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POVZETEK 
 
 
Magistrsko delo obravnava temo poporodnih duševnih stisk 1 in oblik 
pomoči, ki so dostopne v Sloveniji. V teoretičnem delu je naprej na 
kratko opisano duševno zdravje nosečnic, nato sledi opis poporodnega 
obdobja in duševnih stisk, ki se lahko v tem času  pojavijo (poporodna 
otoţnost, poporodna depresija, poporodna psihoza ter poporodna 
travma). Predstavljeni so še  dejavniki tveganja za nastanek PDS ter 
posledice, ki j ih imajo na otroka in  materin odnos s partnerjem. Drugi  
del teoret ičnega dela pa je namenjen odkrivanju  in zdravl jenju PDS. 
Predstavljeni so načini odkrivanja in zdravljenja PDS, sledi opis oblik 
pomoči, ki ţe obstajajo v Sloveniji , ter kratek pregled, kako se s tem 
problemom spopadajo drugod po svetu. Empirični del temelj i na 
kvalitativni raziskavi, kjer so predstavljeni rezultat i analize opravljenih 
intervjujev s šestimi mamicami. Namen raziskave je na podlagi 
opravljenih intervjujev in pregleda ţe obstoječe l iterature vpeljati nekaj 
predlogov, na kakšen način bi lahko pomagali mamicam v Slovenij i , ki 
doţivljajo st iske v poporodnem obdobju.  
 
    
Ključne besede : materinstvo, poporodno obdobje, poporodne duševne  
stiske, varovalni dejavniki, dejavniki tveganja ,  obl ike pomoči  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Zaradi pogoste uporabe termina poporodne duševne stiske bom v nadaljevanju magistrskega dela 

za ta izraz uporabljala kratico PDS. 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This master's thesis discusses the topic of postpartum distress2 and the 
types of help that are available in Slovenia. The theoretical section 
begins by brief ly describing the mental health of pregnant women, after 
which it describes the postpartum period and the distress that may 
occur in that period (postpar tum blues, postpartum depression, 
postpartum psychosis and postpartum post -traumatic stress disorder). It  
also presents the risk factors for the onset of PD, and how it  affects the 
child and the mother’s relat ionship with her partner. The second part of 
the theoretical sect ion is dedicated to the identif ication and treatment of 
PD. It presents the methods for identifying and treating PD, which is 
followed by a description of the types of help that exist in Slovenia, and 
a brief overview of how this problem is being tackled throughout the 
world. The empirical section is based on qualitat ive research, which 
presents the results of the analysis of interviews conducted with six 
mothers. The purpose of the research is to offer a few suggestions, 
based on the conducted interviews and the review of existing literature, 
as to how we could help mothers in Slovenia who are experiencing 
distress in the postpartum period.  
 

 

 

Keywords: motherhood, postpartum period, postpartum distress, 
protect ive factors, risk factors, t ypes of help  
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 Due to the frequent use of the term postpartum distress the rest of the master's thesis uses the 

acronym PD. 
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UVOD 
 
 
Tudi sama sem mama in ţe v času nosečnosti so me zanimale duševne 
stiske, ki se lahko pojavijo bodisi v nosečnosti bodisi po porodu.  Med 
nosečnostjo  sem dobila občutek, da se tej  tematiki ne posveča preveč 
pozornosti. Vsaj strokovnjaki, s katerimi sem imela opravka, nit i v 
nosečnosti  nit i v obdobju po porodu tej problematiki niso namenjal i  
posebne pozornosti . Posledično sem se odločila, da se bom v svojem 
magistrskem delu ukvarjala s poporodnimi duševnimi stiskami in 
oblikami pomoči, ki obstajajo v Slovenij i.  
 
Glavni cil j magistrskega dela je na osnovi teoret ičnih in empiričnih 
spoznanj oblikovati smernice za pomoč mamicam s PDS.  S tem 
namenom bom v teoretičnem delu naloge  na kratko opisala duševno 
zdravje nosečnic, nato pa se bom posveti la poporodnemu obdobju in 
duševnim stiskam, ki se lahko pojavijo v tem obdobju. Opisala bom 
vrste PDS, ki se pojavl jajo (poporodna otoţnost, poporodna depresija, 
poporodna psihoza ter poporodna travma). Pisala bom tudi  o dejavnikih 
tveganja za nastanek PDS ter o posledicah, ki j ih imajo PDS na otroka 
in odnos s partnerjem. Seveda me bo zanimalo, na kakšen način se 
PDS odkrivajo in zdravi jo, kakšne oblike pomoči ţe obstajajo v Slovenij i 
ter kako se s PDS spopadajo drugje po svetu.  
 
V empiričnem delu bom predstavi la rezultate raziskave, k i  j ih bom 
pridobila s pomočjo intervjujev. Te bom opravila s šestimi materami, ki 
so se spopadale z razl ičnim i  PDS. Svoje raziskovalne ci l je bom 
izpolnila s tem, da bom pridobljene podatke interpretirala s pomočjo 
teori je.  
 
Skozi raziskavo in celotno magistrsko delo bom torej osvetl i la 
problematiko PDS ter podala nabor moţnih oblik pomoči, ki bi j ih lahko 
še vpeljal i v sedanji slovenski sistem pomoči.  
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 I TEORETIČNI DEL  
 

1  DUŠEVNO ZDRAVJE 
 
 
Duševno zdravje je kompleksen pojem, ki ima veliko različnih definicij  
in razlag. Svetovna zdravstvena organizacija duševno zdravje 
opredeljuje kot stanje dobrega počutja,  v katerem posameznik razvi ja 
svoje sposobnosti, učinkovito ter plodno dela, prispeva v svojo 
skupnost in se spopri jema s stresom v vsakdanjem ţivljenju . Je torej 
zelo širok koncept, ki vključuje tako pozitivno (npr. odnos do sebe in 
drugih, pozitivna samopodoba, uspešno soočanje z izzivi , sposobnost 
soočanja s teţavami) kot tudi negativno duševno zdravje (n pr. duševne 
bolezni). Zelo teţko je določit i, kdaj se zdra vje prevesi v teţavo, ta pa v 
bolezen (Jeriček Klanšček, Zorko, Bajt  in Roškar,  2009). 
 
Kako obravnavamo druge, kako drugi obravnavajo nas in kako 
obravnavamo sami sebe , je rezultat našega duševnega  zdravja. Za 
posameznika je to zelo pomembno, saj je bistveno za našo zmoţnost 
percepcije, razumevanje in interpretacije okolja, ki nas obdaja. Hkrat i  
vpliva tudi na mišl jenje, govor in medsebojno verbalno ter neverbalno 
komunikacijo. Bistveno pa je tudi za sposobnost oblikovanja in 
vzdrţevanja odnosov ter ne  nazadnje tudi vsakdanje ţivljenje  (Jeriček 
Klanšček idr.,  2009). 
 
Kar je skupno vsem definici jam, je, da je duševno zdravje, poleg 
f izičnega, zelo pomembno za normalno funkcioniranje  vsakega 
posameznika, zato mu je potrebno posvečati veliko pozornosti  v vseh 
ţivljenjskih obdobjih . 
 
 

1. 2  Duševno zdravje v nosečnosti 
 
Drglin (2009) deli  obporodne stiske na tiste, ki se pojavi jo ţe v 
nosečnosti in t iste, ki se pojavijo v letu po porodu. Ţe med nosečnostjo, 
ko naj bi ţenske korenito spremenile svoj način ţivljenja, lahko bodoče 
matere začnejo doţivljat i določene stiske in  trpl jenja, ki lahko 
prerastejo v depresijo ali tesnobo.  Nosečnost ţe sama po sebi 
predstavlja psihičen stres. Pogoste so labi lne in mešane čustvene 
reakcije,  ne le občutki sreče in zadovoljstva (Steblovnik, 2009).  
 
Znaki duševnih stisk, ki se lahko pojavijo v nosečnosti (Drglin, 2012):  
  utrujenost, vendar nezmoţnost spanja (ker je nosečnica 

zaskrbl jena al i tesnobna),  
  sprememba v apetitu (brez apetita al i prenajedanje),  
  razl ični strahovi,  
  bolj pogosta jokavost,  
  občutki zapuščenosti in osamljenosti,  
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  obsesivno kompulzivno vedenje,  
  nemir in razdraţlj ivost,  
  občutki nesposobnosti ali krivde ,  
  stvari, ki so nosečnico prej zanimale, je ne zanimajo več,  
  nenehna nagnjenost k joku, 
  stalno pojavl janje črnih misl i.  

 
Vse to so pokazatelj i,  da nosečnica potrebuje podporo in pomoč pri 
razreševanju duševnih konfliktov (Drglin, 2012).  Depresija v nosečnosti 
je namreč najpomembnejši napovedovalec depresije po porodu (Wright, 
Hill,  Pickles in Sharp, 2015).  Podatki kaţejo, da nezdravljena depresija 
med nosečnostjo v 50–62 % preide v poporodno depresijo (Mihevc 
Ponikvar in Tomšič, 2009). Če pri nosečnici opazimo katerega od 
naštetih znakov, je torej zelo pomembno, da j i nudimo pomoč. Če se 
depresija pojavi ţe med nosečnostjo , obstaja tudi večja moţnost za 
prehitro rojstvo, nizko porodno teţo otroka in  preeklampsijo (Grote idr.,  
2010, Kim idr., 2013, v Kersten-Alvarez idr. 2012).  
 
Za pojav depresije v nosečnosti so bolj  ogroţene t iste ţenske, ki 
uţivajo nedovoljena sredstva, alkohol,  tobak al i pa slabo skrbijo zase 
(Wright idr. , 2015).  Tudi odnos do materinstva oziroma pogled ţenske 
na materinstvo lahko napoveduje pojav depresije in tesnobnosti , saj 
prepričanja o materinstvu vplivajo na dojemanje negativnih in stresnih 
situacij. Način, kako ţenska dojema nosečnost, porod in materinstvo, 
lahko pove, katere ţenske so bolj ogroţene za pojav duševnih stisk v 
nosečnosti in po porodu . Če prepoznamo materina stališča, lahko s  
t ist imi, ki spadajo med bolj ogroţene,  začnemo preventivno delat i ţe 
med nosečnostjo .  Z identif iciranjem ţensk, kater ih prepričanja o 
materinstvu lahko predstavljajo tveganje za psihološki stres med in po 
nosečnosti, bi lahko zdravstveni delavci pravočasno nudil i pomoč in 
hkrat i preprečil i, ali  pa vsaj omil i l i , pojavnost PDS (Sockol, 2014).   
 
 
 

2  POPORODNO OBDOBJE IN POPORODNE DUŠEVNE STISKE 
 
 
Postati mama velja za enega izmed najsrečnejših dogodkov v ţivl jenju 
in ravno zato ga teţko povezujemo s teţavami na področju čustvovanja 
(Kovačič, 2015).  Materinstvo je v druţbi še vedno precej idealizirano, 
saj naj bi ţensko osrečilo in izpolnilo (Drglin, 2006). Toda r ojstvo otroka 
poleg pozitivnih čustev prinaša tudi veliko stresa in teţav,  saj zahteva 
ogromno sprememb ter pri lagoditev, predvsem s strani mame, zato 
dostikrat pride do pojava PDS. Te v prvi vrst i vplivajo na mamo, hkrati  
pa tudi na kakovost ţivl jenja novorojenčka in ne  nazadnje na celotno 

druţino (Pucer, Kodrič, Gubanc in Paro Panjan, 2014). Takšni stresni 
ţivljenjski dogodki in nenadne spremembe so zelo  naporni, ne 
glede na to, al i so posamezniki pozit ivno ali negativno naravnani 
(Harkness, 1987).  
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Nosečnost, porod in popo rodno obdobje so najbolj zapletena obdobja v 
ţivljenju  ţenske  (Koprivnik in Plemenitaš, 2005). Ko ta postane mati, 
izgubi svojo poklicno identiteto, avtonomijo, sp remenita se ţivl jenjski 
slog in partnerski odnos (Skočir, 2005). Poleg vsega naštetega pa ima  
svoje zahteve tudi novorojenček . Mati mora bit i otroku vedno na 
razpolago, ne glede na njeno utrujenost , razpoloţenje  in njene potrebe 
(Campolunghi –  Pegan, b. d.). Pomanjkanje spanja, dolgočasna rut ina, 
dajanje prednosti otroku in njegovim potrebam, nepredvidlj ivost 
otrokovega ritma, ure in ure hranjenja, neutolaţl j iv jok, vse to so druge, 
manj pozit ivne strani materinstva (Drglin, 2006). Takšno ţivljenje  
prinaša monotonost in  osamljenost večji del  dneva. Nekatere matere 
preţivl jajo dneve brez druţbe odraslih (Drglin, 2003 ). Matere, pri 
katerih se pojavi jo PDS, navadno sicer skrbijo za dojenčka in 
gospodinjstvo, venda r pri tem ne uţivajo (Koprivnik in  Plemenitaš, 
2009).  
 

PDS so še vedno tabu izirana tema. Ker se o njih premalo govori, 
ţenske dostikrat občutijo krivdo, ker niso tako srečne, kot so si 
predstavljale, da bodo. Občutijo krivdo, jezo, depresijo in tesnobo, ki j ih 
po normah kulture ne bi smele občutit i,  saj naj bi bilo materinstvo 
največje poslanstvo ţenske (Drglin, 2006).  Posameznice imajo tako 
lastna pričakovanja kot  druţbena pričakovanja o srečnem materinstvu, 
ki pa se spremenijo v razočaranje, jezo in ţalost (Skočir, 2005).  Tiste 
ţenske, ki so zelo samokrit ične, so  še  posebej ranljive za pojav PDS. 
Zaradi prepričanj, kako bi morale delovati  in kakšne matere bi morale 
biti, se lahko pojavi jo znaki  depresije, čustva ţalosti, sramu in 
brezvrednosti (Sockol, 2014).  Med najbolj pogostimi simptomi PDS sta 
občutka krivde in nesposobnosti,  ko se pričakovanja ţenske ne skladajo 
z dejansko izkušnjo materinstva (Holden, Sagovsky in  Cox, 1989, v 
Pucer idr.,  2014).  

 
Z začetkom feminističnega  gibanja v sedemdesetih in osemdesetih let ih 
dvajsetega stoletja je v ospredje stopil tudi psihosocialni aspekt PDS in 
sicer zato, ker se je spremenilo pojmovanje materinstva ter vloge 
ţenske. Šele leta 1950 so začeli razmiš l jati o tem, da je pravzaprav 
druţba tista, ki s svojimi skoraj nedoseglj ivimi ideali materinstva ţenske 
pahne v duševne travme. Pred tem je namreč znanost menila, da so 
PDS posledica izključno f izičnih teţav, sprememb oziroma lastnosti 
(Skočir, 2005). Danes teţave, ki  se pojavijo po porodu, delimo v tr i 
kategori je (Murray, 1996, v Skočir, 2005): poporodna otoţnost, 
poporodna depresija in poporodna psihoza. Drglin (2009) spisku dodaja 
še posttravmatski stresni sindrom po porodu.  Različne vrste PDS je 

med seboj teţko ločit i, saj so pri vsaki ţenski drugačne (O'Hara, 
1995).  
 
 

2. 1 Poporodna otožnost  
 
Poporodna otoţnost je najbolj blaga oblika med poporodnimi duševnimi 
motnjami in je zelo pogosta. Občutilo naj bi jo skoraj 80  % mater 
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(Campolunghi –  Pegan, b. d.). Pojavi se nekaj dni po porodu, traja pa 
od nekaj ur do dveh tednov (Drglin, 2009). Običajno izzveni sama od 
sebe ter ne pušča nobenih posledic (Drglin, 2003).  Ko se vzpostavi 
hormonalno ravnovesje, čustvene motnje popolnoma izginejo. Lahko pa 
se poporodna otoţnost  poglablja in razvi je v poporodno depresijo. Zelo 
pomembno je podporno vodenje  in hrabrenje porodnice (Ličina in  
Radovanovič, 1995).  Sicer p ri poporodni otoţnosti posebna diagnostika 
ni potrebna (Campolunghi –  Pegan, b.  d.).  
 
Kriteri j i ,  po katerih prepoznamo poporodno otoţnost ,  so (Osofsky in 
Osofsky, 1984, v Ličina in  Radovanovič, 1995):  
  običajno se začne v 48 urah po porodu , z začetno evforijo po 

porodu, 
  stanje se izboljša nekje 72 ur po začetku otoţnosti ,  
  koncentraci ja hormonov po porodu upade, 
  porodnica joka, je izčrpana, občutl j iva  in čustveno labilna ,  
  značilno je pomanjkanje volje in nesposobnost koncentracije,  
  porodnica dvomi vase in v svojo sposobnost bit i mama , 
  emocionalni odzivi mame niso usklajeni z objekt ivno situacijo . 

 
Če ţenska  občuti poporodno otoţnost, je pomembno, da si zagotovi 
pomoč pri negi novorojenčka ter si vzame nekaj časa zase in za svoje 
potrebe. Sprejme naj vsakršno pomoč, ki j i je ponujena (Campolunghi –  
Pegan, b. d.).  

 

2. 2 Poporodna depresija 
 
Pogostost pojavl janja poporodne depresije v svetu je nekje med 3 in 
33 %, v Slovenij i pa je pribliţno 20  % (glede na raziskavo, narejeno na 
366 otročnicah). Pogostost je odvisna od diagnostičnih kriterijev in 
metod, ki se uporablja jo za identif iciranje poporodne depresije pr i  
materi (Koprivnik in  Plemenitaš, 2005).  
 
O tem, kdaj pride do pojava poporodne depresije , si strokovnjaki niso 
enotni. Murray (1996, v Skočir, 2005) pravi, da se najpogosteje začne 
med 6. in 12. tednom po porodu. Drglin (2009) trdi, da se v večini 
primerov pojavi med četrtim in šestim tednom po porodu. Skočir (2005) 
pa zaokroţi, da se lahko poporodna depresija pokaţe kadarkoli v prvem 
letu po porodu, najpogosteje pa v prvem mesecu. Poporodna depresija, 
ki se začne v prvem mesecu po porodu, je bolj resna in bolj akutn a 
(Craig, 1996, v Skočir, 2005) . Dolţina trajanja poporodne depresije je  
lahko od tr i do šest mesecev ali dlje (Drgl in, 2009). Dostikrat pride do 
ponavljajočih se epizod (Koprivnik, Plemenitaš, 2005).  Predhodni znak, 
ki opozarja na moţen pojav poporodne depresije , je občutek 
vznesenosti v pozni nosečnosti ali  v prvih petih dneh po po rodu 
(Litt lewood in McHugh, 1997, v Skočir, 2005).  
 
Simptomi poporodne depresije so  sicer zlahka zamenlj ivi s 
spremembami, ki so normalne v obdobju po porodu (Skočir, 2005). Je 
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podobna depresij i,  ki se pojavi v drugih ţivl jenjskih obdobjih in tudi 
zdravljenje se ne razl ikuje od zdravljenja drugih depresij . Pri  
zdravljenju ne gre za to, da bolezen skrajšamo, ampak zato, da 
ublaţ imo bolezenske znake (Koprivnik in  Plemenitaš, 2005). Osnovni 
znaki so: slabo razpoloţenje, nesposobnost doţivljanja veselja ,  
utrujenost, sprememba apetita, motena koncentracija, izguba 
samospoštovanja, vznemirjenost, samomorilne misl i, nezanimanje za 

dojenčka, občutja krivde ali jeze, jokavost (Drglin, 2003).  Mamo s PDS 
po porodu preveva občutek, da ni zmoţna poskrbeti za svojega 
otroka, čuti se krivo in nesposobno, ker nima dovolj rada svojega 
otroka. Lahko je tudi zelo razdraţljiva ali zaskrbljena za  otrokovo 
zdravje in ţivljenje, pride pa lahko tudi do upada spolnih ţelja 
(Ličina in Radovanovič, 1995).  Ni nujno, da se vsi našteti znaki 
pojavi jo, saj vsaka ţenska drugače čustvuje, misli, doţivlja (Drglin, 
2012).  Simptomi se lahko tudi spreminjajo iz dneva v dan (Ličina in  
Radovanovič, 1995).  
 
 

2. 3 Poporodna psihoza 

 
Najhujša oblika poporodnih duševnih motenj, ki se lahko po javi, je 
poporodna psihoza. Je zelo redka (0,1  % ţensk) in se pojavi ţe med 
tretj im in št irinajst im dnem po porodu. Pojavi se nenadno in je bolj  
očitna kot depresija. Za poporodno psihozo so značilni izguba stika z 
resničnostjo, vznemirjenost, pret irano dobro razpoloţenje, zmedena 
govorica, nezaupanje ali neutemeljen strah zase ali za novorojenčka 
(Drgl in, 2009).  Znaki poporodne psihoze so tudi depresivna in 
samoobtoţevalna blodnjava, motnje motorične aktivnosti, zmedenost, 
prestrašenost in groţnje s samomorom (Osofsky in Osofsky, 1984, v 
Ličina in  Radovanovič,1995).  
 
Navadno je hitro prepoznana in zdravljena zaradi hudih in intenzivnih 
simptomov (Campolunghi –  Pegan, b.  d.). Ker so simptomi resnejši kot 
pri poporodni depresij i,  se je pri nekaterih mamah smiselno odločit i za 
sprejem v psihiatr ično ustanovo, z namenom, da bi zaščiti l i  njo in 
otroka. Sama obravnava zahteva veliko pozornost i in pravilno ukrepanje 
(Ličina in  Radovanovič, 1995).  
 
 

2. 4 Poporodna travma 
 
Posttravmatski stresni sindrom po porodu oziroma poporodna travma, o 
kateri govori Drgl in (2009), je napovedni dejavnik poporodne depresije 
in ga doţivi okoli  5  % ţensk. Lahko se pojavi takoj po porodu ali  pa šele 
nekaj mesecev kasneje. Za ta pojav so značiln i  podoţivl janje 
posameznih delov poroda, strah, tesnoba, nočne more, nemoč, groza, 
panični napadi, pretirana podredljivost, čustvena neobčutlj ivost ter 
teţave pri navezovanju z otrokom. Vse te teţave so povezane s 
porodom, ki ga lahko ţenska doţivi kot travmatičnega in ki oţivi 
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morebitne pretekle travmatične dogodke, ki j ih je ţenska doţivela ţe 
pred porodom. 
 
Porod torej lahko predstavlja t isto stresno doţivetje, ki preobremeni 
normalne zmoţnosti spopadanja s stresom in posledično vodi v različne 
oblike psihične obolevnosti. Dejavniki tveganja za nastanek poporodne 
travme so mrtvorojenost, spontani splav, prezgodnji porod, smrt otroka 
v perinatalnem obdobju, nujni carski rez, sproţitev poroda, tvegana 
nosečnost ipd. (Ţebeljan, 2009).  
 
