
majhna. Ko so ga uporabljali za lajšanje porodne bolečine v odmerku 100 mg
intramuskularno, je imel enak učinek kot petidin, pojavilo pa se je manj neželenih učinkov
(slabost, bruhanje, zaspanost, dremavost). Ni povzročal zavore dihanja matere in
novorojenčka. Analgezija se je pojavila po 10 minutah in trajala približno 2 uri. Če so ga
dajali intravenozno v odmerku 50 do 100 mg v prvi porodni dobi, je zavrl dihanje pri
bistveno majhnem odstotku novorojenčkov kot petidin. Daje se ga lahko tudi v danko v
obliki svečke, vendar sta tedaj pogostejša slabost in bruhanje (Močnik Rožnik, 2012).
Dobro se resorbira tudi oralno 50 do 100mg vendar ne manj kot na 4 ure (Gwinnutt,
Gwinnutt, 2012). V primerjavi z ostalimi analgetiki se pojavlja manj respiratornih depresij,
zaprtja, euforije. V skupni uporabi z ostalimi opioidi poviša njihove stranske učinke
(Wilson, Walker, 2011).
Potrebo po rabi opioidov zmanjšujejo nesteroidna protivnetna zdravila. To je skupina
učinkovitih pooperativnih analgetikov. Aplicirajo se lahko redno, pogosto, vendar je
potrebna pazljivost v primeru preeklampsije (prizadetost ledvic) (Eldridge 2011). Delujejo
tako, da inhibirajo encim ciklooksigenazo (cox), potreben za sintezo prostaglandinov.
Pomanjkanje prostoglandinov namreč zavira proces vnetja (Grah, 2010). Imajo protivnetni,
analgetični in antipiretični učinek. So kratko delujoči in zavirajo akutno bolečino
(Gwinnutt, Gwinnutt 2012). Pri njihovi uporabi se lahko pojavijo stranski učinki, kot so
dispepsija, obstipacija, navzea, bruhanje, različni kožni izpuščaji ipd. (Rang et al., 2015).
Ibuprofen, naproxen, diclofenac, indometacin, ketorolac in piroxicam, so predstavniki
nesteroidnih protivnetnih zdravil, ki so združljivi z dojenjem in se tudi največ uporabljajo.
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Pri večini je prenos v materino mleko minimalen in ne povzročajo negativnih učinkov.
Vsekakor pa naj bo pri uporabi nesteroidnih protivnetnih zdravilih ibuprofen, katerega
količina v mleku je minimalna, na prvem mestu. Ponavljajoči in dolgotrajni odmerki
piroxicama in naproxena žal niso priporočljivi, saj imata daljši razpolovni čas (10 do 12
ur). Pri dolgotrajni terapiji z naloxonom so zabeležili gastrointestinalne težave pri
novorojenčkih (Ellfolk, Hultzsch, 2014). Tudi ketorolac je sicer varen za uporabo, vendar
pa je kontraindicran pri materah z boleznijo krvi, saj zavira delovanje trombocitov
(Lawrence, Lawrence, 2015).