 
 

3  DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK PDS 
 
 
Teorij, zakaj pride do pojava PDS, je več. Na eni strani naj bi bi la 
posledica neustrezne podpore ţenski med nosečnostjo, na drugi strani 
pa posledica opuščanja navad in r itualov, ki se zgodijo pri prehodu v 
starševstvo.  Spet drugi trdijo, da so PDS normalen odziv matere na 
nenormalne, povečane obremenitve in prit iske, ki j ih doţivljajo in  so 
povezane z dolţnostmi in obveznostmi, ki j ih imajo (Kumar, 1994, 
Stewart,  2004, v Drglin, 2006). Vseh vzrokov, zakaj pride do pojav a 
PDS, ne poznamo, večina strokovnjakov pa se strinja, da gre za 
kombinacijo med telesnimi, socialnimi in duševnimi dejavniki 
(Campolunghi –  Pegan, b. d.). V nadaljevanju bom naštela dejavnike 
tveganja, ki se v l iteraturi najpogosteje pojavl jajo.  
 
Zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na nastanek PDS, je kvaliteta 
zakonske oziroma partnerske zveze .  Dosti ţensk govori o tem, da j im 
partnerji niso zmoţni nuditi, kar potrebuje jo, j ih ne podpirajo in j im ne 
nudijo pomoči pri skrbi za otroka (Rodrigues idr. , 2003, v Everingham, 
Heading in Connor, 2006). Tudi Beck (2002, v Pucer idr.,  2014) kot 
dejavnika tveganja omenja nezadovoljstvo s partnersko zvezo in samski 
stan. 
 
Drugi, prav tako zelo pomemben dejavnik je čustvena podpora s strani  
druţine,  pri jatel jev in pomoč pri reševanju  problemov (Ličina in 
Radovanovič, 1995).  Druţina predstavl ja nenadomestlj iv vir pomoči 
(Skubic, Komerički in Mivšek, 2011). Včasih je razširjena druţina 
materam nudila podporo, znanje in pomoč. Materinstvo namreč ni 
inst inktivno, potrebno se ga je naučit i (Skočir, 2005). Campolunghi –  
Pegan (b. d.) in Beck (2002, v Pucer idr.,  2014) vidita pomanj kanje 
socialne podpore kot pomemben ogroţajoč  dejavnik za nastanek PDS.  
Namreč, vsaka ţenska, ki postane mati, potrebuje partnerja al i druge 
ljubeče osebe, ki j i stoji jo ob strani.  Danes se dostikrat zgodi, da je 
mama večji  del dneva sama z dojenčkom, kar lahko vodi v 
preobremenjenost in osamljenost (Drglin, 2012). Mnogi avtorji kot 
dejavnik tveganja omenjajo teţave z izvirno druţino in slab odnos s 
svojo mamo (Campolunghi –  Pegan, b. d.; Kovačič, 2015;  Werner, 
Miller, Osborne, Kuzawa in  Monk, 2015).  
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Tretjo skupino dejavnikov tveganja predstavljajo predhodni spontani 
splavi, teţave pri zanositvi,  zaplet i v nosečnosti in ob porodu, druge 
zdravstvene teţave, slabo psihično počutje ţe med nosečnostjo, 
depresija v druţini,  predhodne epizode depresije, nenačrtovana  oziroma 
nezaţelena nosečnost (Campolunghi –  Pegan, b. d.; Ličina in 
Radovanovič, 1995; Beck, 2002, v Pucer idr., 2014; Wright idr., 2015;  
Werner idr., 2015). Beck (2002, v Pucer idr., 2014)kot enega od 
dejavnikov tveganja izpostavl ja tudi teţaven temperament otroka .  
Pomembna dejavnika za razvoj PDS sta tudi rojstvo bolnega al i 
nezrelega otroka ter zgodnja ločitev otroka in mame, zaradi 
hospital izaci je (Puce idr. ,  2014).  
 
Četrta skupina dejavnikov so osebnostne značilnosti matere. Matere, ki 
so perfekcionist ične, imajo slabo samopodobo, so pesimistično 
naravnane, se obremenjujejo s kulturnimi prepričanji  o »popolni« 
materi, so bolj ogroţene za pojav PDS (Campolunghi –  Pegan, b. d.). 
PDS se lahko pojavijo tudi kot rezultat tega, da se mati ne zna soočati s 
stresom, ki ga prinaša  novorojenček (Harkness, 1987).  Tudi način, kako 
se ţenska sooča s teţavami, stresom in izzivi,  je lahko pokazatel j, al i  
se bo pri njej pojavila PDS ali ne (Drglin, 2012) . Beck (2002, v Pucer 
idr., 2014) dodaja še nizko samospoštovanje ter stresne ţivljenjske 
dogodke. Starejše matere, ki skrbno načrtujejo nosečnost in se bolj  
pripravljajo na porod in otroka, so veliko bolj anksiozne med 
nosečnostjo in po porodu. P rav tako so pret irano zaskrbljene za zdravje 
svojih otrok (Ličina in  Radovanovič, 1995).  
 
Dejavniki tveganja so lahko tudi (Drgl in, 2012): zgodnje neprijetne 
izgube in izkušnje, travmatičen dogodek v preteklosti ,  spolna zloraba 
(Drglin, 2012; Werner idr.,  2015). Različni avtorj i (Beck, 2002, v Pucer 
idr., 2014; Beck, 2001; Litt leton id r., 2007; O`Hara in Swain, 1996;  
Robertson idr., 2004, v Sockol, 2014; Werner idr. , 2015) kot dejavnik 
tveganja za nastanek PDS navajajo še  nizek socialno ekonomski status. 
Prav tako naj bi bi le za nastanek PDS bolj  ogroţene ţenske iz manjšin 
in samske ţenske  (Beck, 2001; Litt leton idr.,  2007; O`Hara in Swain, 
1996; Robertson idr., 2004, v Sockol, 2014).  
 
 
 

4  POSLEDICE PDS NA OTROKA 
 
 
Za nekatere ţenske je čas po porodu teţko obdobje z vel iko čus tvenega 
stresa. Čustvene motnje matere  lahko močno reducirajo uţitke 
materinstva, hkrati  pa ovirajo odnos med materjo in otrokom (O'Hara, 
1995). PDS namreč ţenske  prizadenejo ravno v obdobju, ko se 
postavl jajo temelj i  odnosa med materjo in otrokom (Skočir, 2005).  
Ovirajo razvoj l jubečega, skrbnega in stimulativnega odnosa.  Posledice 
duševnih motenj matere naj bi se kazale tako v otrokovem duševnem 
kot tudi telesnem zdravju (Mihevc idr.,  2009). Posledice PDS na razvoj 
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otroka so lahko kratkoročne a l i dolgoročne. Lahko pride  do pojava 
kognitivnih, socialnih in vedenjskih motenj  (Wright idr.  2015).  
 
Več avtorjev (Koprivnik in Plemenitaš, 2009; Ličina in  Radovanovič, 
1995; Campolunghi –  Pegan, b. d.;  Skočir, 2005, v Kovačič, 2015;  
Agnafors, Sydsjö, deKeyser, Svedin, 2012) je proučevalo, kakšne so 
posledice PDS na otroka.  Ugotovil i so, da so za spodaj naštete teţave 
bolj ogroţeni dečki kot deklice. Fantje kaţejo več eksternaliziranih ,  
dekleta pa več internaliziranih  problemov, ki pogosto izbruhnejo v 
adolescenci. Teţave pojasnjujejo kot posledice bioloških in genetskih 
predispozici j, pomanjkanja povezave med materjo in otrokom, socialno - 
demografskih faktorjev in nezadostne starševske podpore.  Pri materah, 
ki imajo PDS, se pogosteje pojavijo tudi zlorabe otrok in nj ihovo 
zanemarjanje.  
 
Sicer pa so ugotovil i,  da otroci mater, ki imajo PDS, kaţejo  (Koprivnik 
in Plemenitaš, 2009; Ličina in Radovanovič, 1995; Campolunghi –  
Pegan, b.d.; Skočir, 2005, v Kovačič, 2015; Agnafors, Sydsjö, 
deKeyser, Svedin, 2012): 
  slabše kognit ivne sposobnosti,  
  pogostejše vedenjske probleme,  
  teţave v procesu zgodnje social izacije (negotovost v navezovanju 

socialnih stikov,  naveţejo manj socialnih stikov, več teţav pri 
pri lagajanju na socialnem področju ),  

  počasnejši proces  osamosvojitve (matere j ih pri tem čustveno 
zavirajo),  

  slabše besedno izraţanje,   
  slabše razvita obrazna mimika,   
  slabše razvito mišičje ,  
  na okolico se redkeje čustveno odzivajo,  so bolj razdraţlj ivi, bolj 

pasivni, večkra t jokajo kot njihovi vrstniki ,  
  imajo večje teţave pri hranjenju in spanju,  
  povečano je tveganje za nastanek psihičnih motenj  ( lahko celo 

posnemajo vedenje matere, kar se odraţa kot mikrodepresija).  
 

Mame, ki preţivl jajo hujše oblike PDS, so manj l jubeče in slabše 
odzivne, otroci pa so posledično bolj nejevoljni in razdraţlj ivi , kaţejo 
manj pozit ivnih obraznih izrazov in vokalizacij (Beck, 2002).  
 
Na Nizozemskem je bila opravl jena raziskava na vzorcu 142 otrok, od 
katerih je bilo 29 takšnih, ki so imeli matere s poporodno depresijo oz. 
psihozo. Ugotovi l i  so, da so otroci mater s PDS slabše  prilagodlj ivi, 
imajo niţje socialne kompetence in se teţje spopadajo s stresom. Več  
stresa, slaba kvali teta odnosa med materjo in otrokom ter negotova  
navezanost, lahko vplivajo na razvoj moţganov, kar  ima lahko 
dolgotrajne posledice (npr. reguliranje emocij). Deklice  so kazale niţjo 
stopnjo verbalne inteligence in manj eksternaliziranih problemov kot 
ostali  otroci,  kar avtorji raziskave razlagajo kot po sledico tega, da 
deklice materam ne ţelijo povzročati dodatnega stresa oziroma teţav. 
Na neki način namreč ţelijo prevzeti vlogo starša. Razlik med 



10 
 

skupinama, kar se tiče samozavesti,  niso našli (Kersten -Alvarez idr.,  
2012).  
 
Nenormalen vzorec interakcij med otrokom in materjo je torej začaran 
krog, s katerim se povečajo moţnosti za nastanek različni h teţav pri 
otroku, pa tudi slabšega delovanja druţine kot celote (Gjerdinen in 
Yawn, 2007, v Kovačič, 2015).  
 
 
 

5  PDS IN ODNOS S PARTNERJEM 
 
 
Prehod v starševstvo je čustveno zelo naporno in turbulentno obdobje. 
Ţenske morajo uporabit i vse metode soočanja s stresom, ki j ih poznajo. 
Stabilna in podporna partnerska zveza je v tem obdobju še posebej 
pomembna. Obstaja povezava med kvaliteto partnerskega odnosa in 
PDS (Wright idr. ,  2015). Clout in Brown (2016) sta naredila 
longitudinalno študijo na vzorcu 105 ţensk. Ugotovila sta, da izraţanje 
naklonjenosti in zadovoljstvo s partnersko zvezo napoveduje zmoţnost 
psihičnega pri lagajanja ţenske in posledično tudi stopnjo depresivnosti 
po porodu. Ugotovila sta, da bi se morali fokusirati  tudi na partnerski 
odnos v poporodnem obdobju. Izboljšanje partnerskega odnosa lahko 
pomaga novim materam pri soočanju s psihološkim stresom. Slaba 
kvaliteta partnerskega odnosa in nizka podpora s strani partnerja sta  
namreč ogroţajoča  dejavnika za visoke depresivne stopnje.  
 
Dobro razumevanje med partnerjema je torej k l jučnega pomena v 
kriznih situacijah in seveda tudi ob prihodu novega druţinskega člana 
(Ličina in Radovanovič, 1995, v Kovačič, 2015).  Staršem velik izziv 
predstavlja to, da poskrbita za otroka, poleg tega pa ne pozabita na 
svoje potrebe, nit i  na potrebe partnerskega odnosa  (Medved, 2010).  
Pojav PDS, še posebej hujš ih oblik, dostikrat vpl iva tudi na socialno 
osamitev druţine, zato se morata partnerja nujno pogovorit i o 
organizacij i ţiv ljenja po porodu. Ţenska mora svojemu partnerju 
zaupati, katere so njene skrbi in kakšna so njena pričakovanja 
(Campolunghi –  Pegan, b. d.).  
 
 
 

6  ODKRIVANJE PDS IN OBLIKE POMOČI 
 
 
Če materam, pri katerih se pojavi jo PDS, ne nudimo hitre in ustrezne 
pomoči, se lahko  torej pojavi jo kratkoročne al i dolgoročne posledice na  
razl ičnih področjih (pri materi, pri razvoju otroka, v partnerskem odnosu 
in v druţini kot celot i)  (Koprivnik in  Plemenitaš, 2009) , zato je 
odkrivanje in zdravl jenje PDS zelo pomembno.   
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Matere je dostikrat sram in se boji jo delit i svoje občutke z drugimi, saj 
j ih je strah, da jih bodo ostali  videli kot »duševno bolne« ter 
nesposobne skrbeti za otroka. Poleg tega morda nit i  ne vedo, kaj se z 
njimi dogaja (Smith, 2006).  Matere, ki imajo teţave s PDS, o svojih 
teţavah teţko spontano spregovori jo ali samoiniciat ivno poiščejo pomoč  
(Koprivnik in Plemenitaš, 2009) . Ţenske  torej dostikrat ne ţeli jo 
spregovorit i o svoji  stiski zaradi občutkov sramu in krivde (Campolunghi 
–  Pegan, b. d.).  Nekatere ne prepoznajo simptomov, druge pa se bojijo 
stigmatizaci je. Po ocenah naj bi kar polovica poporodnih duševnih 
motenj ostala neodkrita (Koprivnik in  Plemenitaš, 2009) , zato je zelo 
pomembna dobra preventiva oziroma dober sistem, s katerim bi zaznal i , 
kaj se z materjo dogaja ter j i nudil i ustrezno pomoč. V svetu je dobro 
poznan in uveljavljen Edinburški vprašalnik (Edinburgh Postnatal 
Depression Scale oziroma EPDS) za presejanje poporodnih duševnih 
motenj, s pomočjo katerega lahko določimo intenziteto depresivnega 
razpoloţenja pri materi. Sestavljen je iz desetih vprašanj, ki se 
nanašajo na čustva, spanje, strah, razpoloţenje, obremenjevanje s 
stvarmi in samomori lne misl i. Uporaba je zelo preprosta, izpolnjevanje 
hitro, poleg tega pa za vrednotenje rezultata ni potrebno nobeno 
posebno strokovno predznanje. Kljub temu, da je zelo enostaven, pa se 
njegova uporaba v Sloveni j i  še ni uveljavila (Koprivnik in Plemenitaš, 
2009).  
 
V Sloveniji se še vedno ne posveča dovolj pozornosti duševnemu 
zdravju ţensk v nosečnosti in po porodu (Drglin, 2003). Zdravstveni 
delavci, s katerimi mati pride v st ik, so bolj  usmerjeni na telesne 
teţave, duševne stiske pa ostanejo zanemarjene in spregledane. 
Izredno malo mater je takšnih, ki bi o svojih morebitnih teţavah 
spontano spregovori le z zdravnikom ali  ginekologom, še manj pa bi j ih 
samoiniciativno poiskalo pomoč, zato bi lahko prej omenjeni vprašalnik  
uporabili na rednem ginekološkem pregledu šest tednov po porodu. 
Tako bi bile test irane vse ţenske, ki rodijo. Seveda pa bi  morali  
vzporedno z razmišl janjem o rutinskem presejanju na poporodne 
duševne motnje razmišl jati tudi o ustrezni mreţi  pomoči, ki je v Sloveniji  
zelo omejena (Koprivnik in  Plemenitaš, 2009).  
 
Definicija poporodne duševne st iske kot bolezni za nekatere ţen ske 
pomeni olajšanje, saj diagnozo razumejo kot korak k rešitvi (Drgl in, 
2006). Oznaka oziroma diagnoza potrdi, da se z ţensko nekaj dogaja, 
da je stvar resna in da potrebuje pomoč. Vendar, ko ţenska dobi 
diagnozo, to še ne pomeni, da so s tem njene teţave  rešene 
(Everingham idr. , 2006). Prepoznavanje simptomov PDS in razl ikovanje 
od drugih razpoloţenjskih motenj je nujno potrebno. Temu mora seveda 
sledit i ustrezna obravnava (Globevnik Velikonja, 2009, v Pucer idr.,  
2014).  
 
Brez podrobne analize in razumevanja materine situacije se lahko 
izgubi vel iko pomembnih informacij in ne zmoremo dobro razumeti 
situacije ter nudit i prave oblike  pomoč i  (Everingham idr., 2006). Matere 
s PDS lahko potrebujejo čustveno, praktično, f inančno pomoč, nego al i 



12 
 

le nasvete (Drglin, 2006).  Pomembno je spodbuditi partnerja in druţino 
k večji podpori ali  organizirati pomoč v kraju, kjer posameznica ţivi. 
Najpomembnejša je senzibilna podpora pri razumevanju občutkov 
(Drgl in, 2002). Nekatere matere v času nosečnosti in po porodu 
vzpostavijo nove pri jatel jske vezi, preko katerih se podpirajo in deli jo 
svoje skrbi.  Za nekatere pa je teţje premostit i osamljenost zaradi 
razl ičnih vzrokov (npr. pomanjkanje časa, denarja, prevoza) (Drglin, 
2006). Pri vsaki ţenski gre za  popolnoma spec i f ičen preplet dejavnikov. 
Posledično so tudi načini zdravljenja različni (Drgl in, 2012), zato je zelo 
pomembno, da poznamo razl ične oblike pomoči, ki so uspešne pri 
zdravljenju PDS. 
 
 

6.1 Oblike pomoči 
 
Materam, ki se soočijo s PDS , lahko pomagamo z zdravil i ali na 
psihološki oziroma psihosocialni način. Večina ţensk se raje izogne 
zdravljenju z zdravi l i, saj v primeru jemanja zdravi l ni priporočl j ivo dojit i 
(Mureșan-Madar in  Băban , 2015).  
 
 
6. 1. 1 Samopomoč 
Samopomoč kot metoda zdravljenja je moţna samo v najlaţjih primerih 
(Vigali, 2012).  Zdravljenje PDS vkl jučuje poučevanje matere o 
materinstvu in podporno vodenje, kar pri blagih oblikah PDS tudi 
zadostuje. Pomembno je, da se v proces pomoči vk l juči tudi partner 
(Koprivnik in Plemenitaš, 2009). V b laţj ih primerih PDS pomaga ţe 
preprosta pomoč bliţnjih pri skrbi za otroka in s tem razbremenitev 
matere. Zelo pozit ivno je tudi, če lahko ţenska govori o svoji st iski z 
nekom, ki je ne obsoja in ki se je sposoben vţivet i v njeno situacijo, na 
primer z ţensko, ki je ţe sama doţivela PDS (Campolunghi –  Pegan, 
b. d.).  
 
Pomemben dejavnik pri mentalnem zdravju je tudi samozavest . Nizka 
samozavest je namreč eden od glavnih simptomov depresije. Ljudje z 
depresijo imajo slabšo samozavest in slabše mnenje o se bi. 
Posameznice, ki so bolj spretne pri reševanju problemov in socialnih 
problemov, so bolj  samozavestne in imajo manj depresivnih simptomov. 
Samozavest ţensk po porodu je nizka, ţenske s PDS pogosto 
uporabljajo nefunkcionalne tehnike reševanja problemov v stre snih 
situacijah. Kot preventiva se lahko uporabi trening spretnosti za 
reševanje problemov in treningi relaksacije ţe v nosečnosti. Obe vrsti  
treningov lahko producirata spremembe v splošni samozavesti in 
izboljšata vedenjske probleme kasneje po porodu (Nasiri, Kordi in 
Gharavi, 2015).  
 
 
6. 1. 2 Vrstniška podpora  
V eni izmed raziskav (Dennis, 2014) so ugotovi l i  tudi, da pri 
zmanjševanju simptomov PDS pomaga vrstniška (mama mami) podpora 
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preko telefona. Matere, ki so ţe doţivele PDS , so dale nasvet bodočim  
materam, naj si najdejo nekoga, s komer bodo lahko iskreno govori le, 
saj je to po njihovih izkušnjah zelo pomembno v tem obdobju. Tveganje 
za pojav PDS je namreč večje, če matere nimajo nikogar, s komur bi 
lahko odprto in iskreno govorile o svojih problemih. Ravno telefonska 
podpora s strani drugih mater, ki so ţe doţivele in preţivele podobne 
stiske, lahko pomaga tako preventivno kot tudi t istim, ki PDS ţe 
doţivljajo (Dennis, 2014; Milani, Azargashb, Beyraghi, Defaie in  
Asbaghi, 2015). Dennis idr. (2009) so opravil i raziskavo na 701 ţenski 
in ugotovi l i, da je bilo 81 % ţensk zadovoljnih s to vrsto pomoči. 
Telefon je namreč še vedno najbolj dostopen za večino ljudi.  
 
 
6. 1. 3 Svetovanje v skupini 
Svetovanje je manj intenzivna metoda. Cil j je, da ţenska sama opredeli  
moţne rešitve (Kovačič, 2015). Odkrit pogovor pomaga zmanjšati 
stigmo in občutek izoliranosti, hkrat i pa daje moţnost izmenjave znanja 
in izkušenj. Ker so vsi v skupini v podobni situacij i,  se m ed sabo bolj 
poveţejo in so bolj samozavesti, posledično pa tudi bolj odkrit i  in 
zauplj ivi (Gutteridge, 2001, v Kovačič, 2015).  Ţe samo to, da nekdo  
mamo posluša, potrdi njena doţivljanja in j i  nudi čustveno oporo, je 
lahko zelo terapevtsko (Small et al., 1994, v Everingham idr. ,  2006). 
 
 
6. 1. 4 Psihoterapevtske metode zdravljenja 
S temi metodami mater razbremeni čustvene stiske, prepozna vzorce 
razmišljanja, čustvovanja in vedenja  ter j ih skozi celoten proces 
psihoterapije spremeni v zanjo bolj funkcionalne oblike. Okrepi lahko 
svoje vire moči za soočanje s stresom, se nauči tehnik sproščanja in si 
dovoli,  da poleg otrokovih potreb zadovoljuje tudi svoje (Tratnik, 2010, 
v Vigali, 2012). Prednost teh metod je, da se osredotočajo na probleme, 
ki so skrit i za dejanskimi simptomi (Skočir, 2005, v Vigali,  2012).   
 
Psihoterapevtske metode, ki se najpogosteje uporabljajo za zdravl jenje 
PDS, so: 

1. Interpersonalna terapija , ki se je izkazala kot učinkovita metoda 
zdravljenja poporodne depresije. Poudarek  te terapije je na 
medosebnih odnosih. Izpostavl jajo  se konfl ikt i in teţave, ki 
nastanejo pri prehodu v materinstvo. Izkazalo se je, da k 
izboljšanju pripomore ta ţe samo poslušanje in psihološka  podpora 
(O`Hara, 2009, v Kovačič, 2015).  Tudi Miniat i idr.  (2014) so 
ugotovil i, da so študije, kjer so uporabljali interpersonalno 
terapijo, pokazale pozitivne učinke oziroma splošno klinično 
izboljšanje pri ţenskah s PDS, dostikrat pa  je prišlo  tudi do 
popolnega okrevanja. 

 
2. Kot zelo učinkovite so se pokazale še  kognit ivno vedenjske 

terapije, ki se izvaja jo s pomočjo interneta in tedenskih 
telefonskih pogovorov med materjo in terapevtom.  Terapije so 
f leksibi lne, dostopne, priročne, anonimne in zasebne.  Na ta način 
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se torej zmanjša s t igma, matere ne potrebujejo dodatnih finančnih 
sredstev in varstva za otroka.  Ţenska lahko uporablja terapijo  od 
doma v času, ko najbolj ustreza njenemu urniku in urniku njenega 
otroka. Hkrati takšne vrste terapija doseţe več ţensk, tudi t iste, ki 
ne ţivi jo v mestu. Tudi  terapevtu ne vzame veliko časa. Terapijo 
individualizira, nudi podporo, vodi kl ienta in mu nudi povratno 
informacijo (Pugh, Hadjistavropoulos, Fuchs, 2014; Pugh, 
Hadjistavropoulos, Hampton, Bowen, Will iams, 2015; Pugh, 
Hadjistavropoulos, Dirkse, 2016; Mureșan-Madar in Băban , 2015).  
 

3. Hitra psihodinamična terapija  se osredotoča na materine 
predstave o porodu in otroku ter s tem povezanimi teţavami 
(Bloch idr., 2012;  Cooper idr., 2003; v Mureșan -Madar in  Băban , 
2015).  
 
 

6. 1. 5 Celosten pristop 
Medicinske sestre pri ginekologih so ţe med nosečnostjo pozorne na 
znake duševnih stisk in ţenskam lahko nudijo ustrezno pomoč. Naloga 
medicinskih sester je, da prepoznajo morebitne znake, d a se z 
nosečnico nekaj dogaja,  j i nudijo podporo, informacije in usmeritev k 
ustrezni pomoči (Mlinarič idr. , 2010, v Drglin, 2009).  
 
Pomembno vlogo igra tudi patronaţna sestra, ki po prihodu iz 
porodnišnice prva obišče mamo in novorojenčka. Posebno skrb posveča 
tudi čustvenemu doţivljanju mame in njenemu psihičnemu stanju 
(Sekereš in  Šnajder, 2007, v Brodej in Hrovat Bukovšek, 2013 ).  Tuje 
raziskave kaţejo, da oskrba babice  sicer ne vpliva na pojavnost PDS, je 
pa dosti več pravočasno odkrit ih ţensk s teţavami, ki so j ih babice 
napotile v nadaljnjo obravnavo (Marks idr., 2003, v Zakšek in Mivšek, 
2009).  
 
Če povzamem, potreben bi bi l celosten pristop v skrbi za ţenske , saj je 
ţenska , ki ima specif ične ţelje, potrebe in teţave ,  premalokrat v 
središču pozornosti. Dostikrat ni moţnosti za isk ren pogovor, kjer bi 
posameznica lahko zaupala svoje stiske. Z medicinskimi sestrami in 
babicami se redko vzpostavi ustrezna stopnja zaupanja. Če bi bilo ţe v 
času predporodne skrbi mogoče izraţanje teţav in tesnobe, bi laţje 
ponudili  podporo, pomoč in reš itve za teţave (Drglin, 2002).  
 
 
 
 

7  OBLIKE POMOČI V SLOVENIJI 
 
 
V nadaljevanju sledi pregled obstoječih oblik pomoči v Slovenij i.  
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7. 1 Organizacija Naravni začetki 
 
Edina in najbolj  znana nevladna organizacija v Sloveniji , ki je 
posvečena izključno ţenskam, ki imajo teţave v obporodnem obdobju, 
je organizacija Naravni začetki (Drglin, 2006). Fekonja (2008) ugotavlja,  
da sicer v Slovenij i ni drugih nevladnih organizacij , ki bi pomagale 
ţenskam v st iski,  v reproduktivnem obdobju. Prav tako ne obstaja 
nobena skupina za samopomoč za ţenske s PDS.  
 
Pod okri l jem zdruţenja Naravni začetki  deluje telefon za obporodne 
stiske, imenovan mamaZOFA . Gre za telefonsko l ini jo, ki je namenjena 
materam in njihovim svojcem, ki glede na svoje potrebe potrebujejo 
informacije, podporo, svetovanje al i le usmeritev. Za nekatere je dovolj  
enkraten pogovor, drugi pokličejo večkrat . Za ţenske z akutnimi 
teţavami, ki potrebujejo takojšnjo pomoč, organizirajo podporni oziroma 
krizni t im, s pomočjo katerega zagotavljajo obiske na d omu. Tim ţenski 
nudi razl ično pomoč , od podpore, svetovanja, druţenja, koordiniranja 
prostovoljk ter dela s svojci.  Podporni t im je sicer tako strokovno in 
časovno kot tudi organizacijsko zahtevna oblika dela ,  vendar se je 
izkazala za zelo učinkovito. Izhodišče takšne oblike dela je prepričanje, 
da ţenska v st iski potrebuje pomoč pri iskanju virov moči v sebi in svoji  
socialni mreţi (druţine in pri jateljev ). Namen je spodbujanje mreţenja  
pomoči v ţivl jenjskem okolju posameznice, kar je za ţenske z dojen čki 
ključnega pomena (Drglin, 2006).  V okviru mameZOFE obstajajo tudi 
preventive dejavnosti , in sicer priprave na porod in ţivl jenje z otrokom, 
razl ične podporne skupine, delavnice za posameznike al i pare v 
obdobju prehoda v starševstvo , skratka informiran je, svetovanje, 
izobraţevanje o las tnem zdravju, skrbi za otroka ter različnih plateh 
partnerstva. Omogočajo tudi medsebojna druţenja in  izmenjavo 
izkušenj (Šimnovec in  Pavlovič, 2009).  
 
Struktura pomoči: najprej je na vrsti začetni svetovalni pogovor, v 
katerem ţenska prepozna svojo stisko. Sledi priprava akcijskega 
načrta, kako na vsakodnevni ravni vzdrţevati duševno zdravje. Obvezni 
so redni stiki po telefonu. Pomoč je še bolj učinkovita, če se izvedeta 
vsaj eno osebno srečanje in vključitev v podporno skupino. Ţenskam se 
torej pomaga, da poiščejo moč v sebi,  v krogu druţine in prijateljev  ter 
da vzpostavijo mreţo v svojem ţivljenjskem okolju (Šimnovec in  
Pavlovič, 2009).  
 
V zavetje mameZOFE se zateče povprečno do 440 ţensk  v enem letu 
(po telefonu). V 5 % primerov stik naveţejo partnerj i al i  druge bl iţnje 
osebe matere, v večini primerov pa stik naveţejo matere same. Najmanj 
50 posameznic se v enem letu vkl juči v podporne programe, ki trajajo 
dlje časa. Števi lne mamice se v programe vrnejo tudi, če niso v stiski 
(Šimnovec in  Pavlovič, 2009).  
 
Obstaja pa še program proMAMA , ki je namenjen zagovorništvu ţensk 
in njihovih svojcev v primeru neustreznih obravnav oziroma travmatičnih 
izkušenj  v obporodnem obdobju (Šimnovec in  Pavlovič, 2009).  
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7. 2 Zavod Objem 
 
Zavod Objem vodi psihologinja, svetovalka pri obporodnih stiskah in 
strokovnjakinja na področju duševnega zdravja. V okviru zavoda 
izvajajo delavnice na treh lokacijah po Sloveniji (Ljubljana, Novo mesto 
in Škoflj ica), ki pa so plačlj ive. Delavnice se nanašajo na razl ične teme 
–  masaţa dojenčka, uspavanje dojenčka, dojenje, otrokov razvoj, vadba 
za mamico, skrb za mamičino duševno zdravje itn. –  in se izvajajo 
skupaj z dojenčki.  Mamam torej ni potrebno skrbeti za varstvo. Poleg 
tega nudijo tudi osebno svetovanje in podporo v primeru razl ičnih stisk. 
Tudi te storitve so plačl j ive in stanejo od 30 do 150 EUR . Ponujajo več 
paketov, ki trajajo dva meseca, in sicer se matere lahko odloči jo za 
psihološko svetovanje na domu ali  svetovanje po telefonu oziroma 
Skypu al i pa za kombinacijo obeh, vendar je  tudi ta storitev omejena 
samo na Ljubljano (Objem, b. d.).  
 
Poleg tega se zavzemajo tudi za to, da bi uvedli poporodno šolo  na 
področju celotne Slovenije , kjer bi lahko matere z zdravimi dojenčki 
dosegle najboljši moţen rezultat v čustvenem, duševnem in telesnem 
razvoju dojenčka in sebe  (Objem, b. d.).  
 
 

7. 3 Forum Obporodne stiske 
 

Obstaja tudi internetno svetovanje na forumu –  Obporodne stiske, ki 
ima dve prednosti , in sicer hiter odgovor strokovnjaka in popolno 
anonimnost. To ţenskam  omogoča, da laţje zaupajo svojo stisko, hkrat i  
pa lahko preberejo o izkušnjah drugih ţensk, ne da bi se pri tem 
posebej izpostavl jale. Podporo lahko nudijo tudi ţenske, ki so vse to ţe 
doţivele. Nekatere obiskovalke foruma se celo osebno poveţejo in 
vzpostavijo obliko medosebne podpore ter  solidarnosti (Drglin, 2006).  
 
 

7. 4 Samopomoč 
 
Drglin (2006) je ustanovila še dve obliki samopomoči, ki temelj ita na 
skupnostnem delu in sta pod st rokovnim vodstvom. Prva skupina –  
Začetnica  je skupina, ki nudi podporo materam z dojenčki, ki se 
srečujejo v dopoldanskem času, v prostorih društva ali v razl ičnih 
prostorih, ki so na voljo v lokalni skupnosti. V skupini spodbujajo 
izmenjavanje informacij in učenje iz izkušenj.  
 
Druga oblika delavnic –  Mamam pa so vodena srečanja mater brez 
otrok, kjer se poudarjata razvoj in preizkušanje strategij za reševanje 
teţav. Avtorica meni , da bi bi lo koristno podobne skupine ustanovit i še 
drugje po Slovenij i.  
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7. 5 Zdravstvena pomoč 
 
V Materinsko knjiţico, ki jo dobi vsaka nosečnica, je vključen  kratek 
vprašalnik o psihičnem počutju . Ţenska naj bi ga izpolnila  v 20., 32.–
33. tednu nosečnosti,  tret j i  dan po porodu in šest tednov po porodu.  V 
nadaljevanju piše, da naj nosečnica oziroma mati,  v primeru, da na 
vprašalniku doseţe manj kot določeno števi lo točk, obišče področnega 
psihologa oziroma psihologa na Ginekološki kl iniki v Ljubljani . lahko pa 
tudi pokliče na socialno -svetovalno sluţbo (Assejev, idr. 2004). 
Podatkov o tem, koliko ţensk ta vprašalnik dejansko izpolni in kol iko jih 
dejansko poišče pomoč v primeru nezadostnega števila točk, nisem 
zasledila nikjer.  
 
Dejstvo je, da strokovnjaki, ki so v stiku z ţenskami pred, med in po 
porodu, nimajo ustreznega znanja (Drglin, 2006).  V sklopu porodnišnic 
delujeta le dve kl inični psihologinj i, kar seveda ne zadostuje potrebam , 
poleg tega pa nis ta dostopni nosečnicam, ki niso  vodene v sklopu teh 
dveh porodnišnic (Drglin idr. , 2010, v Brodej in Hrovat Bukovšek, 2013 ).  
Leta 2003 je bila v Slovenij i ideja, da bi uvedli redno, tedensko, 
nekajurno psihiatr ično ambulanto, ki pa  ţal ni zaţivela (Koprivnik in  
Plemenitaš, 2009).  
 
 
 

8  SMERNICE ZA RAZVOJ POMOČI V SLOVENIJI 
 

 

Vrste pomoči, ki so na voljo v Slovenij i ,  so torej (Drglin, 2012):  
  forumi na medmreţju,  
  svetovanje preko telefona, 
  svetovanje preko elektronske pošte,  
  podporne skupine,  
  svetovalke iz razl ičnih zavodov in nevladnih organizacij,  
  babice in patronaţne sestre (nudijo informiranje, svetovanje, 

podporo),  
  psiholog v zdravstvenem domu, 
  osebni zdravnik al i ginekolog, ki ţensko napoti k psihiatru al i  

psihologu, 
  zdravljenje v bolnišnici .  

 
Ţenskam je treba ponuditi  več sistematične pomoči in vzpostavit i  
mreţo, znotraj katere b i  vsaka posameznica našla sebi primerno obliko 
pomoči. Sodobna mreţa skrbi bi morala bit i asertivna, celovita, t imska 
in kontinuirana. V Sloveniji jo je treba še  zgradit i (Drglin, 2002).  
Potrebujemo enotne strokovne smernice ter strokovno izobraţene 
kadre, nujno potrebno pa je tudi osveščanje druţinskih članov in tudi 
širše javnosti  o PDS (Brodej in Hrovat Bukovšek, 2013 ). Potrebno bi 
bilo bolj intenzivno sodelovanje med psihiatr i, psihologi,  porodn ičarj i in 
socialno sluţbo . Tako bi se PDS pravočasno odkriva le ter zdravile, 
morda celo preprečevale (Koprivnik in  Plemenitaš, 2005).  V šolah za 
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starše bi morali več časa posvetit i večanju moči ţenske, obveščanju o 
njihovih pravicah in resničnih izbirah. Na voljo bi moral bit i  širok razpon 
razl ičnih informacij v ob liki letakov, plakatov, člankov. Vsem 
nosečnicam bi morali izročit i knj iţice, kjer bi bi le zbrane osnovne 
informacije o PDS ter priloţen seznam različnih oblik organizirane 
pomoči, ki obstajajo (Drglin, 2002).  
 
Predlogi razvoja so bil i razl ični, nobeden pa se še ni zares uveljavil ali  
uresniči l. Prvi izmed predlogov so redni presejalni testi in v primeru, da 
je rezultat pozitiven , se ţensko napoti naprej, kjer določi jo, kakšna 
vrsta pomoči bi bi la najbolj pr imerna (Brodej in Hrovat Bukovšek, 2013 ).  
  
Kovačič (2015) je raziskovala , ali  bi podporna skupina korist i la 
materam , da bi se bolj uspešno spopri jele z izzivi in spremembami po 
porodu. S tem namenom je izvedla pet srečanj podporne skupine, v 
kateri je sodelovalo pet mamic. Na koncu procesa je avtor ica analizirala 
dogajanja v podporni skupini in potrdi la svoja predvidevanja, da 
podporna skupina predstavl ja primerno obliko pomoči in podpore 
materam, saj deluje pozit ivno in razbremenilno. Po njenem mnenju bi 
bilo potrebno več pozornosti namenit i razl ičnim poporodnim podpornim 
obravnavam, ki vkl jučujejo tudi terapevta oziroma svetovalca.  
 
Treba bi bilo ustanavljat i skupine, kjer bi se druţi le matere z otroki, ter 
j im s tem za dolgo, enoletno obdobje ponuditi moţnost, da stopijo izza 
zidov in rutine (Drgl in, 2002). Za ţenske je pomembno, da spregovori jo 
o občutkih, zato je zelo pomembno druţenje z drugimi (Drgl in, 2012).  

Kot preventiva za stres, ki se pojavi pri starševstvu, bi lahko bila tudi 
ustrezna psihološka pomoč, ki bi bila dostopna vsaki ţenski, še  posebej 
t ist im, ki so prvič noseče (Steblovnik, 2009, v Skubic idr. , 2011). 
Combs-Orme, Cain in Wilson (2004, v Skubic idr. , 2011) so namreč 
ugotovil i, da so bi le t iste matere, ki so bile ţe ob porodu zaskrbl jene, al i  
bodo sposobne bit i  matere, tudi kasne je pogosteje pod stresom in so se 
teţje povezale z otrokom.  
 
Pucer idr. (2014) so izvedl i raziskavo pri 63 materah in  ugotovil i, da je 
zgodnja hospitalizacija novorojenčka dejavnik, ki lahko vpliva na 
izraţenost PDS pri materah. Dobljeni rezultat i kaţejo p otrebo po 
uporabi pripomočka, ki bi pomagal odkrit i PDS pri materah z bolnimi 
novorojenčki.  
 
Sicer matere, ki doţivijo psihozo , sprejmejo v bolnišnico in j ih s tem 
lahko tudi za daljši čas loči jo od otrok (Drglin, 2002). V primeru, da mati 
potrebuje zdravljenje v bolnišnici, bi j i  bilo treba omogočiti, da sobiva s 
svoj im otrokom v bolnišnici (Brodej in Hrovat Bukovšek, 2013).  Mati in 
otrok sta diada. Kljub temu, da se pri zdravl jenju PDS zaenkrat 
osredotočamo bolj  na mamo, bi se morali bolj posvetit i diadi (Werner  
idr.,  2015).  
 
Materam s PDS bi torej lahko pomagali na razl ične načine , in sicer s 
svetovanjem (preko telefona, spletn ih strani, forumov), psihoterapijo, 
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zdravljenjem z zdravi l i (v kombinacij i s psihoterapijo), bolnišničnim 
zdravljenjem ter ne nazadnje, kot sem ţe prej omenila, z udeleţbo v 
razl ičnih skupinah (podporne skupine, terapevtske skupine, skupine 
mamic …) (Drglin, 2009). Vzpostavljena, raznolika mreţa oblik pomoči 
bi ţenskam omogočila , da izberejo t isto vrsto pomoči, ki bi j im ustrezala 
glede na njene moţnosti,  ţel je in potrebe (Drglin, 2002).  Pravi lno 
oblikovana in predvsem pravočasna podpora močno omili  st iske in 
lahko prepreči  njihovo stopnjevanje (Šimnovec in  Pavlovič, 2009).  
 
 
 

9  PRAKSE SPOPADANJA S PDS DRUGJE PO SVETU  
 
 
Ţenske iz Evrope in Avstral i je  so redkeje depresivne po porodu kot 
ţenske v ZDA , najbolj dovzetne za pojav PDS pa so Azijke in 
juţnoafriške ţenske (Affonso, De Horowitz in  Mayberry, 2000, v Skočir,  
2005). Glavni razlog, zakaj obstajajo razl ike v pojavnosti,  je 
najverjetneje v različni in kulturno pogojeni percepcij i ţensk o 
nosečnosti, porodu in količini ţelene podpore v tem času (Stuchbery, 
Matthey in Barnett, 1998, v Skočir, 2005). Pritoţevanje, 
samopomilovanje in izraţanje neugodja je v nekaterih druţbah 
nezaţeleno. Ţenske so vzgojene tako, da svoje osebne probleme in 
nezadovoljstvo zatrejo, zato je mogoče pojavnost PDS v takih druţbah 
manjša (Stuchbery idr. , 1998, v Skočir, 2005). Tradicionalne druţbe 
imajo posebne predpise, kar se tiče vedenja ţensk v prvem mesecu po 
porodu in ravno ta pravila kaţejo, kakšen je odnos druţbe do ţensk .  
Matere so deleţne posebne pozornosti in pomoči prvih šest tednov po 
porodu. Moderna druţba pa od mater pričakuje, da bodo takoj normalno 
funkcionirale in njihove potrebe niso upoštevane  (Cox, 1986, v Skočir,  
2005). V moderniziranih, zahodnih druţbah se od ţenske pričakuje, da 
bo sama z dojenčkom in da bo sama skrbela zanj.  Mnoge nimajo 
nikogar, ki bi zadovoljeval njihove potrebe (Drglin, 2002).  Mogoče prav 
pomanjkanje tradicionalnih običajev v zahodnih kulturah prispeva k 
razvoju PDS (Stuchbery idr. ,  1998, v Skočir, 2005).  
 
V Indij i narejena raziskava (Ahmad idr., 2015) je pokazala, da se PDS 
pojavl ja pri ţenskah z niţj im socialno ekonomskim statusom. Ţenske z 
višjim SES so se namreč bolj sposobne spopri jet i z novimi izzivi in 
spremembami. Prav tako j im nj ihove druţine nudijo večjo pomoč.  
 
Ugotovitve v Iranu narejene raziskave (n  = 1950 ţensk) so, da 
psihološki stres pri mami, izkušnja depresije in anksioznosti v prvih 
tromesečjih nosečnosti te r druţinska zgodovina depresije  kaţejo na 
pojav poporodne depresije. Prav tako naj bi bile glede na njihovo 
raziskavo bolj ogroţene ţenske, ki so se poročile mlajše. Njihove 
smernice so, da bi morali preventivno delati z ţenskami, pri katerih so 
prisotni kateri od ogroţajočih  dejavnikov ţe pred nastankom PDS 
(Abdollahi idr. , 2014).  
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Tudi Chojenta, Lucke, Forder in Loxton (2016) se strinjajo, da 
razumevanje zgodovine psihičnega zdravja pri ţenski igra pomembno 
vlogo pri tem, katere ţenske so bolj  ogroţene za pojav PDS. V raziskavi 
(n = 5219) so ugotovil i, da imata zdravljenje in soočanje z depresijo ter 
anksioznostjo ţe med nosečnostjo lahko pozit ivne učinke na pojavnost 
PDS. 
 
V Angli j i so na primarni ravni zdravstvenega sistema uspos obil i razl ične 
kadre (zdravnike, babice, psihologe, medicinske sestre) , ki opravl jajo 
presejanje z EPDS vprašalniki  (Koprivnik in Plemenitaš, 2009).  Razvili  
so tudi intervenco »listening visits«, ki jo izvajajo medicinske sestre v 
primeru PDS. Ta intervenca naj bi bi la učinkovita za zdravl jenje šibke 
do srednje šibke PDS. »Listening visit« vsebuje dve komponenti , in 
sicer je prva empatično poslušanje, z namenom, da bi popolnoma 
razumeli ţensko in njeno situacijo, druga pa sodelovalno reševanje 
problemov, da bi našli  ustrezne rešitve. Obsega šest seans, ki so dolge 
od 45 do 60 minut in se izvajajo v bolnišnici , v zasebnem prostoru. 
Struktura srečanja je pozdrav, sledi jo komentiranje prejšnjega srečanja, 
obveščanje o trenutnih prob lemih in zaključek srečanja (Segre, Siewert,  
Brock in O`Hara, 2013). 
 