5.3.Fiziologija prehoda zdravilnih učinkovin v materino mleko
Pri doječih ženskah večna snovi, ki jih zaužijejo, prehaja v mleko. Tako velja tudi za
zdravila (Bratanič, 2005). Pri prehodu učinkovin v materino mleko je le to v veliki meri
odvisno od lastnosti prejete učinkovine (Lawrence, Lawrence, 2015). Poznati moramo
hitrost absorpcije, razpolovni čas ali čas ko doseže vrh v serumu ter čas njegove separacije
in porazdeljevanja po telesu (Lawrence, Schaefer, 2014). Celokupni obseg in hitrost
izločanja učinkovin v materino mleko sta odvisna od stopnje laktacije (zgodnja ali zrela
tvorba mleka), fizikalno kemičnih lastnosti učinkovine (topnost v lipidih, molekulska
masa), karakteristik bolnika (koncentracija učinkovine v materinem mleku, vezava na
proteine) in sestave mleka (vodeno, bogato na lipidih ali proteinih, pH mleka). Koliko te
učinkovine dejansko pride v telo novorojenčka pa se, tako kot pri materi, pogojuje z
njegovo sposobnostjo izločanja strupov iz telesa, razstrupljanja, presnove itd. Ključnega
pomena pri odločanju o uporabi učinkovin je zato otrokova/fetusova starost. Če le te ne
poznamo, ne smemo aplicirati nobene učinkovine v telo matere. Razvojne spremembe pri
novorojenčkih, ki lahko vplivajo na absorpcijo učinkovine so kislost želodca, hitrost
praznjenja želodca in črevesja, absorpcijska površina, zrelost encimskih sistemov v
gastrointestinalnem traktu (pomembnih za učinkovine, ki aktivno prehajajo skozi
sluznico), permeabilnost gastrointestinalne sluznice ter žolčna funkcija. Na spremenjeno
distribucijo učinkovine pri otrocih lahko vplivajo različnost v telesni sestavi, različnost v
razmerju med količino vode in maščob v telesu ter različna vezava učinkovine na
plazemske in tkivne proteine. Ker možganska pregrada še ni popolnoma dozorela,
endogene snovi lažje prehajajo v centralni živčni sistem. Dozorevanje ledvic, pljuč in
drugih poti eliminacije (žolč) so glavni vzrok spremenjene hitrosti izločanja. Zaradi
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dozorevanja encimskih sistemov v jetrih, kjer poteka glavnina metabolnih procesov, je tudi
hitrost reakcij drugačna kot pri odraslih. Mehanizmi ledvičnega in jetrnega čiščenja so še
nezreli in se hitro spreminjajo (Nagelj Kovačič, Mrhar, 2008).
Prehajanje ali izločanje različnih učinkovin v materino mleko lahko poteka na več načinov.
Skoraj vse snovi, ki prehajajo v materino mleko, morajo skozi določeno število celičnih in
drugih lipoproteinskih membran. Prehajanje učinkovin v materino mleko je odvisno tudi
od trajanja laktacije. V zgodnjem obdobju lahko zdravila prehajajo v materino mleko med
alveolnimi celicami, saj so med njimi veliki presledki, ki dovoljujejo prehajanje iz krvi v
materino mleko zdravilom, molekulam imunoglobulinom in drugim beljakovinam
(Bratanič, 2005). Epitelna in alveolarna plast dojke je namreč sestavljena iz maščobne
plasti. Ta plast je v prvih dnevih po porodu (ko kolostum še nastaja) bolj prepustna za
najrazličnejše snovi in učinkovine (Lawrence, Schaefer, 2014). Zdravila zatorej praviloma
lažje prodirajo iz krvi v materino mleko v neonatalnem obdobju kot kasneje, ko se izloča
zrelo mleko (Bratanič, 2005). Poznavanje topnosti učinkovine, ki jo bomo aplicirali v
materino telo, nam pove v kolikšni meri se bo ta prenesla v mleko. Zdravilo prehaja v
mleko po petih korakih:
-

preprosta difuzija (prehajanje preko membrane),

-

prenašalna difuzija

-

aktivni transport (prenašanje snovi iz območja nižje koncentracije do območja z višjo
koncentracijo),

-

pinocitoza (prehod snovi v notranjost z uničenjem kapljic vode v katerih je učinkovina),

-

vzvratna pinocitoza (prehajanje skozi prekinitve v membrani) (Lawrence, Schaefer, 2014).
V mleko se izloča prosta (nevezana) in neionizirana učinkovina. Koncentracija učinkovine
v materinem mleku je odvisna od materine plazemske koncentracije. Ta je nižja pri
učinkovinah z velikim volumnom distribucije in je sprejemljiva pri učinkovinah s kratko
razpolovno dobo (Nagelj Kovačič, Mrhar, 2008). Volumen distribucije (Vd) pomeni
volumen porazdeljevanja učinkovine po telesu. Njegov količnik nam pove končno količino
koncentracije zdravilne učinkovine v plazmi. Učinkovine, ki imajo tako širši, večji
distribucijski volumen, ne prehajajo v mleko v takšni količini kot učinkovine z nižjim
distribucijskim volumnom (Lawrence, Schaefer, 2014).
Za poznavanje vrednosti volumna distribucije pomaga raba naslednje enačbe:
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Z uporabo razmerja med koncentracijo zdravila v mleku in plazmi ter izmerjene ali
izračunane koncentracije zdravila v materini plazmi je možno izračunati koncentracijo
zdravila v mleku (Bratanič, 2005). Uravnoteženo porazdeljevanje učinkovine med
materino plazmo in mlekom vrednotimo z razmerjem »mleko-plazma« oz. M/P (razmerje
med koncentracijo učinkovine v mleku in materini plazmi) zdravila med dojenjem.
Razmerje M/P služi za ugotavljanje razmerja učinkovine v materinem telesu in ne za
določanje tveganja posamezne učinkovine. Ko je razmerje M/P nižje, lahko sklepamo, da
se učinkovina ne kopiči v materinem mleku (Lawrence, Schaefer, 2014). Najprej pa je
potrebno izračunati materino ravnotežno koncentracijo (Css).