V Zdruţenih drţavah Amerike  so naredili raziskavo na vzorcu 1801 
ţenske in ugotov i l i ,  da ponavljajoče se  kontrole šest in dvanajst  
mesecev po porodu povečajo odstotek odkrit ih ţensk, pri katerih so se 
pojavi le PDS oziroma pri katerih obstaja velika moţnost poja va PDS 
(Yawn, Berthram, Kurland in  Wollan, 2015).  Tam se ginekologi,  
psihologi, diplomirane medicinske sestre, psihiatr i in s ocialni delavci 
zdruţujejo v nacionalne neprofitne organizacije, ki so namenjene 
ţenskam, ki se spopadajo s PDS v nosečnosti in po porodu (Koprivnik 
in Plemenitaš, 2009).  
 
V Anglij i , Kanadi in Novi Zelandiji ustanavljajo »Mother & Baby Units«, 
kjer otrok in mati nista ločena, ampak sta v bolnišnico sprejeta ob a, 
zanju pa skrbi ustrezno usposobljeno osebje, kar je še posebej 
pomembno pri navezovanju stika med materjo in otrokom (Drglin, 2002).  
 
V tujini se je kot uspešen izkazal tudi »The ROSE program«, kjer  gre za 
štiri  tedenska srečanja v nosečnosti,  ki trajajo 60 minut. Njihov namen 
je pomagati nosečnicam, da izboljšajo odnose z bliţnj imi, vzpostavi jo 
socialno podporno mreţo in se naučijo, kako se spopasti s prehodom v 
materinstvo. Več raziskav na velikem vzorcu je pokazalo, da je  program 
uspešen (Zlocnik idr., 2006,  v Werner idr., 2015).  
 
V Romuniji  so naredil i raziskavo, v katero so zajeli  60 ţensk.  V prvih 
treh mesecih po porodu so imeli šest tednov zapored  enkrat na teden 
skupinsko srečanje, ki je traja lo dve uri.  Sledilo je še eno srečanje en 
mesec po zaključku šest tedenskega ciklusa srečanj. V skupini so 
izvajal i kognitivno vedenjske intervencije. V intervencijski skupini so 
bile glede na kontrolno skupino ugotovljene velike razlike v depresivni 
simptomatiki, mislih ter disfunkcionalnih vedenjih. Ţenske, ki so se 
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srečevale v skupini, so poročale, da se tako počutijo manj izolirane in 
da so lahko bolj iskrene glede svojih čustev ter izraţanja svojih misli . 
Skupinska terapija ima še druge pozit ivne lastno sti, kot so to, da je 
poceni, da se ţenske druţi jo in so akt i vne, si deli jo podobne izkušnje in  
nerealist ične  strahove. Hkrat i lahko komentirajo in soočajo osebna 
pričakovanja o materinstvu. Poleg vsega tega pa dobijo še socialno 
podporo s strani profesionalno usposobljene osebe (Mureșan-Madar in  
Băban , 2015).  
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II EMPIRIČNI DEL  
 

1  OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE 
 
 
O negativnih straneh materinstva se govori premalo . Redko kdo bodoče 
mamice opozori na to, da bodo prišl i  teţki trenutk i ,  ko bodo utrujene, 
site vsega ter si bodo ţelele spočiti od naporne, neprestane skrbi za 
otroka.  
 
V magistrskem delu se bom osredotočila na oblike pomoči, ki obstajajo 
v Slovenij i. Intervjuji, ki j ih bom opravila, bodo sluţi l i k ot izhodišče za 
pregled obstoječih oblik pomoči ter za vpeljavo novih predlogov, kako bi 
še lahko pomagali materam s PDS. Sicer je na to temo ţe narejenih 
nekaj raziskav (Campolunghi –  Pegan, b. d., Koprivnik in Plemenitaš, 
2009, Skočir, 2005, itn.), vendar večina na problem gleda z 
medicinskega oziroma zdravstvenega diskurza. V svojem magistrskem 
delu pa ţelim poiskati načine, da bi se lahko tudi socialni pedagogi 
vkl jučil i v skrb za mamice s PDS. Razmišl jala bom tudi o tem, kakšne bi 
še lahko bile učinkovite oblike pomoči na področju skrbi za ţenske po 
porodu v Sloveniji .  
 
 

1. 2 Raziskovalni cilji  
 

 Spoznati in primerjati ţivl jenjske zgodbe ţensk, pri katerih so se 
pojavi le poporodne duševne st iske .  

 Ugotoviti, na kakšen način so stisko obvladale in kak šne oblike 
pomoči so j im pri tem pomagale.  

 Na podlagi analize intervjujev razvit i nekaj smernic za pomoč 
materam s PDS. 

 
 
 

2  METODOLOGIJA 
 
 
Za raziskavo sem uporabila kvalitat ivno metodologijo z namenskim 
vzorčenjem.  Instrument za zbiranje podatkov je strukturiran in delno 
strukturiran intervju. Odgovore sem analizirala z metodo vsebinske 
analize.  
 
 

2. 1 Instrument za zbiranje podatkov 
 
Pri štirih  proučevanih  osebah sem kot instrument za zbiranje podatkov 
uporabila strukturiran intervju, pri dveh osebah  pa sem uporabila delno 
strukturiran intervju.  Št iri  osebe, ki so sodelovale pri intervjuju, so  
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namreč na vprašanja, ki sem j ih sestavi la sama na podlagi študija 
l i terature in zastavljenih raziskovalnih ci l jev, odgovarjale pisno. Z 
dvema osebama, s katerima je bil intervju opravljen ustno, pa sem 
uporabila delno strukturiran intervju.  
 
Glavni vsebinski sklopi intervjuja  so: osnovni podatki,  nosečnost in 
porod, samopodoba, socialno področje oz. odnosi z drugimi, simptomi 
in težave ter pomoč in podpora.  

 
 

2. 2 Vzorec in postopek izbire vzorca 
 

Vzorčenje je namensko in priloţnostno. Sestavlja ga šest  oseb 
ţenskega spola, ki so imele izkušnjo s PDS. Do vzorca sem prišla preko 
druţabnega omreţja Facebook, kjer sem v dveh skupinah (Mamice 2015 
in Ponosna na črt ico) objavila sporočilo, da v namen izdelave 
magistrskega dela iščem matere , ki so doţivele PDS v kakršnikoli 
obliki. Matere, ki so ustrezale temu pogoju , sem v primeru, da so bile 
pripravljene sodelovati pri intervjuju , prosila, da mi pošljejo zasebno 
sporočila preko ţe omenjenega druţabnega omreţja, kjer smo se 
dogovori le za nadaljnje sodelovanje. Bolj natančen opis oseb iz vzorca 
je razviden na sliki 1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMA A: 

  izobrazba: 5. stopnja  

  ekonomski status: 

dober 

  mama dvojčkov  

  starost ob pojavu PDS: 

25 let  

 

MAMA B: 

 izobrazba: mag. 

novinarstva 

 ekonomski status:  

zadovoljujoč 

 mama enega otroka 

 starost ob pojavu PDS: 26 

let 

MAMA C: 

 izobrazba: diplomirana 

gospodarska inţenirka (6/2) 

 ekonomski status: 

zadovoljujoč 

 mama enega otroka 

 starost ob pojavu PDS: 27 

let 

MAMA D: 

 Izobrazba: uni. diplomirana 

socialna pedagoginja 

 ekonomski status: dober 

 mama enega otroka 

 starost ob pojavu PDS: 28 

let 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Shematski prikaz vzorca  

 

2. 3 Opis postopka zbiranja podatkov 
 
Ko sem sporočilo objavila na druţabnem omreţju Facebook, mi je 
zasebno sporočilo poslalo osem ma ter, ki so bi le pripravljene opraviti  
intervju in so doţivele PDS. Najprej sem jim  zagotovila anonimnost ter  
napisala, kako intervju izgleda, torej da vsebuje 32 vprašanj in kakšna 
vprašanja sploh lahko pričakujejo.  
 
Izbiro, na kakšen način bi ţelele izvesti intervju, sem prepustila 
izključno intervjuvankam. Odločile so se,  al i bi raje odgovarjale pisno, 
preko elektronske pošte, al i pa bi ţelele pogovor opravit i  preko telefona 
ali osebno. Izbiro , kateri način jim bolj ustreza,  sem j im prepusti la zato, 
ker je tema intervjuja precej delikatna in je nekaterim o teh stvareh 
laţje pisat i, spet drugim je  o tem laţje govorit i. Zato menim, da je to 
morala ostat i osebna izbira mamic.  
 
Kot sem predvidevala, se je večina (šest  intervjuvank) odloči la, da bi 
intervju opravila pisno, preko elektronske pošte. Tem šestim  sem 
poslala vprašanja, ki sem jih pripravila vnaprej (Priloga 1). Ena mi je 
odgovore poslala ţe naslednji dan  (7. 1. 2017), tr i so mi odgovore 
poslale čez pribliţno teden dni (13. in 14. 1. 2017). Ker od dveh mamic 
po dveh tednih ni bilo odgovora, sem j ima še enkrat pisala in ju prosi la, 
da odgovorita na vprašanja. Sicer sta mi obe odgovori l i, da bosta do 
konca tedna napisali svoje odgovore , vendar od nobene nisem dobila 
sporočila.  
 
Ena mama se je odloči la, da bi na vprašanja  raje odgovori la preko 
telefona in tako sva se dogovoril i, da jo pokličem zvečer, ko sva bi l i  obe 
prost i. Intervju, ki sva ga izvedli 6. 1. 2017, je potekal kot dinamičen 
proces, v katerem so se moja vprašanja prilagajala odgovorom 
intervjuvanke. Pogovor je t rajal 60 minut.   
 
Zadnji intervju sem opravila osebno, 23. 1. 2017. Srečanje je trajalo 
pribliţno 90 minut. Na začetku in na koncu sva se pogovarjal i o 

MAMA E: 

 izobrazba: gospodinja – 

oskrbnica 

 ekonomski status: dober 

 mama enega otroka 

 starost ob pojavu PDS: 34 

let 

-  

MAMA F: 

 izobrazba: diplomiran 

organizator turizma 

 ekonomski status: zelo 

dober 

 mama enega otroka 

 starost ob pojavu PDS: 24 

let 
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neformalnih stvareh (o otrocih, izobraţevanju, sluţbi i tn.), vmes pa sva 
izvedli intervju, ki je trajal pribliţno 40 min.  
 
 

2. 4 Postopek obdelave podatkov 
 
Podatke, ki so bi l i pridobljeni s pomočjo intervjujev, sem obdelala 
besedno in brez uporabe stat ist ičnih podatkov, torej s kvali tativno 
vsebinsko analizo. Štir je intervjuj i so bil i opravl jeni  pisno, torej sem 
odgovore ţe dobila  v pisni obliki  in j ih ni bilo treba pretipkavati .  
Intervjuja, ki sem ga opravila preko telefona, nisem snemala, temveč 
sem si med pogovorom pisala sprotne zapiske, ki sem j ih po končanem 
pogovoru uredila. Intervju, ki  sem ga opravila osebno, sem posnela in 
kasneje v izvirniku pretipkala ter ga obdelala. S tem sem ohranila 
avtentičnost pogovora.  
 
Sledila je kvalitat ivna vsebinska analiza intervjujev. Najprej sem vse 
odgovore temelj ito prebrala ter podčrtala izjave, ki so pomembne za 
raziskavo. Nato je sledilo pridobivanje kod prvega reda, ki sem jih nato 
preko osnega kodiranja zdruţi la v kode drugega reda , ki predstavl jajo 
nadpomenke kodam prvega reda. Kode drugega reda sem zdruţila še v 
kategori je, ki so nadpomenke nadpomenkam in predstavl jajo ključne 
teme oziroma so predmet mojega p roučevanja.  
 
Kategori je, do katerih sem prišla ,  so: nosečnost, porod, odnos 
strokovnega osebja, socialno področje, čustveno področje, stiske ter 
pomoč.   
 
 
2. 4. 1 Primer kodiranja  

ODGOVORI 
mama B 

KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

Prav fajn je 
potekala, vel iko 
sem bila akt ivna, 
hodila na 
sprehode, jedla 
dobro hrano in 
nasploh sem res 
uţivala. Mi pa ni 
toliko pomenil ta 
občutek »srečke 
nosečke« –  ga 
tudi nisem čuti la 
–  ker se mi je 
zdela nosečnost 
pač eno veliko 
čakanje na 
otroka, ki sem se 
ga pa res zelo 

 
Nosečnost brez 

posebnosti  
 
 

Fizično aktivna, 
zdrava prehrana 

 
 

Uţivala  
 

Ni čuti la t ipičnega 
občutka sreče v 

nosečnosti  
 

Nosečnost videla 
le kot eno dolgo 

čakanje na otroka  

 
 

Potek 
nosečnosti  

 
 
 

Doţivl janje 
nosečnosti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosečnost  
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veselila.  

Tabela 1: Primer kodiranja intervjuja osebe B 

 
 

3  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

 

Najprej bom na kratko predstavi la zgodbe mater, ki sem j ih intervjuvala. 
Nato bom rezultate vseh intervjujev med seboj primerjala , in sicer po 
določenih poglavjih. Poglavja, v katerih bom predstavila odgovor e 
intervjuvank in j ih povezala s  teori jo, se nanašajo  na kategori je, ki sem 
jih pridobila med analizo.  
 

 

3. 1 Zgodbe mam 
 
 
MAMA A 
Zanosila je načrtovano, en mesec potem, ko sta se partnerjem odločila 
za otroka. Nosečnost zanjo ni bi la lep dogodek, saj je bila dosti časa 
hospital izirana, pojavl jale so se slabosti in krvavitve, močno je 
shujšala. V nosečnosti ni uţivala tako kot druge nosečnice, r azen prvi 
mesec, ko se prej naštete teţave še niso pojavi le in še ni vedela, da je 
noseča z dvojčki. Rodila je dva meseca prezgodaj , in sicer z urgentnim 
carskim rezom. Otroka sta bi la  prelahka, poleg tega pa je imela hči tudi 
dihalne st iske. Po porodu so še tri  tedne ostali v porodnišnici. Otroka 
sta bi la v inkubatorju.  Čas v porodnišnici je bil zanjo izredno naporen 
(skrb zase, za otroke, črpanje mleka, prisotnost na svojih vizitah in 
vizitah otrok).  
 
Ob prihodu domov je imela sicer čez dan dovolj pomoči s strani 
sorodnikov, ponoči pa je bi lo precej hudo, saj je bi la sama za vse. Ker 
je moţ čez dan delal, ga ponoči ni ţelela obremenjevati s skrbjo za 
otroka. Posledično je malo spala, kar jo je zelo obremenilo, saj je prej 
vedno potrebovala veliko spanca.   
 
Stiske so se začele, ko sta bila otroka stara štir i mesece. Bilo j i je 
vseeno za vse, ni imela volje, stalno je jokala. Dvomila je vase in v 
svojo sposobnost ter pripravljenost bit i mati.  Ni imela ţelje po druţenju, 
hiša je bi la razmetana, sama je bila »zapuščena« in posledično ni 
ţelela, da jo kdo vidi v takšnem stanju.  Za otroke je ustrezno poskrbela, 
zase in za gospodinjska opravila pa ne.  
 
Ko so se teţave nadaljevale, je na spletu začela iskati , kaj se z njo 
dogaja. Našla je seznam z dvanajstimi znaki poporodne depresije. 
Deset od naštetih znakov je opazila tudi pri sebi. Zaupala je partnerju, 
na katerega se je lahko zanesla. Poleg njega so ji tudi drugi nudili več 
pomoči po tem, ko je ugotovi la , kaj se z njo dogaja. Povezala se je tudi 
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z mamo , ki je podobno ţe doţivela. V pribl iţno treh mesecih se je 
stanje izboljšalo.  
 
 
MAMA B 
Zanosila je pet mesecev po odločitvi za otroka. Nosečnost je potekala 
brez komplikaci j ,  t ipičnega občutka sreče pa ni občutila.  Nosečnost je 
videla kot eno dolgo čakanje na otroka.  Porod je bi l zelo teţak. Od 
pričetka popadkov do urgentnega carskega reza je preteklo 32 ur, saj je 
prišlo do redke komplikacije, ki je niso znali  takoj diagnosticirati. Odnos 
osebja v porodnišn ici  je bi l zelo slab (nadiranje anesteziologinje, 
izsil jevanje pediatrinje, obljubljena j i je bi la spinalna analgezija, pa je 
dobila splošno narkozo, česar j i ni nihče povedal, še zavestno so jo 
zvezali na mizo itn.).  
 
Po porodu je občutila izpraznjenost, šibkost in občutek vikt imizacije. 
Imela je zelo slab odnos do sebe. Ni mogla vzl jubit i otroka in se nanj 
navezati. Samo sebe je doţivl jala kot slabo mamo, zato je imela slabo 
vest. Ker je vel iko brala o novorojenčkih in nj ihovih potrebah, je zanj 
dobro poskrbela, vendar po njenem mnenju to ni prišlo iz srca, ampak iz 
moţganov. Sčasoma sta se prebudili tudi povezanost in l jubezen.  
 
Stiske so se pojavile takoj po porodu, ko je sama leţala v sobi. V 
porodnišnici je bi lo potem vsak dan huje. Ko je slišala, kako  druge 
ţenske rojevajo, je podoţivljala svojo porodno travmo. Ves čas se ji je 
vrtelo in je bila t ik pred tem, da izgubi zavest. Ko je prišla domov, je 
bilo takoj vse laţje. Sicer je bi la utrujena, brezvoljna in ni skrbela za 
higieno. 
 
Ţe v porodnišnici je  vedela, da doţivlja posttravmatski stres. Pri 
premagovanju teţav sta ji pomagali babica in doula, ki ju je najela 
sama. Najbolj je okrevala s pomočjo partnerja , saj je edini zares vedel, 
kako je bi lo. Skupaj sta jokala in predelovala teţko izkušnjo –  še bolj 
sta se povezala.  Strokovno osebje, s katerim je bila v stiku , ni videlo 
njenih teţav. Najbolj sta j i pomagala pogovor in občutek sprejetosti .  
 
 
MAMA C 
Nosečnost je bila načrtovana . Od odločitve za otroka do zanositve  je 
preteklo šest mesecev. Nosečnos t je potekala normalno, brez 
posebnosti.  Proti koncu nosečnosti  jo je bilo strah poroda in bolečine. 
Skrbelo jo je tudi, da bo imela carski rez , vendar to ni vplivalo na njeno 
splošno dobro počutje. V 37. tednu nosečnosti so morali zdravniki 
opraviti urgentni carski rez. Ko se je zbudila iz anestezi je, otroka ni bilo 
ob njej, zato j i je bilo zelo hudo. Zdravniku, ki j i je prišel povedat, da je 
bil otrok premeščen na pediatrični oddelek, ni verjela. Misl i la je, da j i 
laţejo in da se je otrok rodil mrtev. Otrok je bi l ob rojstvu sicer zdrav, 
ampak majhen. Odnos zaposlenih v porodnišnici je bi l dober , odnos 
zaposlenih na pediatrični kliniki pa je bil zelo slab (sestre niso dovoli le, 
da bi bila pri otroku tako dolgo, kot je ţelela bit i, otroku so dale  dudo 
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brez dovoljenja, pediatri niso dali  informacij  o otroku, tudi ko je za nj ih 
prosi la).  
 
Samo sebe je videla kot dobro mamo. Na otroka se je takoj navezala. 
Ţelje po druţenju z drugimi, razen s partnerjem, ni imela. Druge je 
videla kot sovraţnike, ki j i hočejo slabo in j i hočejo vzeti otroka, zato 
j im ga je zelo nerada dajala v naročje. Če je otroka slučajno komu dala 
v naročje, je čuti la vel iko nelagodje. Večino časa  je preţivela  sama 
doma.  
 
Prej opisane stiske so se pojavile takoj, ko so v porodnišnico prišl i prvi 
obiski, s icer pa je bila razdraţlj iva, ni mogla spati, nenehno je 
razmišl jala o preteklih situacijah. Najprej je  teţave pripisala hormonom, 
kasneje, ko so se stvari slabšale, pa se j i je zdelo, da ima psihične 
teţave. Najbolj j i  je pomagal partner. Z nj im se je tudi bolj povezala, saj 
j i je nudil podporo, jo tolaţi l in spodbujal.  
 
 
MAMA D  
Nosečnost, ki ni bila načrtovana, je bila psihično naporna, saj je 
krvavela skoraj do polovice nosečnosti. Posledično je bila v stalni 
negotovosti,  al i j i  bo uspelo otroka donosit i. Bi la je tudi čustvena, 
jokava in razdraţlj iva ,  g loboko v sebi pa je čutila strah pred poporodno 
depresijo in kaj bo z njo po porodu. Duševne st iske je namreč doţivela 
ţe prej, nekaj let pred nosečnostjo . Vse te občutke in di leme je v 
nosečnosti potlači la.  
 
Zaradi medenične vstave  in velikosti  ploda je imela vnaprej dogovorjen 
carski rez, vendar so ga, ker j i je voda odtekla pred dogovorjenim 
datumom, opravil i  ţe prej. Po porodu je pogrešala telesni stik z 
otrokom, zato tudi ni imela občutka, da je rodila.  Dolgo se ni zavedala, 
da ima otroka. Na začetku ni vedela, kaj čuti  do otroka, bila je otopela. 
Kar nekaj časa je potrebovala, da se je nanj navezala.  Sicer je bi la 
vesela, vendar jo je bilo strah, al i bo zmogla bit i mam a. 
 
Z odnosom strokovnega osebja je bila sicer zadovoljna, vendar je 
pogrešala pomoč pri dojenju. Kljub temu, da je za pomoč prosila, je  ni 
dobila. Precej so jo zaznamovale besede ginekologinje ob njenem 
odpustu (»Ja vidim, da ste imeli oziroma imate depresijo, kar psihiatra 
poklicat, ker se vam bo stanje poslabšalo.« ). Njen strah je ponovno 
prišel na površje. Od takrat naprej je vel iko ra zmišljala o depresij i in o 
tem, kaj bo, če se slučajno spet ponovi.  Ko je zaupala svoje teţave 
patronaţni  sestri, je v odgovor dobila le, da to, kar čuti , ni nič  kaj 
posebnega in da naj gre k zdravniku po tablete.  
 
Pred porodom je bi la izredno pozit ivno na ravnana in polna energije, po 
porodu pa je bi la popolnoma brez energije, utrujena, z vsem se je 
obremenjevala. Spraševala se je tudi, zakaj je sploh rodila. Posledično 
je postala zelo nezadovoljna, imela je slabo vest. Predstavljala si je , da 
bo po porodu polna energije in da bo vse zmogla. Realnost pa je bi la 
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seveda čisto drugačna. Imela je prevelika pričakovanja glede vloge bit i 
mama. 
 