F pomeni delež zdravila, ki pride v telo po peroralnem zaužitju, Cl pa celotni očistek
zdravila (Bratanič, 2005).
V veliko pomoč je lahko tudi formula, ki pove, koliko učinkovine bo novorojenček zaužil
skozi materino mleko v enem dnevu. Lahko je uporabna za ugotavljanje količine pri
različnih učinkovinah. Novorojenček prejme približno 150 ml mleka na kilogram telesne
teže na dan (0,15 litra na kilogram telesne teže). Kadar je koncentracija zdravila v mleku
50 µg na liter, izključno dojen otrok prejme:
50 µg/L x 0.15L /kg na dan= 7.5 µg učinkovine na dan (Lawrence, Schaefer, 2014).
Očitno je, da lahko pri dojenjem otroku tudi zdravila z majhnim razmerjem M/P povzročijo
pomembno izpostavljenost učinkovini, kar je odvisno od hitrosti izločanja zdravila
(Bratanič, 2005).
V primeru carskega reza, je na voljo formula, ki pove kolikšno količino zdravila otrok
zaužije pri enem obroku. Njena uporaba je smiselna, kadar vemo, da je bil apliciran
enkraten odmerek zdravila s kratkim razpolovnim časom.

= 1.5 µg/kg na podoj
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Tudi formula za izračun relativnega odmerka učinkovine, ki ga novorojenček prejme na
dan, je lahko zelo uporabna. Relativni odmerek je del materinega odmerka na kilogram
telesne teže, ki ga novorojenček prejme iz mleka na kilogram njegove telesne teže. Če
predvidevamo, da je dnevni odmerek zdravila, ki ga mati prejme 150 mg (150.000 µg) in
da njena teža znaša 60 kilogramov ter da novorojenček prejme 7.5 µg učinkovine na dan
(zgornji izračun), je količnik relativnega odmerka pridobljen tako:

Relativna doza, ki jo dojenček prejme na dan je v tem primeru 0,3 % (Lawrence, Schaefer,
2014)
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6 VLOGA BABICE PRI VZPOSTAVLJANJU LAKTACIJE
IN NAVEZOVANJU PRI CARSKEM REZU
Ustrezna babiška oskrba otročnice in novorojenčka po porodu je ključna za vzpostavitev
uspešne laktacije. Babica naj se že pred porodom tako drži določenih smernic, ki bodo
materi in otroku omogočile poznejše dojenje in navezovanje. O vplivu poroda na
novorojenčka mora babica začeti razmišljati takoj, ko pridobi informacije o uporabljenih
učinkovinah pri porodu. Glede na to lahko predvideva, ali bodo pri dojenju težave in si
tako naredi načrt poporodne oskrbe (Phillips, 2013). S pravilnim pristopom in pomočjo,
babica lahko hitro prepozna morebitne težave pri porodnici, ki bi lahko vplivale na
kakovost navezovanja in dojenja po carskem rezu ter na ta način pravilno ukrepa
(Benedict, 2011). Pravilna babiška podpora nosečnice porodnice in otročnice, mora biti
takšna, da ženski dovoljuje svobodno in avtonomno sprejemanje svojih odločitev (Mander,
2007). Babica je dolžna žensko informirati o vseh prednostih dojenja in navezovanja.
Najugodnejši čas za takšne diskusije je že v času nosečnosti ob prenatalnih pregledih.
Takrat lahko tudi ženska izrazi svoje dvome in skrbi ter babici postavi morebitna vprašanja
(Benedict, 2011). Izobraževalni aspekti podpore so pri otročnici s carskim rezom zelo
pomembni, saj dlje časa preživi v porodnišnici. Babica je pri zagotavljanju takšne pomoči
lahko še bolj uspešna, če se posluži medpoklicnega sodelovanja npr. fizioterapije. Ta lahko
otročnici pomaga pri pravilnem vstajanju, hoji in pristavljanju otroka k prsim (Mander,
2007).
Vloga babice neposredno ob posegu se prilagaja glede na situacijo. Babica mora ob teh
trenutkih ohraniti strokovnost in izražati umirjeno vedenje. Ob porodu otroka in prekinitvi
popkovnice se oceni otroka po APGAR-jevi lestvici. Popkovnica naj se prereže v razdalji
20 do 25 cm (na kratko prerezana lahko predstavlja mehanično oviro). Babica ki prevzeme
otroka in ga oskrbi, pridobi podatke o stabilnosti matere in otroka pri porodničarju,
pediatru in anesteziologu, če je le mogoče, naj se izogne aspiraciji novorojenčka. Preden
položi otroka na prsi, pridobi privolitev matere. Po privoljenju anesteziologa se sprostijo
materine roke, da lahko prime otroka. Babica naj se prepriča, ali ima mati primerno haljo,
ogrinjalo, da ne bi predstavljalo težav pri namestitvi otroka. Pazljiva je pri intravenoznem
kanalu. Pripravljena naj bo ogreta plenička, s katero se pokrije mater in otroka (ni nujna,
vendar prepreči stik mekonija z operacijsko rano). Namestitev kapice na glavo
novorojenčka ni potreba, saj lahko oteži prvi stik. Ob ležanju otroka na materinih prsih,
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babica pozorno opazuje novorojenčka (pozicija glavice, barva kože, dihanje, drsenje po
materini koži). Po končani operaciji in premestitvi matere na drugo posteljo lahko
novorojenčka pusti na materinih prsih (mati ga objame, babica pa prime oba) (Phillips,
2013).
Rooming-in oz. 24-urno sobivanje matere in otroka se tako kot po vaginalnem, priporoča
tudi po porodu s carskim rezom. Pri dojenju tako osebje igra večjo vlogo, saj porodnica
potrebuje več pomoči pri pristavljanju in bivanje otročnice v porodnišnici traja dlje. V
primeru ločitve od otroka obstaja večje tveganje, da bo otrok prejemal nadomestke
materinega mleka in ne bo hranjen na svojo željo (Hoyer, Vettorazzi, 2016). Kadar
novorojenček ne more biti pristavljen, si lahko otročnica z električno črpalko izčrpa mleko
(na tri ure skozi dan in vsaj enkrat ponoči) (Lawrence, Lawrence, 2015).
Izbrizgavanje/izčrpavanje mleka je primerna in potrebna metoda za vzdrževanje laktacije.
Mleko si lahko otročnica izbrizga na žličko in ga ponudi otroku, ali pa ga preprosto pusti
na bradavici, da ga otrok voha in poskusi (Hoyer, Vettorazzi, 2016). To lahko počne četudi
bosta z otrokom ločena samo dan ali dva. Pomembno je, da otrok v prvih dnevih dobiva
prvo mleko-kolostrum. Črpanje se lahko izvaja tudi če otročnica biva v intenzivni enoti.
Pri tem ji seveda pomaga izkušena babica. Babica naj otročnici zagotovi dovolj počitka.
Obstaja namreč veliko poporodnih oddelkov, kjer je materino spanje in počitek lahko
moteno. Prav tako naj pouči partnerja in ostale člane družine, ki bodo živeli z otročnico in
novorojencem o prilagajanju na življenje doma. Priporoča naj pomoč pri opravljanju hišnih
opravil itd. Z zagotavljanjem prvega stika in dojenja po carskem rezu, dobi novonastala
družina priložnost takojšnjega vzpostavljanja stikov in navezovanja. Posledično se manjša
tudi delovna napetost in nervoza porodniškega tima, delo teče brez težav in kontinuirano. Z
odprtim odnosom in sproščenostjo se tako ustvarja »humanizirana perinatalna oskrba«
(Lawrence, Lawrence, 2015).
Leta 1991 je bila v Firencah sprejeta listina »Deset korakov do uspešnega dojenja« kot
pomemben del dokumenta »Innocenti Declaration«. SZO (Svetovna zdravstvena
organizacija) in UNICEF sta začela istega leta uveljavljati mednarodno pobudo za
»Novorojencem prijazne porodnišnice« Zaposleni v teh porodnišnicah tako v celoti
upoštevajo listino »Deset korakov do uspešnega dojenja« (Felc, 2008). Zato:
-

imajo napisana strategijo oz. navodila o dojenju, s katerimi so seznanjeni vsi
zdravstveni delavci,
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-

izobražujejo in poučujejo vse zdravstvene delavce v postopkih in kako ta navodila
uresničiti in izvrševati strategijo,

-

poučujejo vse nosečnice o prednostih dojenja in pravilnih postopkih,

-

pomagajo materam pričeti z dojenjem v prvih 30 minutah po porodutakoj po rojstvu je potrebno položiti novorojence k materam za izvajanje stika koža
na kožo za vsaj eno uro in spodbujati matere k opazovanju pripravljenosti njihovih
otrok za dojenje, in jim, če je to potrebno, ponuditi pomoč,

-

pokažejo materam, kako dojiti in ohraniti mleko, če so ločene od otroka,

-

dajejo novorojenčkom tekočino ali mlečne formule le iz medicinskih razlogov,

-

uveljavijo in omogočajo sobivanje matere in otroka 24 ur dnevno,

-

spodbujajo dojenje na potrebo/zahtevo novorojenčka

-

ne dajejo cucljev dojenim otrokom,

-

pospešujejo ustanavljanje skupin za podporo dojenja po odpustu iz porodnišnice
(Willumsen, 2013).

6.1

Pomen navezovanja in laktacije po carskem rezu

Dojenje je najboljša odločitev matere in ima mnogo prednosti (Nagelj Kovačič, Mrhar
2008). Predstavlja najcenejšo in najvarnejšo obliko hrane za novorojenčka. Je veliko bolj
preprosto od hranjenja po steklenički, saj materi prihrani veliko časa, ki bi ga sicer
posvetila pripravi formule in čiščenju stekleničk, kar je po carskem rezu še bolj utrujajoče
(Benedict, 2011). Tudi stik kože na kožo je izrednega pomena, saj zvišuje raven hormona
oksitocina (kar deluje pomirjevalno in protibolečinsko), izboljšuje nastajanje mleka in
vpliva na čustveno navezovanje (Felc, 2008). Bistveno manjša tudi tveganje za poporodne
krvavitve (Benedict, 2011).
Lawrence in Lawrence (2015) v svoji knjigi navajata dve raziskavi različnih izvajalcev iz
celega sveta. Pri ženskah po carskem rezu je bilo ugotovljeno, da njihova vzpostavitev
laktacije in nadaljnje hranjenje novorojenčka ni enako učinkovita kot pri ženskah, ki so
rodile vaginalno. Volumen zaužitega mleka pri novorojenčkih je bil manjši, in zato se
kasneje pojavijo tudi razlike v poporodni teži novorojenčkov iz obeh skupin. V kakovosti
sesanja kot sami ni bilo posebnih razlik, je pa bilo potrebno ženskam, ki so rodile s carskim
rezom nuditi več podpore pri dojenju in vzpostavljanju laktacije ter jim posvečati več
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pozornosti. Avtorja se osredotočata na pomembnost navezovanja in enakovrednost le tega
dojenju. Matere, ki jim je bil omogočen prvi stik z novorojenčkom, ne pa tudi takojšnje
dojenje, so bile primerjane z materami ki so sicer pozneje dojile, ampak jim prvi stik z
otrokom ni bil omogočen. Otroci, ki so bili deležni samo prvega stika so kasneje bolje
pridobivali na teži in imeli manj infekcij ter bolje vzpostavili dojenje, ki je trajalo veliko
dlje v poporodno obdobje. Pri materah se je v poporodnem obdobju kazalo veliko bolj
izrazitejše navezovalno obnašanje- poljubljanje, božanje, pestovanje kot pa v kontrolni
skupini.
Poseg v materino in otrokovo navezovanje je večji, kadar je izveden carski rez. Otroka se
po posegu nemudoma loči od matere zaradi pediatričnega pregleda ali morebitnega
farmakološkega pregleda obeh (vpliv opioidnih analgetikov, splošne analgezije ipd.)
(Mander, 2007). Jok je bil analiziran s strani spektografske analize. Ugotovljeno je, da
dojenčki, ki so ločeni od svoje matere, jočejo kar do desetkrat več. Več joka je povezanega
z nelagodjem kot pa s prisotnostjo kakršnekoli bolečine ali lakote (Lawrence, Lawrence,
2015).