Teţave so se začele nekje po treh tednih , ko je bi la sama doma. Bila je 
osamljena, veliko je jokala, čuti la nenehen strah , ščemenje v  trebuhu in 
t iščanje v prsih. Obremenjena je bila s tem, da se ponovi jo anksioznost, 
panični napadi in depresija, saj so j i vsi govori l i, d a se stanje po porodu 
poslabša.  Bila je popolnoma drugačna kot pred porodom in tega ni bi la 
vajena. Vse teţave je takoj pripisala depresij i. Na neki način je sama 
sebe prepričala, da so to PDS. Od sebe je preveč zahtevala in 
posledično je bila preveč nezadovoljna. Kljub temu, da so jo vsi tolaţil i, 
da so to normalni občutki po porodu in da to ni poporodna dep resi ja, je 
bila sama prepričana, da se j i podira svet.  
 
Pomoč je poiskala sama. Partner, tašča in najboljša prijatelj ica so bil i  
t ist i, ki so j i najbolj pomagali. S partnerjem se je po porodu še bolj  
povezala, stal j i je ob strani,  j i pomagal, jo skušal ra zumeti,  jo 
spodbujal in podpiral. Sicer pa je vel iko brskala po spletu in našla stran 
Mamazofa. Nap isala je tudi elektronsko sporočilo dr. Drglinovi, ki j i je 
poslala vel iko spodbudnih besed in nasvetov.  
 
 
MAMA E 
Zanosila je načrtovano , in sicer dve leti in pol po tem, ko sta se s 
partnerjem odločila za naraščaj.  Nosečnost je bi la polna negativnih 
čustev, bi la je pret irano zaskrbljena, dušilo jo je v prsih. Z urgentnim 
carskim rezom (zaradi preeklampsije) je rodila zdravega otroka. Z 
osebjem je bila zadovoljna. Po porodu je bila vesela, hkrat i pa jo je 
veliko stvari skrbelo. Bila je čustveno nestabilna. Ko je zbolela, se je 
imela za zelo slabo mamo.  
 
Druge je dojemala dobro, vendar ţel je po  druţenju ni imela. Ob sebi je 
ţelela le oţjo druţino. Z otrokom je bila zelo povezana, zaupala ga ni 
nikomur razen svoji mami.  Partner se je trudil po najboljših močeh, 
vendar je opazila negativne spremembe v njunem odnosu. Moţ, mama 
in prijatelj ice so bi le osebe, na katere se je lahko zanesla.  
 
Bilo jo je zelo strah za otroka. Imela je črne misl i, da bo kaj narobe z 
njo ali z otrokom. Doţivl jala je napade panike –  razbijanje srca in 
naraščanje prit iska. Teţave so se pojavile ţe v sredini nosečnosti. Po 
porodu je bila utrujena, izgorela, čuti la je omotico, paniko, aritmijo. Na 
kraje, kjer je doţivela panične napade, se  ni več vračala.  
 
Za njene st iske ni vedel nihče . Simptome je poiskala na  spletu in, ko je 
ugotovila, kaj se dogaja, je sama poiskala pomoč. Osebna zdravnica jo 
je napoti la k psihiatru, ki j i je postavi l  diagnozo –  poporodna depresija 
in anksioznost. Eno leto je jemala antidepresive . Kljub temu, da je 
psihiater predlagal,  da bi še naprej jemala tablete, se je odloči la, da jih 
postopoma neha jemati.  
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MAMA F 
Nosečnost je bila načrtovana. Od odločitve za otroka do zanositve je 
pretek lo slabo leto. Nosečnost je potekala normalno, razen običajnih 
hormonskih nihanj,  ki j ih doţivi večina nosečnic. Porod je bil naraven in 
boleč, otrok se je rodil zdrav. Nad odnosom zaposlenih v porodnišnici je 
bila zelo pozit ivno presenečena ; vsi z izjemo ene nočne sestre so bil i 
zelo pri jazni in so imeli oseben odnos.  
 
Po porodu je doţivl jala napade panike ,  in sicer v smislu,  ali j i bo uspelo 
poskrbeti za otroka ali ne. V porodnišnici j i je zelo pomagalo to, da j i  je, 
ko je prit isnila gumb, vedno nekdo takoj prišel pomagat. Pravi, da je v 
sedmih dneh, ko je bila v porodnišnici, dobila malce več zaupanja vase.  
 
Doma ji je zelo manjkalo to, da j i je vedno nekdo na voljo. Stalno je 
hodila gledat otroka, ali  je z njim vse v redu. Zelo je dvomila vase, zelo 
malo je spala, stalno jo je bilo st rah, da je kaj narobe z otrokom, veliko 
je jokala.  Pred porodom je bi la precej bolj  samozavestna in prepričana, 
da ji bo uspelo vse, česar se bo lot i la.  Menila je, da bo tako tudi v tem 
primeru. Toda po porodu je ta samozavest izpuhtela. Zelo je dvomila 
vase in v to, da je sposobna bit i mama . Teţave so se pojavi le nekje en 
teden po porodu. Takrat je doţivela prvi naval stiske. Razmišl jala je, 
zakaj se je v to spusti la in da tega ne bo zmogla. Stiskalo jo je v prsih, 
jo dušilo, imela je cmok v grlu. Včasih se je zbudila sredi noči in čut ila,  
kot da ima skalo na pljučih.  
 
Najbolj j i je ustrezala druţba staršev , ki sta jo znala pomirit i in j i dala 
vedeti, da se lahko kadarkoli zanese nanju . Pomagala ji je tudi 
pri jatel j ica, ki je imela nekaj dni starejšega otroka in je bila v podobni 
situacij i. Vsak dan jo je poklicala, kar j i je zelo veliko pomenilo.  
 
Pri vsem skupaj j i  je najbolj  manjkala pomoč s strani partnerja. Na 
začetku se ni preveč znašel pri skrbi za otroka in podzavestno je začela 
vse prevzemati nase. Prav tako pravi , da sta postala tujca. Ţelela je, da 
bi jo vsaj poskusil razumeti, kako ji je. Čuti la je, kot da je ne sliši. Ona 
je ves čas razmišljala, kako se on počuti in kako bi ga lahko bolj 
vključila in upoštevala. Ker se j i je zdelo, da ga ne zna vključit i, j i  je 
bilo še bolj  hudo. Potem je  ugotovila, da je mogoče on  t isti,  ki bi se 
moral bolj  potrudit i . Nek je eno leto po porodu je  ugotovil,  da le ni tako 
teţko skrbeti za otroka. Trikrat je ţe razmišl jala o odhodu od partnerja. 
Seveda je potem razmišl jala, kako bi bilo , če bi odšla stran  ter ostala 
sama z otrokom. Posledično jo je bi lo še bolj strah in je bi la še bolj 
panična.  
 
Zelo hitro je ugotovila, da za vse niso kriva le ho rmonska nihanja, zato 
je o tem začela veliko prebirat i.  Naučila se je, kako predihati navale 
stiske. Pomagali sta ji prijatelj ica ter skupina na druţabnem omreţju ,  
kjer je videla, da včasih tudi mame , ki imajo starejše otroke, ne vedo, 
kaj storit i. Razmišl jala je ţe, da bi obiskala osebnega zdravnika, vendar 
se je odloči la, da bo poskusila preţiveti dan za dnem. Ko je bil otrok 
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star 10 mesecev, je začela ponovno hoditi v sluţbo. To ji je zelo 
pomagalo, da se je reši la vsakodnevne rutine in se je počutila bo l j  
koristno. 
 
S patronaţno sestro je reševala tudi Edinburški vprašalnik, vendar 
rezultati niso pokazali ničesar posebnega. Meni, da je teţave 
podzavestno skri la, ker ni vedela, kaj se bo zgodilo, če pove, da 
doţivlja stiske.  
 
 

3. 2 Nosečnost  
 
3. 2. 1 Zanositev  
Vse mame, razen ene (mama D),  so zanosile načrtovano.  Sicer 
nenačrtovana nosečnost pomeni stres, ki prav tako lahko vpliva na 
pojav PDS (Skočir,  2005) , vendar v tem primeru po mojem mnenju to, 
da je mama zanosila nenačrtovano, ni bil razlog, da  so se pojavile PDS. 
Največji razlog za nastanek PDS  pri tej mami je bil najverjetneje to, da 
je ţe nekaj let pred nosečnostjo doţivela duševne st iske, kar je potrdi la 
tudi sama: »Sem pa tudi globoko v sebi občuti la strah , in sicer pred 
tako opevano poporodno depresijo. V meni se je porajalo vprašanje, kaj 
če se vse ponovi .  Seveda sem vse te občutke potlači la. V bistvu me 
sploh ni bi lo strah poroda, temveč kaj bo po porodu –  v smislu, kaj bo z 
mano.« . Ostale mame so se odločile, da bi ţelele postati matere.  Čas, 
ki je pretekel od odločitve za otroka do zanositve, je bi l zelo različen. 
Mama A je zanosila en mesec po odločitvi, mama B pet mesecev, mama 
C šest mesecev in mama F slabo leto po odločitvi za otroka.  
 
Pri mami E pa je trajalo kar dve let i in šest mesecev, da je zanosila. 
Teţave pri zanositvi spadajo med dejavnike tveganja in  lahko vplivajo 
na pojav PDS (Campolunghi –  Pegan, b. d.; Ličina in Radovanovič, 
1995; Beck, 2002, v Pucer idr., 2014; Wright idr., 2015; Werner idr. , 
2015). Glede na simptome oziroma stiske, ki j ih je mama doţiv l ja la, 
lahko sklepam, da je bi l  to eden od glavnih dejavnikov, zakaj je prišlo 
do pojava PDS. Ţe v času nosečnosti je začela doţivljati negativna 
čustva, ki so se nadaljevala tudi po porodu. Stalno jo je bilo strah  za 
njeno zdravje in zdravje otroka, doţivljala je napade panike. 
Predvidevam, da se je ravno zaradi tega, ker si je zelo dolgo ţelela 
zanosit i, razvi l strah, ali  bo donosila zdravega otroka, ali  bo vse v redu 
z njo in otrokom. Iz pretiranega in stalnega strahu pa so se razvi l i še 
napadi panike.  Tudi O`Hara (1995) potrjuje, da lahko nezmoţnost 
zanositve vsekakor uvrstimo med tisti stresni ţivl jenjski dogodek, ki 
vpliva na pojav simptomov in poveča moţnost, da mam e doţivijo PDS   
 
Zanimivo je tudi to, da so se vsem mamam PDS pojavile ţe pri prvem 
otroku . Ličina in Radovanovič (1995) sta v svoji študij i ugotovila, da je 
med tistimi, ki j ih PDS prizadene, kar 78  % takšnih, ki rodijo prvič.  
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3. 2. 2 Nosečnost  
Tri mame (B, C in F) od šestih so svojo nosečnost do ţivljale pozit ivno. 
Pri nobeni izmed njih se niso pojavi l i kakršnekoli zaplet i.  Mama B je v 
nosečnosti uţivala, se zdravo prehranjevala in bila f izično akt ivna. 
Sicer ni občuti la t ipičnega občutka sreče, saj je nosečnost videla kot 
dolgo čakanje na otroka.  Tudi mami C in F sta nosečnost doţivljali  
normalno, brez posebnih sprememb. Mama C pravi: »Proti koncu me je 
bilo malo strah poroda (bolečine). Malo me je tudi skrbelo, da bom 
imela carski rez. Vendar ti  strahovi niso vplivali  na moje počutje, samo 
včasih  sem pomisli la na to.«  Mama F pa je omenila le normalna 
hormonska nihanja, ki j ih doţivl ja večina nosečnic.  
 
Ostale tr i mame v nosečnosti niso uţivale. Zanje  to ni bilo pret irano 
lepo obdobje. Mama A je uţivala le prvi mesec nosečnosti, ko se še 
niso pojav i le slabosti in bruhanje ter še ni vedela, da je noseča z 
dvojčki –  to je bi l  namreč zanjo velik šok. Nato je b i la dosti časa 
hospital izirana, bilo j i je zelo slabo, veliko je bruhala in močno shujšala.  
Mama E pravi:  »Nosečnost je bila polna negativnih čus tev, pretirane 
zaskrbl jenosti, začelo se je pojavljati dušenje oziroma st iskanje v 
prsih.«  Simptomi so verjetno povezani  tudi s tem, da je tako dolgo 
trajalo, preden je zanosila (2 let i in 6 mesecev). Predvidevam, da jo je 
bilo, ker je ţe do zanositve preteklo tako dolgo, strah zapletov. Mama D 
svojo nosečnost opisuje kot zelo psihično naporno, saj do 16. tedna 
nosečnosti ni vedela, al i bo uspešno donosila otroka ali  ne. Ker je ţe 
nekaj let prej doţivljala duševne stiske, jo je tudi zelo skrbelo, kaj se bo 
zgodilo po porodu –  občutila je vel ik strah pred poporodno depresijo.  
Skozi celotno nosečnost je bi la v skrbeh, najprej al i bo vse v redu z 
otrokom, nato pa jo je skrbelo še, da bo ponovno doţivela duševne 
stiske. Glede na to, da je splošno prepričanje, da  je nosečnost nekaj 
lepega, so te tr i mame nosečnost doţivljale na precej bolj negativen 
način. Kot pravi O`Hara (1995) ,  bi bi lo smiselno spremljanje ţensk ţe 
pred in med nosečnostjo, saj bi s tem lahko ţe takrat identif iciral i t iste, 
ki imajo kakšne st iske pri čustvovanju in doţivl janju.  Ţenske, pri katerih 
se med nosečnostjo pojavijo ginekološki zapleti, so vsekakor skupina 
nosečnic, pri katerih je verjetnost pojava PDS višja (Ličina in 
Radovanovič, 1995).  
 
Ţenskam, ki so bolj ogroţene za pojav PDS (se zelo dolgo trudijo, da 
sploh zanosijo, imajo veliko zdravstvenih zapletov v nosečnosti, al i pa 
so ţe v preteklost i,  pred nosečnostjo doţivele duševne stiske) bi morali 
po mojem mnenju ţe v času nosečnosti omogočiti individualne pogovore 
s psihologom. Tako kot se opravljajo na primer merjenja nuhalne 
svetl ine, s katerimi je moţno napovedati genske napake  pri zarodku, bi 
se moralo mame, pri katerih so prisotni določeni dejavniki tveganja, 
napotit i k psihologom, ki so posebej usposobljeni za to  področje in bi  se 
v vsakem tromesečju nosečnosti z nosečnico pogovoril i in  ţe takrat 
prepreči l i  marsikatero stisko.  Če ţe ne bi preprečil i ,  pa bi lahko 
nosečnice vsaj malce pripravi l i  na to, kaj j ih čaka po porodu. Gordon in 
Gordon (1960, v O`Hara, 1995) priporočata dve srečanji  pred porodom, 
kjer nosečnici ( lahko tudi njej in partnerju) pomagajo s prakt ičnimi 
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nasveti, kako lahko po porodu zmanjšajo čustveni stres. Halonen in 
Passman (1985, v O`Hara, 1995) pa priporočata specif ičen relaksacijski 
trening v nosečnosti, ki pomaga pri zmanjšanju pojava PDS. 

 

3. 3 Porod , zdravje otrok in čas v porodnišnici  
 
Zanimivo je, da so skoraj vse mame rodile s pomočjo carskega reza. Od 
šestih mam, s katerimi sem opravila intervju, je le ena (mam a F) rodila 
vaginalno, pr i ostalih je bi l opravljen urgentni carski rez. Ličina in 
Radovanovič (1995) govorita o tem, da porodni zapleti, med katere 
spada tudi carski rez, povečajo ogroţenost za pojav PDS.   
 
Mami dvojčkov (mama A) je dva meseca prezgodaj odtekla voda, zato 
so ji morali opravit i  carski rez. Mama B je predhodno načrtovala porod v 
vodi, a je prišlo do redkega zapleta, ki ga niso znali takoj 
diagnosticirati . Preden so opravil i carski rez in ugotovil i, za kakšno 
teţavo gre, je imela vsega skupaj 32 ur popadkov, ki so: »trajali tudi po 
sedem neprekinjenih minut, minuta pavze in spet sedem minutni 
popadek« . Pri mami C so carski rez opravil i  v 37. tednu nosečnosti 
zato, ker je prišlo do zastoja v rast i otroka in ker je imela premalo 
plodovnice. Mama D je sicer ţe predhodno vedela, da bo rodila s 
pomočjo carskega reza zaradi medenične  vstave in velikost i ploda, 
vendar je bilo treba carski rez opraviti ţe pred dogovorjenim datumom, 
saj j i  je odtekla voda. Mama E pa je s carskim rezom rodila zato, ker so 
sumil i na preeklampsijo.   
 
Štir i od petih mam, pri katerih so opravil i carski rez, govori jo o slabih 
čustvih, ki so jih doţivljale po porodu. Ena mama (mama B) govori o 
tem, da se je ze lo slabo počutila, ker ni mogla rodit i vaginalno oziroma, 
kot pravi sama: »Otroka nisem mogla rodit i, nisem mu mogla dati nujno 
potrebne kolonizacije z mikroorganizmi, ki jo nudi vaginalni porod. 
Nisem ga mogla zaščit i pred carskim rezom, ki je precej grob poseg v 
njegov prostor v trebuhu.«  Poleg tega se je počutila še vikt imizirano in 
čustveno izpraznjeno. Ti dve čustvi pa sta verjetno bil i bol j  posledici 
odnosa strokovnega osebja med porodom, o čemer bom pisala v 
nadaljevanju. Mami C je bilo, ko se je zbudila iz splošne anestezi je, 
zelo hudo, ker ob njej ni bilo otroka. Zdravnik j i je sicer prišel povedat, 
da je bil otrok premeščen na pediatrični oddelek, vendar mu ni verjela. 
Misl i la je, da ji laţe in da je pravzaprav rodila mrtvega otroka. Tudi 
mami D je bilo hudo, ker otroka ni imela ob sebi in sploh ni imela 
občutka, da je rodila.  Mama E je po porodu čuti la, da je čustveno 
nestabilna. Bila je sicer vesela, hkrati  pa je občutila veliko skrbi.  Mame 
so torej v trenutkih, ki bi morali bit i po splošnem prepričanju eni izmed 
najlepših v ţivl jenju vsakega posameznika , doţivl jale izredno negativna 
čustva, ki so  bi la najverjetneje popolno nasprotje od njihovih 
predhodnih predstav o rojstvu in porodu. 
 
Otroci štir ih mam so se kl jub urgentnemu carskemu rezu rodil i zdravi.  
Pri mami C je bi la edina teţava ta, da je bil otrok majhen in prelahek, 
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zato so ga takoj odpeljal i na pediatrični oddelek. Sicer je bil zdrav. 
Otroka mame A pa sta imela več teţav. Ker sta se rodila kar dva 
meseca prezgodaj, sta bi la premajhna, poleg tega je imel en otrok tudi  
dihalne stiske. Oba sta ostala v inkubatorju še tr i tedne, preden so 
lahko odšli domov.   
 
Mamice, ki rodijo nedonošenčke , ki  so še nekaj časa na intenzivni 
oskrbi v bolnišnici ,  so bolj  ogroţene za pojav PDS. N j ihovo zdravje je 
sekundarnega pomena (Segre idr., 2013). Prezgodnje rojstvo 
predstavlja nepričakovan, travmatičen in stresen dogodek, na katerega 
se starši teţko pri lagodijo in ga teţko sprejmejo (Erdem, 2010, v Pucer 
idr., 2014). Poleg tega ločitev mame in otroka v prvih trenutkih po 
porodu poveča mamino negotovost, lahko se počuti nepomembno za 
otroka, kar poveča dvom v materinsko vlogo (Flacking, Ewald, Hedberg, 
Nyqvist in Starrin, 2006, v Pucer idr., 2014).  Pucer idr. (2014) so v svoji  
raziskavi ugotavl jali, kako pogosto se pojavl jajo simptomi poporodne 
depresije pri mamah, katerih novorojenčki so bi l i zdravl jeni na oddelku 
neonatologije Pediatrične klinike v Ljubljani. Na vzorcu 63 mam so 
ugotovil i, da je bi l odstotek t ist ih, pri katerih se pojavijo PDS, višj i od 
povprečja, kar potrjuje dejstvo, da so te mame bolj ogroţene za pojav 
PDS. 
 
Mama A, ki je z otrokoma v bolnišnici ostala še tri tedne, je opisala, kaj 
vse se je v tem času dogajalo in kako se je tam počutila. Pravi, da si 
vsaka ţenska čas po porodu predstavl ja čisto drugače, kot ga je 
doţivela sama. Leţala je v sobi z drugimi mamami, ki so se srečne 
objemale s svojimi novorojenčki  in dobivale obiske, sama pa je bi la brez 
svojih otrok. Pravi ,  da: »Ni povezave, možgani vedo, da si rodila, telo 
pa ne. Še vedno imaš trebuh in brazgotine, otroka pa ne.«  Ţe v 
porodnišnici je močno shujšala, saj je bilo takrat zanjo zelo stresno in 
naporno obdobje. Vsake tri ure je morala črpati mleko, hodila je 
previ jat i  otroke, vmes je morala bit i prisotna na svoji vizit i  in nato še na 
vizit i  otrok. Poleg vsega pa je morala »lovit i« še čas svojih obrokov  in 
poskrbeti za svojo higieno . S šivi je torej tekala od oddelka do oddelka, 
zato je bi la vsak večer izčrpana. Spominja se ,  kako je bilo hudo, ko je 
vsak večer odšla s skupino mam v tišini in solzah zaţelet svojim 
otrokom lahko noč. Misel mame C lepo zaokroţi st iske mame A, in sicer 
pravi, da nobena f izična bolečina ni tako močna, kot je lahko psihična 
bolečina, ker otroka nimaš ob sebi.  
 
Po drugi strani pa mama F čas v porodnišnici opisuje bolj  pozitivno. 
Tam je bil namreč vedno nekdo, ki j i je prišel pomagat, če je pomoč 
potrebovala: »Prit isneš na gumb, pa nekdo  pride.«  Ker je bila v 
porodnišnici sedem dni, je  v tistem času  ţe dobila malce več zaupanja 
vase in v to, da bo zmogla poskrbeti za otroka.  
 