6.2

Razlike v vzpostavljanju laktacije in navezovanja glede
na vrsto carskega reza

Z nastopom carskega reza, porodnica postane kirurška pacientka s podobnimi tveganji in
problemi (Lawrence, Lawrence, 2015). Priprava na poseg določa, kako se bo ženska nanj
fizično in psihično pripravila in kakšen bo izid posega. Če je na voljo več časa, lahko
ženska pridobi informacije iz različnih virov, kot so na primer prijatelji in družina, poklicni
profili, ki se ukvarjajo s poučevanjem bodočih staršev, knjige in seveda splet (Mander,
2007). Kadar je poseg planiran, se nosečnica nanj lahko dobro pripravi in se uspešno sooča
s pridruženimi težavami. Kadar pa poseg ni planiran oz.je nujen in so zraven pridruženi še
dolgo trajajoč in porod, abrupcija placente, izguba krvi, sepsa itd., porodnica ni psihično
ustrezno pripravljena (Lawrence, Lawrence, 2015). Urgentni carski rez je povezan z zelo
slabo psihološko priprave porodnice. Pomankanje priprave na carski rez nakazuje na
različne psihične težave (ali celo razvoj poporodne depresije) po porodu. Le te so lahko
bistveno manj izrazite, kadar je pri carskem rezu uporabljena regionalna anestezija, saj
omogoča ženski, da je med posegom budna in ji daje možnost biti prisotna pri porodu. Za
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žensko, ki je prepoznana kot zelo ranljiva in prestrašena je primeren tudi t. i. »profilaktični
carski rez« (Mander, 2007).
Ločitev matere in otroka po carskem rezu je zaradi različnih pregledov in postopkov sicer
kratka, vendar zelo vpliva na endokrinološko funkcijo tako matere kot tudi otroka. Otroci,
rojeni vaginalno, imajo omogočenega veliko več ugodja in prednosti kot tisti, rojeni s
carskim rezom. V času, ko je vaginalno rojen otrok (običajno je to v eni uri po porodu) že
na materinih prsih in ko je najbolj občutljiv in odziven, je otrok rojen s carskim rezom,
ločen od matere (Mander, 2007). Mati to občuti kot nelagodje. Krivdo za takšen izid
poroda pripisuje sebi, saj meni, da svoje vloge matere ni dobro opravila, kar bistveno
vpliva na kasnejše navezovanje. Če se ženska odloči, da bo po porodu dojila, bi ji naj to
bilo omogočeno. Način in postopek poroda bistveno ne vpliva na čas laktacije in tudi ne na
sestavo mleka v prvih sedmih dneh puerperija. Zmožnost ženske, da si otroka po carskem
rezu položi na prsi je v veliki meri odvisno od vrste anestezije, ki je je bila deležna, pa tudi
od naklonjenosti operacijskega osebja k takšnemu načinu ravnanja (Lawrence, Lawrence,
2015). Kot že rečeno, je dojenje nedvomno najboljša možnost prehrane in navezovanja
matere in otroka. To je tudi razlog za vzpodbujanje k omogočanju zgodnjega dojenja.
Raziskave kažejo, da so ženske, ki jim je ponujeno dojenje po carskem rezu, glede tega
zelo odprte in nekatere tudi same vzpodbujajo k temu. Pravzaprav se v nekaterih
porodnišnicah že odraža entuziazem osebja, saj otročnice vztrajajo pri dojenju še dolgo v
poporodno obdobje (Mander, 2007).