Kot sem ţe pisala, sta pomembna dejavnika za razvoj PDS pri mamah 
rojstvo bolnega in nezrelega otroka ter  zgodnja ločitev mame in otroka 
zaradi hospital izaci je (Pucer idr.,  2014), zato bi bi lo smiselno mam am, 
katerih otroci zaradi različnih teţav ostanejo na oskrbi na pediatričnem 
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oddelku, nudit i podporo in oporo s strani usposobljenega osebja. Mama 
A, ki je bila tri tedne v porodnišnici zaradi rojstva nedonošenčkov, je 
tudi sama izrazila, da bi bilo zanjo zelo dobro, da bi imela nekoga, s 
komer bi lahko govori la in predelovala svoje občutke. Tukaj bi ţelela 
omeniti metodo »listening visits«,  o kateri sem pisa la ţe v teoretičnem 
delu naloge. Intervenco izvajajo medicinske sestre, ki  mame najprej 
empatično poslušajo, da bi čim  bolje razumele njo in njeno situacijo , 
nato pa skupaj rešujejo probleme in iščejo  ustrezne rešitve. Po mojem 
mnenju bi to lahko bila ustrezna in dobrodošla pomoč za mame, ki 
precej časa preţivi jo v bolnišnici.  Nekateri otroci namreč na pediat rični 
kliniki ostanejo tudi veliko dlje in st iska teh mam je verjetno še večja 
kot st iska mame A. 
 
 

3. 4 Strokovno osebje 
 
3. 4. 1 Odnos strokovnega osebja v porodnišnici  in na pediatriji  
Polovica mam je bi la z odnosom zapos lenih v porodnišnici zadovoljna . 
Mama A opisuje, da so sestre videle stisko mam, katerih otroci so bi l i  
na pediatričnem oddelku in so j ih preseli le v skupno sobo, da so skupaj 
preţivl jale st isko. Tudi mam i  E in F sta bi l i  zadovoljni z osebjem. Mama 
F pravi: »Bom rekla, da je bilo zelo osebno. Sem bila zelo pozit ivno 
presenečena .«  Posebej je pohvali la tudi babico, ki se je zelo trudila.  
 
Tri mame pa niso imele tako zelo pozit ivnih izkušenj. Mam a D sicer 
pravi, da je bi la z zaposlenimi zelo zadovoljna, da je bi l njihov odnos do 
partnerja fantast ičen , po drugi strani pa pravi, da je pogrešala pomoč 
pri dojenju. Kljub temu, da je zanjo prosi la, je ni dobila. Zelo pa so jo 
zaznamovale besede ginekologinje ob odpustu iz porodnišnice. Mama D 
je namreč, kot sem ţe prej pisala, ţe nekaj let , preden je zanosila, 
doţivljala duševne stiske in  ţe v nosečnosti jo je bi lo zelo  strah, da se 
ji  po porodu st iske ponovno pojavi jo. Ginekologinja pa ji  je ob odpustu 
dejala: »Ja, vidim, da ste imeli oziroma imate depresijo. Kar psihiatra 
poklicat, ker se vam bo stanje poslabšalo.«  Seveda so te besede strah 
pr i  mami še bolj poglobile in  od takrat naprej je večino časa razmišljala 
o tem, ali se bo depresija ponovila.  
 
Mama C je odnos zaposlenih v porodnišnici pohvalila. Medicinske 
sestre in babice v porodnišnici so bi le  zelo zaskrbljene zaradi njenega 
stanja in so pogosto hodile k njej ter se z njo pogovarjale , medtem ko 
za odnos na pediatri j i ni našla nobenih pohval. Sestre namreč  njej in 
partnerju niso dovoli le, da bi bi la pri otroku tako dolgo, kot sta ţelela. 
Kljub temu, da je imela dovolj mleka, si ga je črpala in bi la dogovorjena 
s sestrami, da bodo počakale, da otroka nahranijo z njenim mlekom, so 
mu kar same dodale adaptirano mleko. Otroku so dale tudi dudo brez 
vednosti staršev. Poleg sester so imeli tudi pediatri neprimeren odnos, 
saj so bi l i zelo skopi z informacijami  glede zdravja njenega otroka, kl jub 
temu, da je za informacije prosila.  
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Najslabše izkušnje pa je imela definit ivno mama B, ki svoj porod opisuje 
tako: »Pred porodom me je anesteziologinja nadirala, ločil i so naju z 
možem. Obljubljena mi je bila spinalna analgezija, pa sem dobila 
splošno, a mi tega nihče ni povedal in je to bil res velik šok. Pred 
operacijo so me še pri zavesti zvezali na mizo. Po porodu nam kot 
družini niso dali časa , da se spoznavamo z dojenčkom, moža so 10 
minut po porodu nagnali domov, mene pa so samo pustil i v trdi temi, 
celo umazano od bruhanja in krvi. Dojenčka so mi dali  tako daleč od 
postelje, da sem kmalu po operacij i že sama vstala in šla po njega, da 
ga sploh podojim.«  Sicer za sestro in ginekologinjo, ki sta bil i ob njej pri 
porodu, pravi, da sta bil i pri jazni , vendar je bil odnos anesteziologinje 
in pediatrinje po besedah mame, grozen. Anesteziologinja se je nanjo 
drla in zahtevala, da sredi popadkov odgovarja na vprašanja in 
podpisuje obrazce, pediatrinja pa jo je izsil jevala, da ji  ne da otroka, 
dokler se ne str inja z aplikacijo K vitamina. Kar se tiče sester na 
oddelku, pravi, da so bile nekatere korektne, druge pa je motilo, ker naj 
bi otroka preveč doji la in so to glasno komentirale. Po vsem tem se je, 
kot sem ţe prej pisala, počuti la vikt imizirano, izpraznjeno ter kot 
»največja smet« .  
 
Izkušnje treh mam so skorajda neverjetne. Sprašujem se, kako je lahko 
dopustno, da se strokovnjaki na takšen način obnašajo do svojih 
pacientk. Vem, da ima vsak kdaj slab dan, toda to ne bi smelo 
opravičevati nedopustnega načina obnašanja do ţensk, ki so ţe tako v 
zelo ranljivem in turbulentnem obdobju. Mama B, ki je imela precej 
strašlj ivo izkušnjo s porodom , je doţivela posttravmatski stresni 
sindrom , ki se največkrat pojavi pri ţenskah, ki niso imele nadzora nad 
potekom poroda (Drglin, 2002), in sicer zaradi neprimernega obnašanja 
anesteziologin je in pediatrinje. V porodnišnici se je počutila kot na kraju 
zločina, vsakič , ko je sl išala druge ţenske rojevati, je začela 
podoţivljat i svoj porod. Če bi bi l odnos dveh zaposlenih primernejši, 
mogoče  sploh ne bi doţivela  PDS. Kako je mogoče, da je dogodek, ki 
sicer vel ja za enega izmed najlepših dogodkov v ţivl jenju , kar naenkrat 
postal grozl j ivka in vel ik izvor psihičnih st isk?  Drgl in (2006) pravi, da 
večina strokovnjakov, ki so v st iku z ţenskami, nima ustreznega znanja 
s tega področja. Glede na to, da  ţivimo v razvitem in sodobnem svetu, 
bi bila potrebna precej večja ozaveščenost l judi o tej problematiki , vsaj  
t ist ih strokovnjakov, ki prihajajo s področja ginekologije in porodništva .  
 
 
3. 4. 2 Odnos drugega strokovnega osebja  
Samo ena mama (mama E) je na vprašanje, ali jo je kdo od 
strokovnjakov (patronaţna sestra, osebni ginekolog  itn.), s katerimi je 
bila v stiku, skozi celotno nosečnost  in pri porodu spraševal po občutkih 
oziroma po nj ihovem psihičnem stanju ,  odgovori la pritrdi lno. Tri (mame 
B, C in D) so odgovori le, da strokovno osebje ni videlo  njihovih stisk 
oziroma zanje niso vedeli . Mama B je izpostavila babico, ki jo je sama 
najela. Zanjo pravi,  da je bila edina od strokovnjakov, s katerimi je bi la 
v stiku, ki jo je spraševala po njenem  psihičnem stanju.  
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Mama A je odgovori la, da so strokovnjaki skrbeli  le za njuna otroka, da 
nikogar ni zanimalo, kako je ona. Opisala je tudi slabo izkušnjo, ki jo je 
imela v šestem mesecu nosečnosti, ko je morala zaradi nepričakovanih 
krvavitev v porodnišnico in j i je zdravnik rekel:  »Kaj zdaj paničariš? Če 
bo splav, bo. Če ne, pa ne.«  
 
Kot pri prejšnj i točki , lahko opazim neprimeren odnos strokovnjaka , ki bi 
mora l  nosečnico, ki ne ve, kaj se dogaja z njo oziroma z njenima 
otrokoma, pomirit i . Je pa zaskrbljenost mam ice še povečeval s 
popolnoma neprimernimi komentarji.  Še en skrajno nesočuten odziv 
strokovnjaka, ki so ga mame, s katerimi sem opravila intervju, 
izpostavi le.  
 
Mami D in F sta opisali še svoje izkušnje s patronaţnima sestrama , in 
sicer je mama D pogrešala pogovor oziroma nasvet s strani patronaţne 
sestre. Ko ji je omenila svojo st isko , je dobila odgovor, da to ni nič kaj 
takšnega in da naj gre k zdravniku po tablete.  Mama F pa ima ravno 
obratno izkušnjo ,  in sicer jo je patronaţna sestra spraševala po počutju. 
Skupaj sta reši l i  tudi Edinburški vprašalnik, vendar rezultati  niso 
pokazali ničesar. Kljub temu, da je mama F dobila občutek, da je bi la 
sestra prijazna in pripravljena pomagati, j i ni zaupala svojih teţav.  
 
 

 

 

3. 5 Stiske in simptomi 
 

 

Mama A: 
 

Stiske so se začele štiri mesece po porodu .  
 
Simptomi:  
  bilo j i je vseeno za vse,  
  bila je brezvoljna,  
  veliko je jokala,  
  za otroka je sicer ustrezno poskrbela, za 

drugo pa ne,  
  enkrat, ko sta jokala, je rekla, da bo 

vrgla čez okno nj i ju ali pa sebe,  
  zjutraj se je zbudila in ţe razmišl jala, da 

komaj čaka, da bo večer, da bo lahko šla 
spet spat,  

  utrujenost.  
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Mama B: 
 

Stiske so se začele takoj po 
porodu , ko je sama leţala v 
sobi.  
 
Simptomi:  
  počutila se je šibko in 

uničeno,  
  bila je brezvoljna,  
  čuti la je izpraznjenost,  
  za otroka je ustrezno 

poskrbela, za svojo 
higieno pa ne,  

  občutek vikt imizacije, 
  podoţivljala travmo, ko 

je slišala druge 
ţenske, ki so rojevale,  

  nenehne vrtoglavice, 
  ves čas t ik pred tem, 

da izgubi zavest,  
  v porodnišnici počutila, 

kot da je še vedno na 
kra ju zločina ,  

  nespečnost,  
  utrujenost.  
 

Mama C: 
 

Stiske so se začele takoj, ko 
so prišl i prvi obiski  v 
porodnišnico.  
 
Simptomi:  
  čuti la je, da ji  drugi 

hočejo vzeti otroka,  
  razdraţlj ivost,  
  čuti la nelagodje –  jezo 

in strah hkrati , če je 
kdo drug pestoval 
otroka, 

  nespečnost,  
  nenehno 

obremenjevanje s 
preteklimi situacijami.  
 

Mama D: 
 

Stiske so se začeli  tri tedne 
po porodu , ko je ostala 
sama doma. 
 
Simptomi:  
  obremenjenost s tem, 

da se ponovi jo 
anksioznost, panični 
napadi in depresija,  

  ţelela si je, da ne bi 
rodila –  sledil i  so 
občutki krivde ,  

  veliko je jokala,  
  občutki tesnobe,  
  nenehen strah, 
  ščemenje v trebuhu,  
  t iščanje v prsih,  
  osamljenost,  
  očitanje, da je slaba 

mati, 
  brez energije,  
  utrujenost.  
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Slika 2: Simptomi mam 

 
Stiske oziroma teţave, ki so jih mame navedle , bom razdelila v dve 
kategori j i , in sicer na stiske, ki se kaţejo v psihični in stiske, ki se 
kaţejo v f izični obliki .  
 
Stiske psihične oblike, ki so jih mame opisovale , so:  

  strah, 
  jok, 
  brezvoljnost,  
  razmišl janje o tem, zakaj je sploh rodila in posledično 

krivda, 

Mama E: 
 

Stiske so se začele ţe na 
sredini nosečnosti .  
 
Simptomi:  
  pretiran strah za 

otroka, 
  črne misli, da bo kaj 

narobe z njo al i z 
otrokom, 

  stalne negativne misli ,  
  vrtoglavice in panika –  

posledično je prišlo do 
aritmije in naraščanja 
prit iska,  

  na kraje, kjer je 
doţivela panične 
napade, se ni več  
vračala,  

  napadi panike in 
razbijanje srca,  

  izgorelost,  
  utrujenost.  

 

Mama F: 
 

Stiske so se začele teden 
dni po porodu .  
 
Simptomi:  
  panika in strah, ali j i  

bo uspelo poskrbeti za 
otroka, 

  stalno jo je bilo strah, 
da je kaj narobe z 
otrokom –  redno je 
hodila gledat otroka, 
ali je vse v redu z 
njim, 

  navali stiske,  
  razmišl jala, zakaj se je 

v to spustila in da tega 
ne bo zmogla,  

  nezaupanje vase,  
  stalno je dvomila, al i  

dela prav al i ne,  
  veliko je jokala,  
  počutila se je kot robot 

–  vsak dan ist i,  
  stiskanje v prsih,  
  cmok v grlu,  
  ni mogla dihati,  
  zbudila se je sredi noči 

in misli la, da ima skalo 
na pljučih,  

  utrujenost.  
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  dvom vase in očitanje –  sem slaba mati,  
  negativne misli , da bo kaj narobe z njo ali z otrokom, 
  obremenjevanje s preteklost jo , 
  tesnoba in st iska, 
  vseeno za vse, 
  občutek šibkosti in uničenosti,  
  izpraznjenost,  
  vikt imizacija,  
  podoţivljanje travme,  
  razdraţlj ivost,  
  nelagodje, če je kdo drug pestoval otroka,   
  osamljenost, 
  nezaupanje vase. 

 
Fizični simptomi, ki so j ih mame opisovale, pa so:  

  utrujenost,  
  vrtoglavica,  
  nespečnost,  
  t iščanje v prsih,  
  napadi panike,  
  ščemenje v trebuhu,  
  brez energije,  
  razbijanje srca,  
  naraščanje prit iska,  
  izgorelost,  
  dušenje ,  
  cmok v grlu.  

 
Pri pregledu simptomov takoj opazim, da zelo izstopa seznam stisk in 
teţav, ki j ih je doţivljala mama B, in sicer lahko iz opisanih simptomov 
vidim, da je doţivela poporodno travmo oziroma posttravmatski stresni 
sindrom po porodu. Za ta pojav je značilno, da mama podoţivlja 
posamezne dele poroda, čut i nemoč, tesnobo, grozo in čustveno 
neobčutlj ivost  (Drglin, 2009). Vse to, kar Drglin (2009) opisuje kot 
značilne simptome pri poporodni travmi, lahko najdem pri mami B.  
 
Tudi pri mami E lahko opazim malce drugačne simptome kot pri mamah 
A, C, D in F. Njene stiske so se začele ţe na sredini nosečnosti , in 
sicer opisuje: »Utrujenost, izgorelost,  strah da ne bom preživela , najbolj  
črne misli. Če je otrok samo zakašljal, sem dobila napad panike. 
Vrtoglavice so bile vzrok, da sem dobila napad panike in posledično je 
prišlo do aritmije in naraščanje prit iska.«  Kot sem ţe na začetku 
interpretacije  pisala, je po mojem mnenju na stalen strah in paniko, da 
bo karkoli narobe z njo ali z otrokom, vplivalo to, da se je zanositi  
trudi la kar dve leti in pol. Ker si je to tako dolgo ţelela, je bila 
prestrašena, al i bo vse v redu. Teţave z zanositvijo  lahko predstavl jajo 
izvor st isk (Pope idr., 2000a, Pucer idr., 2014).  
 
Mame A, C, D in F navajajo na prvi pogled dokaj podobne simptome, 
vendar gre kljub temu pri vsaki za specif ičen preplet razl ičnih teţav.  
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Stiske, ki so jih mame izpostavl jale, so torej zelo različne. Največ mam 
(pet) je izpostavilo utrujenost, ki je precej pogost pojav pri novopečenih 
mamah. Otrok ima namreč  svoje zahteve, mamam primanjkuje spanja, 
otrok je vedno na prvem mestu. Tri mame so izpostavile še strah , bodisi 
pred izgubo otroka bodisi  pred boleznimi, al i pa pred tem, da za otroke 
ne skrbijo dobro. Nabor je torej zelo raznolik in iz tega lahko hitro 
ugotovimo, da gre pri vsaki za zelo specif ičen preplet teţav. Posledično 
bi moral bit i tudi način pomoči pri lagojen teţavam in potrebam vsake 
mame. 
 
 

3. 6 Čustveno področje  
 
3. 6. 1 Odnos do sebe in doživljanje sebe v vlogi matere  
Nobena izmed mam, ki so odgovarjale na moja vprašanja, ni imela 
preveč pozitivnega odnosa do sebe. Vse, razen ene (mam a C) so 
dvomile vase ter v svojo sposobnost bit i mama in po porodu niso bile 
preveč samozavestne. Verjamem, da je zelo teţko ostat i pozitiven, če 
dvomiš o svojih odločitvah  ter sebe vidiš kot nesposobnega skrbeti za 
svojega otroka. Otrok je namreč  le nebogljeno bit je in mame so tiste, ki 
bi mu morale nudit i  vse najboljše. Če se ti zdi, da ničesar ne delaš prav 
ter dvomiš o vsaki svoji odločitvi , se pojavi še več negativnih čustev in 
vse skupaj vodi v začaran krog. Leonard (1998, v Skočir, 2005) 
ugotavlja, da pomanjkanje samozavesti in nizko samospoštovanje 
višata tveganje za razvoj PDS.  
 
Mama A je , ko je izvedela, da je noseča z dvojčki, doţivela velik šok. 
Dvomila je o tem, ali je sposobna in pripravljena bit i  mami. Mogoče je 
bil dvom močnejši tudi zato, ker je bi la noseča z dvojčki .  Menim, da se, 
če bi bila noseča le z enim otrokom, ne bi tol iko obremenjevala s tem, 
ali bo zmogla poskrbeti za otroka.   
 
Mama B, ki je doţivela poporodno travmo,  je imela po porodu slabši 
odnos do sebe. Prej je bi la vedno borka in se ni nikoli pritoţevala, po 
porodu pa je bila šibka in uničena. Takšna vloga pa  j i ,  kot pravi sama, 
ni ustrezala. Sama sebe je doţivl jala kot slabo mamo, in sicer zato, ker 
otroka ni rodila vaginalno in ker ga ni mogla zaščiti pred carskim rezom .  
 
Mama C zase pravi: »Moj odnos do sebe se ni vel iko spremenil po 
porodu. Vedno sem imela bolj slabo samopodobo. Takoj po porodu se 
to ni spremenilo. Mogoče imam sedaj, enajst mesecev po porodu, malo 
boljšo samopodobo.«  Sicer pa, kljub temu da njena samopodoba ni 
preveč pozitivna, sama sebe ocenjuje kot dobro mamo . Kljub kakšni 
napaki, ki jo je stori la, in kl jub temu, da ima ţe od nekdaj bolj  slabo 
samopodobo, sama sebe ni ocenila kot slabo mamo. Pucer ( idr., 2014) 
pravi, da je nizko samospoštovanje lahko eden izmed dejavnikov 
tveganja.  
 
Za razl iko od mame C sta imeli mami D in F pred porodom bolj pozit iven 
odnos do sebe in večjo samozavest. Mama D je bila pozit ivno 
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naravnana, polna energije in na splošno zelo zadovoljna s sabo. Po 
porodu pa je bi la brez energije in utrujena. Ni bila podobna sama sebi 
in posledično je postala zelo nezadovoljna. Imela je vel ika  pričakovanja 
glede svoje vloge, kako bit i mati.  Predstavl jala si je , da bo takoj po 
porodu polna energije, v kondici j i in da bo vse zmogla. Resničnost  pa je 
bila čisto drugačna. Z vsem se je obremenjevala (al i bo spala, 
kolikokrat se bo zbudila ponoči, ali  bo  imel otrok krče itn.), strah jo je 
bilo, ali  bo zmogla bit i  mama . Spraševala se je, zakaj je sploh rodila, 
sledila pa je slaba vest.  Tudi mama F je bila pred porodom precej bolj  
samozavestna na vseh področjih , po porodu pa je ta samozavest 
izpuhtela. Preden je postala noseča, nikol i ni imela teţav in vse j i je 
vedno uspelo, česarkoli se je  loti la. Menila je, da bo tako tudi z otrokom 
in da se bo ţe znašla. Ni pričakovala, da bo v takšnem krču ter da jo bo 
tako strah. Bila je zelo šokirana, kako je to nanjo vplivalo, začela je 
dvomiti o sebi kot mami. Everingham (idr., 2006) pravi,  da je za sicer 
uspešne in samozavestne ţenske nedopustno, da imajo teţave pri 
nečem tako preprostem, kot je materinstvo.  
 
Običajno si ţenske materinstvo predstavl jajo kot nekaj, kar j ih bo 
izpolnilo in osreči lo. Mame, ki po porodu doţivljajo različne oblike PDS, 
pa doţivijo vse prej kot to (Drglin, 2006).  Tudi mama E je samo sebe 
videla kot zelo slabo mamo, ko je zbolela.  
 
 
3. 6. 2 Odnos z otrokom 
Splošno prepričanje je, da se mati in otrok po  porodu takoj medsebojno 
poveţeta , vendar čustvene st iske matere lahko zmanjšajo uţitke 
materinstva in ovirajo odnos med materjo in otrokom (O`Hara, 1995). 
Pojavi jo se namreč  ravno takrat, ko se postavljajo temelji odnosa med 
materjo in otrokom (Skočir, 2005). Le dve mami od šestih sta rekl i, da 
sta se takoj po porodu povezali z otrokom. Mama C se je nanj takoj 
navezala in tudi takoj čut ila l jubezen. Ni mogla verjet i, da je to res njen 
otrok. Hkrati pa jo je bilo strah, da bi otroka preveč navezala nase.  Tudi 
mama E pravi, da je bila zelo povezana z otrokom. 
 
Štir i mame so imele več teţav pri navezovanju st ika s svojimi otroci. 
Mama A je imela teţave z navezovanjem stika tudi zato, ker sta bila 
oba v inkubatorju. Edini medsebojni stik, ki so ga imeli,  je bi l »preko 
škatle«  boţanje po rokah in nogah. Pravi stik, še ne preveč močen, so 
vzpostavil i po pribliţno pol leta.  Prvi razlog, da se stik ni takoj 
vzpostavil , je po mojem mnenju ta, da je med mamo in otrokoma 
manjkal f izični st ik, ker sta bila otroka tako dolgo v inkubatorju. Po  tem, 
ko so prišl i domov, pa so se pri mami začele pojavl jat i PDS, ki so se 
končale pribliţno sedmi mesec po porodu in ravno v tistem času je 
mama opazila, da so začeli vzpostavl jati bol j pristen st ik.  PDS namreč 
ovirajo razvoj l jubečega in st imulat ivnega odnosa (Mihevc idr. , 2009).  
 