6.3. Plakat Dojenje in navezovanje po carskem rezu
Ker je carski rez težja oblika poroda in bistveno vpliva na novorojenčka in mamo, je
potrebna težnja k spodbujanju čimprejšnjega navezovanja in vzpostavljanja laktacije, po
posegu. S tem se zagotovi spoznavanje matere in otroka ter normalen potek fizioloških
procesov, kar je dobra in osnovna »popotnica« v kakovostno poporodno obdobje. Babice,
ginekologi in porodničarji imajo o tej tematiki veliko literature, ki opredeljuje prednosti
takojšnjega stika, navezovanja in dojenja. Ker je avtorica z namenom diplomskega dela,
želela zaobjeti vse subjekte obravnavane v dotični tematiki, ne samo zdravstvenega osebja,
je bil ustvarjen plakat Dojenje in navezovanje po carskem rezu.
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Plakat je bil ustvarjen v času pisanja diplomske naloge, s sodelovanjem študentke
oblikovanja materialov iz višje strokovne lesarske šole Maribor, Tjaše Rantaša. Namenjen
je predvsem ženskam in njihovim partnerjem ali svojcem, ki se bodo zaradi kakršnegakoli
razloga srečali s carskim rezom. Koncept plakata je na ozaveščanju o ustrezni pripravi na
carski rez in poporodno obdobje po carskem rezu z vidika vzpostavljanja laktacije in
navezovanja. Apelira tudi na ženske, da same izrazijo željo po dojenju po carskem rezu in
s k temu vzpodbujajo tudi zdravstveno osebje. Na plakatu so predstavljene prednosti
navezovanja in dojenja po carskem rezu, opredeljena so dejstva v povezavi z anestezijo in
analgezijo ter zakasnelo laktacijo, polaganju otroka na prsi tik po porodu, opredeljena so
mesta, kamor se ženska z vprašanji in dvomi, obrne. Da je dojenje lahko enako izvedljivo
in uspešno kot po vaginalnem porodu, je poudarjeno že v prvem stavku. To bo žensko, ki
si želi dojenja in spoznavanja svojega otroka, pritegnilo k branju. S pomočjo ilustracije
uspešno dojenje in navezovanje po carskem rezu upodablja doječa mamica, pri kateri je na
spodnjem delu trebuha vidna operativna rana. Operativni šivi na rani niso vidni, kar
sporoča bralcu, da je dojenje lahko uspešno še pozno v poporodno obdobje. Pomirjen in
sproščen obraz doječe mamice prikazuje ugodje v poporodnem obdobju.
Plakat je dodan v prilogi in je v pomanjšani obliki.
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7 RAZPRAVA
Nosečnost ženski predstavlja veliko spremembo, tako fizično kot čustveno. Navezovanje
se začne že v nosečnosti, glavni dogodek pa je porod ter njegov izid. Prve ure po porodu so
odločilne za vzpostavitev vezi mati-otrok in vplivajo na uspešnost dojenja (Tegethoff,
2007). Ločitev matere in novorojenčka po porodu ima precejšen vpliv na vzpostavitev
laktacije in navezovanje. Uspešno dojenje temelji na ustrezni frekvenci med posameznimi
obroki, ki pa v času, ko sta mati on otrok ločena, niso zagotovljeni (Tompson, 2010).
Dojenje ima na pooperativno okrevanje matere in dobro počutje novorojenčka izven
maternice zelo dober vpliv. Takšen vpliv se ne odraža samo v prvih urah po rojstvu, ampak
se lahko pozna dolgo v poporodno obdobje (do enega leta) (Lawrence, Lawrence, 2015).
Učinkovito navezovanje med materjo in otrokom je ključno za dobro počutje in blaginjo
obeh. Četudi je novorojenčku na videz udobno in je nahranjen, pa vseeno ločen od matere,
mu lahko to povzroči slabši fizični, intelektualni in emocionalni razvoj. Takšni dojenčki so
lahko premajhni za njihovo starost, slabše hranjeni, apatični, se neprimerno odzivajo na
dražljaje, ne osvajajo jezikovnih veščin in so splošno neaktivni. Dejstvo je, da se
navezovanje med materjo in otrokom začne že v nosečnosti, najbolj takrat, ko začne
nosečnica čutiti otrokove gibe. Rojstvo je samo dogodek, kjer se ta vez močno okrepi in
veča iz prvih minut v ure, dneve itd. Z omogočanjem takojšnjega stika zagotovimo
normalen proces delovanja hormonov, stimulacijo nastajanja mleka, in kolonizacijo
novorojenčka z materini bakterijami, ki jih ima na koži (Carter, 2012).
Hoyer in Vettorazzi (2016) sta mnenja: »Po rojstvu otroka s carskim rezom je dojenje
možno prav tako kot pri porodu po naravni poti. Če je bil carski rez opravljen s splošno
anestezijo, je prvi podoj odložen na čas, ko sta mati in otrok zanj sposobna, navadno nekaj
ur po rojstvu otroka. Pri carskem rezu z lokalno anestezijo je kožni stik in prvi podoj
možen takoj, kakor po vaginalnem porodu. Težavo pri dojenju lahko predstavlja bolečina v
predelu operativne rane, zaradi katere se mati težje namesti v udoben položaj. Priporoča se
dojenje v biološkem položaju in položaju »nogometne žoge«. Ločitev matere in otroka po
porodu, odloži ključno prvo navezovanje, stik kože na kožo in dojenje (Elliot Carter,