Tudi mama B se je zelo teţko navezala  na otroka . Čuti la ni popolnoma 
nič, nobene ljubezni al i povezanosti. Imela je zelo slabo vest, počuti la 
se je: »kot največja smet« , ker ni mogla vzl jubit i otroka.  Teţava pri 
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povezovanju z otrokom je tipičen znak poporodne travme (Drglin, 2009). 
Mama B o skrbi za dojenčka pove še: »Na srečo sem veliko brala o 
novorojenčkih in njihovih (čustvenih) potrebah, tako da sem bila 
načeloma dobra mama. Otroka sem imela ves čas ob sebi, doj i la sem 
ga po potrebi, veliko sem ga pestovala in nosila, redno sem ga 
previjala, nikol i ni jokal več kot nekaj sekund. Ampak to ni prišlo iz 
srca, prišlo je iz možganov. Sčasoma sta se prebudil i l jubezen in 
povezanost, morda ravno zato, ker sem vse to počela, pa je srce 
dohitelo možgane.«  
 
Ko je mama D rodila, ni imela občutka, da je otrok njen. Takrat je zelo 
pogrešala telesni stik z otrokom. Dolgo se ni zavedala, da sploh ima 
otroka . Nit i ni vedela, kakšna so njena čustva do otroka .  Spraševala se 
je, ali ga sploh ima rada in ali  ga bo  vzljubila. Bi la je otopela.  Kar nekaj 
časa je potrebovala, da se je nanj navezala. Sledil i so občutki krivde in 
očitanje, da je slaba mama. 
 
Prav tako kot mama D je tudi mama F na začetku razmišl jala, da se 
nikakor ni povezala z otrokom. Menila je, da ga ne zna poslušati  in ne 
ve, kakšne so njegove potrebe. Ko je razmišl ja la za nazaj, je ugotovi la, 
da sta z otrokom pravzaprav lepo sodelovala in da  se je dobro znašla v 
vlogi mame. Kljub dvomom v svoje odločitve se je zanesla na svoje 
občutke.  
 
Tri mame, ki so imele teţave z navezovanjem na otroka, so rodile s 
pomočjo carskega reza. Menim, da tudi to, da so po porodu otroka 
videle le za zelo kratek čas , lahko vpliva na dejstvo, da so potrebovale 
dlje čase za povezovanje in navezovanje . Mama B namreč v svojih 
odgovorih na vprašanja piše o tem, da po porodu niso imeli časa, da se 
spoznajo kot druţina in da so ji dojenčka dali stran od postelje, da je 
morala kmalu po operacij i sama vstati s postel je, da ga je lahko 
podojila. Mama D pa piše, da je pogrešala telesn i  stik z otrokom in da 
ga je na kratko videla le na hodniku, ker je rodila zvečer, pestovala pa 
ga je lahko šele naslednje jutro , pa še to samo za pol ure . Posledično 
je občutek, da sploh ni rodila, popolnoma normalen.  
 
 
3. 6. 3 Odnos s partnerjem 
Štir i mame opisujejo pozitivne spremembe, ki so j ih opazile v njihovem 
odnosu s partnerjem. Mama A se je lahko na svojega partnerja zanesla . 
Veliko sta se pogovarjala in si razdelila delo. Sicer  ni ţelela, da bi se 
partner ponoči budi l ,  ker je hodil v sluţbo. Menila je, da je njena 
dolţnost, da ponoči sama poskrbi za otroka, ker je bi la na porodniškem 
dopustu. Kadar pa je bi l partner prost, j i je seveda pomagal.  
 
Tudi mama B je opazila pozit ivne spremembe v odnosu s partnerjem. 
Travma ju je zelo povezala, saj je bil on edini, ki je zares vedel, kako je 
bilo. Ves čas poroda je bil ob njej in j i pomagal , po porodu pa se je po 
njenih besedah izkazal za »superheroja« . Skrbel je za gospodinjstvo, 
zanjo in za otroka. Veliko sta se pogovarjala , skupaj sta jokala in 
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predelovala izkušnjo . Vse mu je lahko zaupala, celo to, da je nanj 
l jubosumna, ker je bil on boljši starš in ker je imel otroka raje kot ona. 
Partner jo je razumel in jo še bolj podprl z l jubeznijo.   
 
Kljub temu, da nimata veliko časa drug za drugega, je tudi mama C 
opazila, da sta se s partnerjem bolj  povezala. Nudil j i  je podporo, jo 
tolaţi l in spodbujal. Čuti la se je l jubljeno. Pravi, da se je  vedno lahko 
zanesla le nanj in na nikogar drugega.  
 
Mama D se je po prihodu otroka še bolj povezala s partnerjem. Stal j i je  
ob strani, j i pomagal, jo skušal razumeti, spodbujal in podpiral. vendar 
sta, ker se je vse vrtelo okoli otroka, pozabljala nase in na njun odnos.  
 
Dve mami sta opazil i bolj negativne spremembe v odnosu s partnerjem. 
Vendar kl jub temu mama E pravi, da se je partner trudil po najboljših 
močeh, da bi jo podpiral.  

Najbolj negativne spremembe v odnosu s partnerjem pa je opazila 
mama F. Pravi,  da z njegove strani ni imela prave podpore, imela je 
občutek, da je ne sl iši  oziroma sploh ne razume, kako j i je . Ţe na 
začetku se ni dobro znašel v vlogi očeta in tako je podzavestno začela 
nase prevzemati vse obveznosti v zvezi z otrokom. Partner se je počutil  
zapostavl jen in postala sta tujca. Kot pravi sama, je manjkalo to, da bi 
vsaj poskusil razumeti, kako j i je. Med  tem, ko se on ni trudil, je sama 
veliko razmišl jala, kako se počuti on in kako bi ga lahko bolj upoštevala 
in bolj vkl jučila  v skrb za otroka. Bilo j i  je zelo hudo, sčasoma pa je 
ugotovila, da je on tisti,  ki bi se moral malce bolj  potrudit i in več 
naredit i za izboljšanje situacije.  Trikrat je celo razmišl jala, da bi 
partnerja zapustila. V prvem mesecu po porodu je imela ţe pripravl jene 
stvari, da odide. Ko pa je bil  otrok star nekje pol leta, je partner prvič 
ostal sam z otrokom in takrat je ugotovi l,  da z njim le ni tako teţko.  
Opazila je tudi, da je otrok začel doţivljat i njuno partnersko krizo. 
Naučila se je brat i otroka –  ko je nemiren, začne  ona razmišl jat i, kje je 
problem, kaj ga muči . Sčasoma je komunikacija  med njo in njenim 
partnerjem postala laţja. Zanimivo je  to, da je partner starejši kar  17 
let. Sama pravi, da je zelo opazen drugačen način vzgoje . V partnerjevi 
druţini so  bi l i  namreč  bolj  zaprti in konservativni, vse so pometali pod 
preprogo. V njeni druţini pa je bi lo ravno obratno.  Campolunghi-Pegan 
(b. d.) pravi, da je v obdobju prehoda v starševstvo izjemno pomembna 
podpora partnerja in to, da je pripravl jen poslušati svojo partnerko .  
Ravno to je manjkalo mami F, torej da bi jo partner pos lušal, jo podpiral 
in skušal razumeti.  Na drugi strani pa Everingham idr. (2006) pravi jo, 
da anksiozno vedenje matere lahko nekatere očete vodi k temu, da se 
počutijo izključene. Ţelijo pomagati partnerki,  vendar so te kri t ične do 
njihovih poskusov pomoči.  Pri primeru mame F je mogoče tudi to, da se 
je partner počutil izkl jučenega iz druţinskega ţivl jenja, saj je, kot pravi 
mama , podzavestno nase prevzela vse zadolţitve.  
 
Podpora s strani partnerjev je v obdobju po porodu  torej izredno 
pomembna, kar potrju je vel iko raziskovalcev (Everingham idr. , 2006, 
Campolunghi –  Pegan, b. d., Ličina in Radovanovič, 1995, Clout in 
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Brown, 2016, Wright idr., 2015). Clout in Brown (2016) pravita, da sta 
slaba kakovost partnerskega odnosa in nizka podpora partnerja 
dejavnika tveganja za pojav PDS. Pomembna je stabilna ter podporna 
partnerska zveza (Wright idr., 2015). Bit i razumljena je namreč 
najpomembnejša oblika podpore, ki si jo ţenske ţeli jo s strani 
partnerjev (Everingham idr.,  2006).  Hkrat i pa je prihod novega 
druţinskega člana velika preizkušnja za partnerstvo. Rojstvo otroka od 
partnerjev namreč zahteva sprejemanje novih druţbenih vlog, mnoţico 
hitr ih prilagoditev ter ponovno vzpostavitev ravnovesja v zvezi (Mivšek, 
2007).  
 
 

3. 7 Socialno področje  
 
Včasih je razširjena druţina bolj pomagala novopečeni mamici. Nudila j i  
je podporo, pomoč in nasvete. Vse to pa je z nastankom nuklearnih 
druţinskih celic izgini lo. Moderna druţba od ţenske zahteva, da takoj 
začne normalno funkcionirat i in njene potrebe niso upoštevane (Mivš ek, 
2007). Prav zaradi teh sprememb od tradicionalnih do modernih 
običajev me je zanimalo, kakšne so izkušnje mam na socialnem 
področju ,  kdo jim je nudil največ pomoči in kako so se spremenile 
njihove socialne mreţe .  
 
 
3. 7. 1 Odnosi z drugimi 
Slaba socialna mreţa oziroma slaba socialna podpora veča moţnost za 
pojav PDS (O`Hara, 1995). Kar pet mam od šestih ni imelo posebne 
ţelje po druţenju z drugimi. Mama A pravi, da se, glede na to, da ni 
poskrbela zase, nit i za hišo,  ni veseli la, da bi njo ali stanovanje kdorkoli  
videl v takšnem stanju. Tist i, ki niso imeli otrok in so govori l i  samo o 
tem, kako lepa sta dojenčka ter niso vedeli, kako naporno j e v resnici,  
so jo spravl jali v slabo voljo . Mama B si je ţelela, da vsi izginejo in jo 
pustijo na miru. Po drugi strani pa pravi : »Globoko v sebi sem si želela 
objem in da bi mi nekdo domov prinesel skuhano kosilo in nato takoj 
odšel, ne da bi karkoli  pričakoval v zameno.« Navadno je v dar dobivala 
neuporabne stvari,  ki j i v t istem trenutku niso nič pomenile.  V zameno 
so od nje pričakovali, da bodo lahko pestovali otroka. Posledično je bi lo 
veliko neizgovorjene uţaljenosti s strani drugih. Ostale ljudi  je videla 
kot naivneţe, ki niso in nikoli ne bodo zares mogli razumeti njene 
situacije. Po njenem mnenju se večina nit i  ni potrudila, da bi jo 
razumeli. Pravi še: »Tiste, ki me niso znali vprašati, kako sem in samo 
biti t iho in mi pustit i, da povem, kako je bi lo, še danes ne spoštujem in 
jih verjetno nikol i ne bom.«  Posledično je izgubila st ik s t ist imi pri jatel j i ,  
ki niso razumeli njene situacije. Z večino je ostala v st iku preko 
druţabnih omreţij in SMS sporočil. Zelo si je ţelela, da bi jo kdo od 
sorodnikov vprašal,  kako je bi lo, jo poslušal in j i nu dil oporo ter pomoč.  
 
Tudi mama E pravi, da ni imela ţelje po druţenju z nikomer drugim kot 
s svojo oţjo druţino. Otroka ni zaupala nikomur, razen svoji mami. 
Mami F je, tako kot mami E,  najbolj ustrezala druţba sorodnikov ,  
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predvsem njenih staršev, ki ţe imata nekaj izkušenj na tem podr očju in 
sta ji lahko pomagala z nasveti ter jo znala pomirit i. Sicer si ni upala 
preveč hodit i naokrog, saj jo je b i lo strah, da bo otrok lačen, ga  bo 
treba previt i itn. Najlaţje ji je bi lo, da je kdo od njenih najbliţj ih prišel k 
njej domov. Sicer pa je v tem času spoznala novo pri jatelj ico, s katero 
se je zelo povezala, saj je bila v podobni situacij i kot ona ; rodila je le 
nekaj dni pred njo.  
 
Mama C je prav tako vse ostale videla v negativni luči, vendar na malce 
drugačen način kot druge št ir i. Druge je namreč  dojemala kot 
sovraţnike, ker je čuti la, da ji hočejo slabo in j i hočejo vzeti otroka. Ko 
je prišel kdo na obisk, je razmišl jala, da ţeli, da gre čim  prej domov. 
Posledično tudi ni imela ţelje po druţenju s komerkoli  drugim, razen z 
otrokom in partner jem. Še vedno ima takšen občutek, vendar ne tako 
intenzivnega. Večino časa je sama doma in pazi na otroka. Otroka v 
varstvo zaupa samo partnerju, zato si tudi ne vzame veliko časa zase , 
vendar pravi,  da se ji nit i ne zdi, da ga potrebuje.  
 
Mama D je nasprotno od drugih zelo pogrešala druţenje in je imela 
veliko ţeljo po tem.  Ker se je preseli la daleč od doma, kjer ni poznala 
nikogar, je dopoldneve preţivl jala sama s hčerko. Dojemanje drugih se 
ni spremenilo. Hvaleţna jim je bi la za podporo in pomoč, ki so  j i jo 
nudil i. Sicer pa so postal i st iki z vsemi redkejši oziroma so se z 
nekaterimi celo prekini l i . Za nekatere ni bila več zanimiva, ker je 
postala mama , s t istimi, ki so j i bi l i bl izu, pa so se st iki še bolj poglobili.  
Menim, da je to, da je bi la mama D večino časa sama z otrokom in na 
neki način brez odrasle druţbe, zanjo zelo negativno, saj se je ţe tako 
zelo obremenjevala s tem, al i se ji bodo ponovile duševne stiske, ki j ih 
je doţivela ţe pred nosečnostjo , al i ne. Ker ni imela druţbe odraslih , je 
imela dovolj časa, da je lahko razmišl jala o tem, kaj in kdaj se bo 
zgodilo, ali se bo zgodilo. Mogoče bi j i korist i la kakšna skupina  za 
samopomoč, kjer bi lahko prediskutirala svoje stiske in teţave. Hkrat i bi 
dobila podporo, druţbo, pogovor z mamami, ki so v podobni situacij i ,  in 
potrdi lo, da je materinstvo teţko za vse in da imajo vse ma me takšne al i  
drugačne teţave .  
 
 
3. 7. 2 Reakcije drugih na stiske mam 
Dve mami (A in C) sta opazil i obsojanje s strani drugih. Predvsem 
mama A je opazila vel iko obsojanja s strani drugih mam, kadar je 
govori la o st iskah, ki j ih je doţivela. O vsem, kar se je dogajalo v času 
po porodu, ţeli odkrito govorit i in opozarjati na to problematiko . Sicer 
pa je, ko je ugotovila, kaj se z njo dogaja, s strani drugih  dobila več 
pomoči, vendar nihče ni imel podobnih izkušenj , da bi j i znal svetovati.   
 
Ostale št ir i mame niso bile tako odkrite glede svojih stisk. Mama B 
pravi, da so za njene teţave vedeli le izbrana babica, doula in njen 
partner. Z njimi se je veliko pogovarjala in, kar je bi lo najpomembneje, 
vsi so jo poslušali.  O`Hara (2009, v Kovačič, 2015) pravi, da k 
izboljšanju PDS pripomore ta ţe samo poslušanje in psihološka podpora.  
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Za st iske mame E ni vedel nihče. Šele, ko je terapija (antidepresivi) 
začela  delovati, je začela hoditi  med ljudi. Tudi za teţave mame F je 
vedela le ena oseba, in sicer prijatel j ica, ki j i je bila v veliko oporo in jo 
je vsak dan poklicala, kar j i  je zelo veliko pomenilo. Dodaja še: »Misl im, 
da sta sicer mami in oči opazila in videla, da nekaj ni v redu, ampak mi 
nobeden od nji ju ni direktno rekel nič o poporodni depresij i kot taki.  
Dala pa sta mi vedeti, da ju lahko kadarkoli pokličem in se zanesem 
nanju.«  
 
Za teţave in stiske mame  D je vedelo več posameznikov, vendar so jo 
vsi tolaţi l i,  da to , kar se j i dogaja, ni poporodna depresija , sama pa je 
bila prepričana, da se j i podira svet.  Na neki način so drugi torej 
zanikali njene st iske, niso pa j i priznali in razumeli, da se z njo res 
nekaj dogaja. V druţbi na ţalost še vedno obsta ja močno prepričanje, 
da se takšne stvari ne dogajajo , sploh pa ne v tako lepem in krasnem 
obdobju po porodu. Dejstvo je, da so PDS še vedno tabuizirane. 
Materinstvo je še vedno predstavl jeno kot največje poslanstvo ţenske 
in v tem obdobju naj bi ţenske občuti le  samo pozitivna čustva (Drgl in, 
2006).  
 
 
3. 7. 3 Primerjava z drugimi  
Mami A in D govorita tudi o tem, da sta se primerjal i z drugimi mamami. 
Mama A je govori la predvsem o primerjavi v nosečnosti in takoj po 
porodu. Medtem ko je imela sama zelo naporno nosečnost, so imele po 
njenih besedah ostale mame lepo nosečnost, lep porod, rodile so 
zdrave dojenčke  in se z njimi takoj povezale. Sama je imela veliko 
teţav v nosečnosti, porod ni bil idealen, prav tako pa sta  imela otroka 
nekaj teţav z zdravjem in ju  prve tr i dni sploh ni videla. Imela  je tudi 
zelo slab občutek , ker so drugi skrbel i  za njena otroka. 
 
Tudi mama D se je primerjala z drugimi mamami in se spraševala, kako 
so lahko druge mame tako vesele in kar kipijo od energije. Občudoval a 
je pri jatel j ico, kako zmore vse izpeljat i z dvema zahtevnima hče rama. Z 
drugimi se je pogovarjala o tem, kako se  počutijo ter ugotovila, da so 
skoraj vse občutile podobno kot sama , vendar je bi la kljub temu preveč 
vpeta v mišl jenje, da se j i ponavljajo duševne st iske iz preteklost i.  
 
Na ţensko ima lahko zelo negativen vpliv to, da so razl ike med ţeljami 
oziroma idealom materinstva, ki si ga ţenska ustvari na podlagi 
druţbeno pričakovanih predstav ,  in resničnostjo  prevelike. Vse to lahko 
vodi v razočaranje, samoobtoţevanje, jezo, ţalost, krivdo in seveda tudi 
depresijo (Mivšek, 2007). Tukaj lahko spet zapišem, da se navzven še 
vedno prikazujejo le pozit ivne strani materinstva , n ihče  pa ne opozarja, 
da je materinstvo teţko in polno dvomov.  
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3. 8 Pomoč  
 
Krivda, tesnoba, depresija in jeza –  to so občutki, ki j ih po normah 
kulture ne bi smeli povezovati z materinstvom (Drglin, 2006). Ţenske se 
zaradi druţbeno pričakovanega vedenja bojijo priznati svoja čustva, ki 
so negativna (Mivšek, 2007), kar so potrdi le tudi mame, ki so 
odgovarjale na moja vprašanja. Kar štiri  mame od šestih so namreč 
povedale, da so na spletu raziskovale, kaj se z nj imi dogaja. Mama A 
je, ko so se stiske pojavljale ţe nekaj časa, simptome poiskal a na 
spletu . Našla je seznam z dvanajstimi znaki poporodne depresije.  
Razmišljala je, da se v primeru, da vsaj polovica znakov s seznama, 
velja zanjo, očitno z njo nekaj dogaja.  Podčrtala je deset od dvanajst ih 
znakov, ki j ih je opazila  pri sebi. Seznam je pokazala partnerju in mu 
povedala, da potrebuje dva dni zase , da se spočije in uredi, sicer se bo 
usedla v avto in se sama nekam odpeljala. Poleg pogovora s partnerjem 
ji je zelo pomagalo tudi to, da se je povezala z mamo, ki je ţe doţivela 
PDS in se z nj imi uspešno spopadla .  Od trenutka, ko je drugim okoli  
sebe zaupala, kakšne so njene teţave, je dobila več pomoči pri skrbi za 
otroka, da se je lahko sama spočila .  
 
Mama D je prav tako veliko brskala po spletu in našla  stran Mamazofa. 
Dr. Zalki Drgl in je napisala elektronsko sporočilo. Ta ji je odgovori la in 
j i poslala veliko spodbudnih besed, podobnih zgodb in koristnih 
nasvetov, kaj lahko stori, ko je st iska na vrhuncu. Sicer j i je  ob strani 
stala druţina  in j i  pomagala. Partner in tašča sta bi la t ista, ki sta j i  
najbolj  pomagala z odkrit im pogovorom. Poleg nj i ju pa j i  je koristi la tudi 
podpora najboljše pri jatel j ice. Bilo jo je sram, hkrati pa j im je bila zelo 
hvaleţna, da j i stoji jo ob strani in jo razumejo. Meni, da bi ţe v 
porodnišnici po porodu potrebovala več podpore, tako pa se je vse 
vrtelo okoli otroka. Zelo je pogrešala  tudi pogovor oziroma nasvet s 
strani patronaţne sestre. Ţelela je , da bi sama sprejela dejstvo, da je 
vse to, kar se j i je dogajalo, normalno, in pogovor s psihologinjo, ki ima 
izkušnje na tem področju .  
 
Tudi mama E je razlago za to, kar se ji  je dogajalo, iskala na spletu. 
Nato je sama poiskala pomoč pri osebni zdravnici, ki jo je napoti la k 
psihiatru. Tam je dobila diagnozo –  poporodna depresi ja in anksioznost. 
Predpisal j i je terapije z antidepresivi. Zdravi la je jemala eno leto, nato 
pa je postopoma nehala. Kljub temu, da je psihiater predlagal 
podaljšanje, je sama vedela, da bo zmogla brez. Razmišl jala je tudi o 
tem, da bi si pomagala s pomočjo psihoterapije, vendar se ji je  potem 
začelo stanje izboljševati.  V časih stiske sta ji najbolj pomagala počitek 
in spanje. Sicer pa pravi,  da je od vseh dobila veliko podpore. Najbolj  
se je lahko zanesla na moţa, mamo in prijatelj ice. Ker je dobila tol iko 
podpore, se je čutila srečno, da so ob njej.  
 