Harper, 2012). Če je takrat mati prikrajšana za prvi stik lahko še dolgo po porodu nosi
številne posledice, kot so slabše navezovanje na otroka, odsotnost materinskih občutkov,
jeza, sovraštvo in zavračanje (Bicking Kinsey et al., 2014). Matere, ki so deležne ločitve
od otroka, kasneje obžalujejo način svojega poroda in si želijo roditi vaginalno, saj se
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počutijo krive ter razočarane, ker niso bile v stiku s svojim otrokom neposredno po porodu
(Phillips, 2013). Takšna vedenja lahko potem vodijo do izogibanja, zanemarjanja in
zlorabo otroka (Bicking Kinsey et al., 2014). Ženskam, ki so rodile s carskim rezom, je
zato potrebno omogočiti prvi podoj čimprej oz., ko to dopušča njihovo stanje (Tegethoff,
2007). V mnogih porodnišnicah je potek dela še zmeraj takšen, da se novorojenčka po
carskem rezu loči od matere. V času ločitve sta oba deležna splošnih rutinskih pregledov in
postopkov. Takšno ravnanje je sicer pomembno za ohranjanja zdravja obeh, vendar se z
njim zamakne najbolj pomemben in edinstven čas, ko bi se lahko vzpostavilo navezovanje
(Elliot Carter, Harper, 2012). Carski rez vpliva tudi na dojenje, saj je z njegovo izvedbo
preložen začetek laktacije, prekinjene so interakcije med materjo in otrokom ter ovirajo
takojšnje sesanje otroka. Iz tega izhaja dejstvo, da je časovni okvir prvotnega dojenja
ključen (Tegethoff, 2007). Upoštevati pa moramo tudi to, da vzpostavitev laktacije lahko
zamuja zaradi sedativov, ki so bili uporabljeni pri operaciji (Elliot Carter, Harper, 2012).
Kljub temu pa še vedno drži dejstvo, da je carski rez združljiv z dojenjem. S tem, ko mater
in otroka takoj po porodu združimo skupaj, zagotovimo v družino usmerjeno skrb ter
zadovoljstvo osebja, s čimer pa si ne ustvarimo nobenih novih (za zdravstvo pomembnih)
stroškov (Tegethoff, 2007).
Carski rez kljub vsemu še vedno radi povezujemo z neuspešnim dojenjem. Nove raziskave
že kažejo, da je takšno mišljenje napačno (Prior et al., 2012). Pa vendar, vzpostaviti in
ohranjevati dojenje in laktacijo je po carskem rezu, ko sta bila mati in otrok ločena, veliko
zahtevnejše kot pri vaginalnem porodu. Veliko je takšnih žensk, ki pri tem ne vztrajajo,
zato je otrok hranjen po cuclju. Z večanjem incidence carskih rezov se zatorej manjša
število dojenih otrok (Phillips, 2013). Babice, porodničarje in medicinske sestre je treba
tako venomer vzpodbujati k načinu dela ki pripomore k oblikovanju "Novorojencu prijazne
porodnišnice", kar pa ne pomeni samo vzpodbujanje dojenja, rooming-in itd., ampak tudi
takojšnje navezovanje po porodu, četudi to pomeni odložitev rutinskih postopkov (Elliot
Carter, Harper, 2012).
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8 ZAKLJUČEK
Slovenske porodnišnice se lahko pohvalijo z majhnim deležem carskih rezov in ostalih
operativno dokončanih porodov, kar si lahko štejejo v velik uspeh in zadovoljstvo. To
pomeni, da svoje delo dobro opravljajo in s tem kažejo sposobnost empatije, premišljenega
ravnanja in težnjo k dobremu izidu tudi rizičnih nosečnosti in porodov. Ravno zato je
avtorica diplomskega dela mnenja, da je Slovenija s svojim majhnim odstotkom na zelo
visokem ter uglednem nivoju in se lahko s tega področja meri z nekaterimi svetovno
pomembnimi državami. ZDA so še vedno ena največjih svetovnih velesil. Vsakdo bi rekel,
da je primerjava deleža gospodarske in vojaške moči, ali bruto družbenega proizvoda med
Evropo (kaj šele Slovenijo) in ZDA popolnoma nesmiselna. Pa vendar, se za avtorico zdi
nekako zanimiva in pa tudi skoraj malo ironična. Glede na predstavljene rezultate in
dejstva v uvodu, se tako poraja vprašanje, kako je lahko mogoče, da se neznatna in
skromna Slovenija lahko z ozirom na veličino moči in vpliva, ki ga je deležna ZDA,
pohvali z vodilnostjo na področju ene izmed osnovnih vej človekove rasti in razvoja;
porodništvu. Vsekakor je potrebno poudariti, da tudi pri nas incidenca carskih rezov že
strmo narašča, kar kaže na velike spremembe v naši majhni državi. Avtorica tukaj poziva
bralca diplomskega dela, da razmisli o razvoju naše porodniške smeri, in sicer, ali bo
Slovenija na področju pojava carskih rezov kmalu pristala na enakih številkah kot ZDA,
kot rezultat vpliva tehnologije, spremenjenega življenjskega okolja in sloga ali pa bo
Slovenija mogoče ubrala drugo pot in tehnološki ter gospodarski razvoj obrnila v svoj prid,
v smislu naravnega poteka poroda, kadar bo mogoče (omogočanje naravnega poporodnega
obdobja tudi ob operativno dokončanih porodih; takojšen stik kože na kožo, dojenje,
navezovanje).
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10 PRILOGE
10.1 Plakat v pomanjšani obliki

10.2 Izjava o avtorstvu