Mama F je hitro ugotovila, da teţave niso samo posledice hormonov. O 
teţavah  in simptomih je začela prebirat i na spletu in takoj j i je bilo 
laţje. Z branjem  razl ičnih člankov  in l iterature na temo PDS se je 
naučila ,  kako predihati navale st iske.  Pomiri lo jo je, ko je  v skupini na 
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druţabnem omreţju  videla, da imajo tudi mame, ki imajo starejše 
otroke, di leme o tem, ali so dobre mame ali ne. Glede tega, al i bi svoje 
teţave zaupala patronaţni sestri ali ne, je bi la zelo neodločna. S trah jo 
je bi lo tudi zato, ker ni vedela, kaj se bo zgodilo , če  j i  zaupa svoje 
teţave. Če  bi vedela, kakšen je postopek naprej, bi se mogoče  laţje  
odloči la, al i bi j i  povedala al i ne, tako pa si je misl i la, da ne ţeli  
zganjati  panike. Razmišl jala je tudi,  da bi se obrnila na osebnega 
zdravnika, vendar ni ţelela jest i tablet , ker je doji la. Odločila se je, da 
bo otroka postavi la na prvo mesto in da bo sama poskusila preţiveti iz 
ure v uro, dan za dnem. Ko je bil  otrok star enajst mesecev, j i je zelo 
koristi lo, da je začela delati. S tem se je počutila  bol j koristno in lahko 
je ušla  vsakodnevn i  rutini. Sluţba je postala  neke vrste umik, saj je bi lo 
to, da je morala bit i vsak dan doma z otrokom,  zanjo zelo 
obremenjujoče .  Najbolj sta jo znala pomirit i njena starša. Zelo ji  je 
pomagala tudi prijatelj ičina druţba. Pravi, da je v času stiske najbolj  
pogrešala partnerja.  
 
Največ zaslug za okrevanje mame B si lahko lasti njen moţ. Po porodu 
se je namreč zelo izkazal, saj j i je pomagal pri o troku, gospodinjstvu ter  
j i nudil podporo. Veliko sta se pogovarjala in okrevala je predvsem s 
pomočjo njegove l jubezni. Skupaj sta jokala in predelovala izkušnjo. 
Vse mu je lahko zaupala. Partner jo je razumel in jo podprl z l jubeznijo. 
Najprej je misl i la ,  da so psihične teţave posledice kakšne f izične 
pomanjklj ivosti (visok prit isk al i nizek nivo ţeleza). V porodnišnici je 
ugotovila, da doţivlja posttravmatski stres, ko j i je ginekologinja na 
vizit i rekla, da: »me bo mogoče  odpusti la jutri ,kl jub temu, da sva bila z 
otrokom ok« . Takrat je spet doţivela občutek nemoči, ker bo mogoče 
odpuščena, mogoče pa ne. V ţivo je podoţivela tudi nemoč pred tem, 
ko so jo zvezali na operacijsko mizo in j i dali masko za splošno 
anestezi jo. Ko je prišla domov, j i je bilo takoj laţje. Ob pomoči drugih 
se je čuti la l jubljeno, kl jub temu da ni popolna mam a . Ţelela si je, da bi 
jo kdo od sorodnikov vprašal, kako je bilo in j i nudil  oporo in pomoč. 
Namesto da bi j i  sorodniki pomagali, so prišli  na obisk in bil i uţaljeni,  
če jim otroka ni dala v naročje , hkrat i pa so ji govori l i o nj ihovih 
napornih porodih. Skratka, čut ila se je popolnoma spregledano. Ostali  
so si jemali samo prostor zanje. Najbolj sta ji pomagala pogovor in 
občutek sprejetost i . Ţelela si je, da bi j i kdo prinesel s kuhano kosilo in 
takoj odšel, ne da bi karkoli pričakoval v zameno.  
 
Mama C je svoje teţave najprej pripisovala hormonom. Ker se ji  je 
stanje slabšalo, se ji je zdelo, da ima psihične teţave. Pomoči ni 
poiskala, zanesla se je lahko le na partnerja. Ob tem se je čuti la 
l jubljeno. Ţelela si je več podpore s strani bl iţnjih, hkrati pa si je ţelela, 
da bi šla njena druţina nekam proč, da bi se odmaknili.  Pravi,  da bi 
pomoč verjetno sprejela samo od nekoga, ki bi jo na nevsilj iv način 
poslušal, jo skušal razumet i in j i mogoče poskušal pomagati.  
 
Za mame je bilo torej zelo pomembno, da jim je nekdo prisluhnil, j ih 
skušal razumeti in j im nuditi pomoč, kakršno so potrebovale. Vsaka 
mama potrebuje nekoga, ki mu lahko zaupa svoje teţave in stiske. 
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Veliko mam najde zaupnika v svojem partnerju, mami, pri jatel j ici  … 
Nimajo pa vse mame te sreče, da bi imele koga, ki bi j im prisluhnil.  
Everingham idr. (2006) pravi jo , da je materam najprej treba pomagati,  
da razumejo, kaj se z njimi dogaja. Nato jim je treba nuditi pomoč,  ki je 
pri lagojena njeni ţivljenjski situacij i  in ni posplošena.  Menim, da bi 
morale bit i  patronaţne sestre t iste, ki bi bi le usposobljene za 
zaznavanje st isk in bi bi le hkrat i pripravljene prisluhniti mami  in j i  
pomagati .  Glede na to, da patronaţna sestra  dostikrat obišče otroka in 
mamo, bi bila lahko pozorna tudi na morebitne duševne  stiske.  
 
 
3. 8. 1 Poznavanje organizacij  
Kot sem ţe v teoretičnem delu naloge ugotovi la, za mame, ki doţivijo 
PDS, ne obstaja preveč velik nabor pomoči , zato tudi ne preseneča, da 
pet (mame A, C, D, E in F) od šestih mam ni poznalo  nobenih 
organizacij, ki so namenjene ţenskam, ki doţivljajo st iske po porodu. 
Mama F je omenila, da bi si, če bi vedela za katero od organizacij, 
mogoče laţje poiskala pomoč oziroma bi se na jverjetneje obrnila nanje 
za pomoč.  Mama C si ni misl i la, da bodo PDS doletele ravno njo in nit i  
ni imela volje, da bi iskala, kje bi lahko dobila pomoč, zato  se je s tem 
skušala spopasti  sama. Za razl iko od nje pa je mama D veliko brskala 
po spletu in naš la stran Mamazofa. Poslala je tudi elektronsko sporočilo 
dr. Drgl inovi. Dodaja še, da bo v primeru druge nosečnosti vsekakor 
razmisl i la o obisku njenih predavanj in delavnic . 
 
Edina mama , ki je poznala zavod Naravni začetki in skupino Mamice 
začetnice na druţbenem omreţju, je bila mama B, ki pa ni uporabila 
nobene od oblik pomoči .  
 
 
3. 8. 2 Predlogi mam 
Mame so med intervjuj i  podale svoje predloge, kaj se j im zdi pomembno 
pri obravnavi mam, pri katerih se pojavi PDS, ter kakšna bi bila lahko 
preventiva pred pojavom PDS. Mama A, ki je v porodnišnici preţivela tr i 
tedne, pravi,  da je ţe tam  pogrešala nekoga, ki bi j i pomagal 
predelovati občutke. Pravi tudi,  da bi bi lo mame treba obveščati o 
realnem stanju, ne pa olepševati materinstva  in ga idealizirati . Mame bi 
morale ţe pred porodom  vedeti,  da ni vse tako lepo, kot je sicer 
predstavljeno v naši kulturi .  
 
Mami B se zdi zelo pomembno, da ţenska  dobi prostor, da se lahko 
izrazi in pove, kakšni so njeni občutki ter razmišljanja.  Hkrati se j i zdi 
pomembno tudi, da bi mame dobile tudi kakšno prakt ično  pomoč  (npr. 
vsak dan topel obrok). 
 
Mama C meni, da bi mame, ki se zdi jo ogroţene za pojav PDS , morali  
poslati k nekomu, s komer bi se lahko pogovori le. Priporočati bi j im 
morali različne oblike pomoči, ki obstajajo. Tako kot mame dobijo letake 
o dojenju, bi lahko dobile še letake o tem, kakšne oblike pomoči 
obstajajo v primeru pojava PDS, hkrati pa  bi bilo dobro k vsaki mami 
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poslati  nekoga, usposobljenega za to, da ugotovi, kakšno je  njeno 
psihično stanje. Po njenem mnenju je pomembno tudi  dobro informiranj 
mam o zdravstvenem stanju otrok.  
 
Mama D pravi,  da bi se morala ţe v času nosečnosti  bolje pripravit i na 
poporodno obdobje. Po njenem mnenju bi bil zanjo koristen tudi  
pogovor s psihologom v nosečnosti in po porodu , da bi predelala čustva 
in st iske, ki j ih je doţivljala . Pogreša več podpore, razumevanja, 
spodbude in ozaveščanja, da ni nič narobe, če mama po porodu doţivlja 
negativna čustva ter da je utrujenost normalen pojav in da zaradi vsega 
tega ni slaba mama. Premalo se torej govori o st iskah po porodu; to je 
tabu tema. Še vedno je v  ospredju ideal popolne mame.  Steblovnik 
(2009, v Skubic, Komerički in Mivšek, 2011) ugotavl ja, da bi bila dobra 
preventiva starševskega stresa ustrezna psihološka pomoč, ki bi bi la 
dostopna vsem ţenskam , še posebej t istim, ki so noseče  prvič .  
 
Tudi mama F, tako kot mama C, predlaga, da bi se deli l i letaki s 
seznamom organizacij  ob odhodu iz porodnišnice.  Pravi, da je včasih  
laţje zaupati tujcu ali nekomu, ki ga ni treba pogledati v oči , hkrati pa 
od njega dobiš tudi objekt ivno mnenje.  
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SKLEP 
 
 
Vloga ţenske v moderni druţbi se spreminja , saj ţenska postaja 
osvobojena tradicionalnih vlog. Identitete mladih ţensk niso več 
omejene le na dom in druţino. Ţenske danes  dosegajo višje stopnje 
izobraţenosti in imajo večje moţnosti za zaposlovanje. Zaradi 
izobraţevanja in kariere  pa se teţje in kasneje odločajo za otroke, saj 
se trudijo uravnovesit i svoje vloge in ţel je (Boršić, 2016). Vendar 
poveličevanje materinstva ustvari občutek, da je najpomembnejša vloga 
ţenske ravno materinstvo. Pri tem pa se zamolči dejstvo, da je ravno ta 
vloga vzrok za diskriminacijo ţensk. Zaradi materinstva in z njim 
povezanih odgovornosti imajo ţenske  pri zaposlovanju več teţav (Gorz, 
1989, v Boršić, 2016).  V primeru, da otrok še nimajo, se delodajalci 
»boji jo«, da bodo slej ko prej zanosile in odšle na porodniški dopust. Če 
pa otroke ţe imajo, j ih lahko skrbi,  da bodo zaradi njih veliko časa na 
bolniškem dopustu.   
  
Ne glede na vse pa je materinstvo še vedno druţbeno zelo zaţeleno. 
Ţenske, ki se odločijo, da si otrok ne ţeli jo, so pogosto stigmatizirane. 
Druţba ţensko, ki si otrok ne ţeli ,  vidi kot nepopolno, kot da ji nekaj 
manjka, nedoraslo ter nenormalno (Letherby, 1999, v Stamejčič, 2015). 
Ideologija obveznega materinstva torej ne deluje več na tradicionalen 
način , vendar pa to ne pomeni, da ni več prisotna, le prevzela je nove, 
bolj neopazne načine druţbenega delovanja  (Stamejčič, 2015) .  
 
Ţenske se torej danes teţko odloči jo, ali bi sploh imele otroka in kdaj.  
Velja splošno prepričanje, da je materinstvo izpolnjujoče , največje 
poslanstvo ţenske in prinaša same lepe trenutke . V tem obdobju so 
ţenske srečne, uţivajo, se povezujejo s svojimi otroki (Drgl in, 2006).  
Toda obdobja nosečnosti, poroda in začetki materinstva  še zdaleč niso 
tako enostavna, lepa in pozit ivna, kot j ih sicer vsi opisujejo, saj so 
prisotni pomanjkanje spanca, dolgočasna in vsakodnevna rutina, 
dajanje prednosti otrokovim potrebam, ure in ure dojenja oziroma 
priprav l janja stekleničk, neutolaţl j iv dojenčkov jok itn. Če bi bi le vse 
mame popolnoma iskrene, bi verjetno med njimi teţko našli katero, ki v 
času zgodnjega materinstva ne bi izkusila trenutkov obupa (Drglin, 
2006). Zato marsikatera mama začne dvomiti  o tem, al i  se je pravi lno 
odloči la, ko se je odloči la za otroka, ali bi morala še počakati,  kar lahko 
povzroči dodatne stiske. Na ţalost je tema duševnih stisk v obdobju 
nosečnosti oziroma po porodu še vedno tabu. Kljub temu, da je to , tudi 
če ne pride do pojava PDS, izredno naporno obdobje, vsi govorijo le o 
lepih straneh materinstva. Redki so tisti, ki opozarjajo bodoče mamice 
in t iste, ki so jim blizu, da v tem obdobju ţenske naleti jo na veliko 
izzivov in ovir ter da obstaja moţnost pojava PDS.  Po mojem mnenju bi  
bilo treba celotno javnost bolj ozaveščati o PDS. Nosečnice, nj ihovi 
partnerji in bl iţnji bi morali bit i s tem seznanjeni zato, da bi  morebitne 
stiske hitreje prepoznali in mamam pomagali poiskati primerno pomoč.   
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Seveda je lahko opozarjanje na PDS tudi dvorezen meč. Mame bi bilo 
lahko ţe v nosečnosti  strah in bi se preveč  obremenjevale s tem, da 
bodo ravno one doţivele  PDS. Tukaj lahko izpostavim mamo D, pri 
kateri je bi l strah pred ponovnim pojavom stisk zelo izraţen. Ţe nekaj 
let pred nosečnostjo  je doţivl jala duševne st iske in vedela je, da 
obstaja moţnost, da se j i po porodu spet ponovijo, zato se je ţe v  
nosečnost i  začela obremenjevati s tem . Vsako teţavo je  takoj pripisala 
ponovnemu pojavu PDS. Pri  ozaveščanju o PDS moramo biti torej 
vendarle malce bolj previdni. Pomembnejše kot ozaveščanje o PDS bi 
bilo po mojem mnenju ozaveščanje o tem, da materinstvo ni tako lahko  
in enostavno . Bodočim mamam bi bilo potrebno predstavit i, kakšno je 
realno stanje , kaj zares sledi po rojstvu otroka in kako teţko obdobje jih 
čaka. Če bi ţenske spregovori le o materinstvu brez olepševanja, bi 
bodočim mamam lahko prihranile marsikatero razočaranje, ko bi se j im 
po porodu podrle idealizirane predstave o materinstvu. Tri od šestih 
mam, s katerimi sem opravila intervju , so imele razl ične zaplete  ţe  v 
nosečnosti in od takrat niso občutile t ipičnega občutka sreče in 
veselega pričakovanja, o katerem govori večina ţensk . Ţe takoj na 
začetku poti k materinstvu so se jim torej podrle predstave o tem, kako 
lepo je pričakovati otroka, se pripravl jati na njegov prihod, bit i noseča. 
 
Poleg ozaveščanja, o katerem sem pisala prej, bi bilo seveda v 
slovenskem prostoru treba zagotovit i  tudi širši nabor pomoči . Kot sem 
ţe v empiričnem delu naloge ugotovi la, v Sloveniji obstaja samo ena 
nevladna organizacija Naravni začetki, katere zasnova je po mojem 
mnenju zelo dobro zastavl jena, vendar je na ţalost premalo poznana. 
Od šestih mam je zanjo vedela le ena, kar je  zelo malo, glede na to, da 
je to edina organizacija pri nas, ki se ukvarja s to problematiko. 
Obstajata še forum Obporodne st iske in zavod Objem , ki je začel 
delovati pred kratkim. Tudi v tem zavodu se trudijo za ozaveščanje o 
PDS in mamam nudijo delavnice ter svetovanja, vendar storitve zavoda 
na ţalost  niso dostopne večini uporabnic, ker so omejene le na območje 
Ljubljane in so nj ihove storitve plačlj ive.  
 
Sprašujem se tudi,  zakaj je samo ena mama od šestih pomoč za svoje 
teţave poiskala pri strokovnjaku. Mogoče razlog t iči v tem, ker so vse 
doţivele vsaj eno negativno oziroma slabo izkušnjo s strokovnjaki, s 
katerimi so bi le v stiku, bodisi med nosečnostjo, porodom bodisi v času, 
ki so ga preţivele v porodnišnici. Lahko  j ih je bi lo strah, da bodo 
ponovno doţivele slabo obravnavo, ki so je bile deleţne ţe prej. Tudi 
strokovnjaki, ki delajo na področju ginekologije, porodništva in 
pediatri je, bi se morali bolj zavedati problemat ike PDS, se o tem 
izobraţevati in se povezovati s t istimi, ki se s to problematiko ukvarjajo, 
predvsem pa bi moral bit i nj ihov odnos primeren specif ičnemu  
ţivljenjskemu  obdobju ţenske. Morali bi bit i bol j sočutni in se zavedati,  
da je v tem obdobju zelo pomembno tudi psihično in ne samo f izično 
stanje ţenske. Rezultatov opravljenih intervjujev nikakor ne ţelim 
posploševati in verjamem, da je zelo veliko strokovnjakov v Sloveniji,  ki 
se vsega, kar sem zapisala , zaveda in si prizadeva za boljšo 
ozaveščenost  in boljše pogoje za nosečnice in mame. Še vedno pa 
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obstaja nekaj t ist ih, ki j im mogoče ni mar, ali pa imajo preveč dela, da 
bi se zares posvetil i vsaki ţenski.  
 
V Slovenij i bi potrebovali  nacionalen načrt,  s  katerim bi laţje prepoznali  
ţenske , ki doţivl jajo st iske in j ih seveda tudi napoti l i  naprej,  kjer bi 
dobile ustrezno pomoč.  V svetu je ţe uveljavljen Edinburški vprašalnik, 
ki je kratek in preprost za reševanje (Koprivnik in Plemenitaš, 2009). 
Mame bi lahko vprašalnik rešile, ko bi k njim prišla patrona ţna sestra, 
ali na prvem pregledu pri ginekologu, ali pa na kateri izmed 
posvetovalnic, ki j ih redno obiskujejo z otroki. Mame, ki bi pokazale 
znake PDS, bi napotil i k strokovnjakom, ki bi j im nudil i  pomoč in 
svetovanje. To je le eden izmed predlogov razvo ja pomoči, ki j ih je 
mogoče zasledit i v l iteraturi. Predlogov in smernic za razvoj pomoči v 
Sloveniji najdemo veliko, vendar na ţalost vs i  ostajajo le na papirju , 
nobeden izmed predlogov pa se še ni zares uveljavil v praksi.  
 
Kje bi torej lahko našli svoje mesto socialni pedagogi? Po raziskovanju 
literature in opravljenih intervjuj ih se mi zdi zelo smiselna oblika 
preventive, ki jo bom opisala v nadaljevanju.  Tako kot se redno izvajajo 
šole za starše, bi lahko ţe v nosečnosti organiziral i sproščena srečanja 
bodočih mam s strokovnjakom –  seveda imam tukaj v mislih socialnega 
pedagoga, ki bi srečanja vodil. Glavni namen srečanj bi bil , da bi se 
mame medsebojno povezale in v st ikih ostale tudi po koncu srečanj ter 
da bi poleg tega, da bi razširi le svoje socialne mreţe,  pridobile tudi 
nove informacije z razl ičnih področij.  Eno srečanje bi lahko  na primer 
namenili pričakovanjem, ki j ih imajo mame (kaj j im pomeni  materinstvo, 
kako se vidi jo v vlogi mame, kaj pričakujejo od sebe in od okolice itn.). 
Sockol (2014) namreč ugotavl ja, da lahko ţe sam odnos matere oziroma 
njen pogled na materinstvo napove pojav PDS. Tema drugega srečanja 
bi lahko bila partnerstvo, in sicer bi mame ozavestile način 
komuniciranja, ki ga imajo s partnerj i ,  in ga skušale izboljšat i ţe pred 
prihodom otroka. Tretje srečanje bi lahko bi lo namenjeno temu, da bi se 
mame naučile tehnik sproščanja v trenutkih krize, ki j ih doţivi večina 
mam. Vsako srečanje bi imelo okvirno tematiko, seveda pa bi bi lo po 
mojem mnenju najbolj smiselno to, da bi teme srečanj  sooblikovale vse 
mame in bi se sproti  prilagajale njim in njihovim potrebam. Drglin 
(2012) pravi, da je za ţenske zelo pomembno, da o svojih občutkih 
spregovori jo, zato je druţenje z drugimi zelo pomembno.  Namen 
srečanj bi bi l poleg ţe napisanih še  ta, da bi spremljali mame in jih 
skušali opremit i z drugačnimi informacijami, kot j ih sicer dobivajo v 
šolah za starše  (npr. kako skrbeti za otroka) . Srečanja bi potekala v bolj  
sproščenem vzdušju in v bolj neformalnih okoljih –  npr. v parku. 
Strokovnjak bi z mamami vzpostavi l bolj pristen, oseb en, zaupen st ik, 
j ih bolje spoznal in bi lahko skozi srečanja ugotovil,  katere so bolj  
ogroţene za pojav PDS. Seveda bi j im nudil moţnost, da se nanj 
obrnejo tudi po porodu, lahko pa bi se tudi srečanja nadaljevala  po 
porodu.  
 
Druga oblika pomoči, ki bi jo predlagala , je še pomoč takoj po porodu. 
Vse intervjuvanke so namreč določena negativna čustva čutile ţe takoj 
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po porodu. Moţno je, da so se nj ihove stiske začele ţe takrat. V tistih 
trenutkih bi morale ţe v porodnišnici imeti nekoga, ki bi j ih spodbudil,  
da razmisli jo, al i se z njimi kaj dogaja in kaj se dogaja ,  kaj občutijo . V 
primeru, da bi izrazile stiske al i negativna čustva, bi j ih poslušali i n jim 
skušali svetovati. Intervenco podobne oblike so razvi l i  v Anglij i,  kjer 
medicinske sestre izvajajo »listening visits«. Medicinske sestre ţenske 
poslušajo, da razumejo njihovo situacijo , in nato skupaj z nj imi iščejo 
ustrezne rešitve (Segre idr., 2013).  
 
Od šestih mam, s katerimi sem oprav i la intervju, j ih je pet rodilo s 
pomočjo carskega reza. Ker je bi l vzorec v moji raziskavi majhen, 
rezultatov ne morem posploševati  na celotno populacijo . Poleg tega pa 
je dejstvu, da so skoraj vse mame v moji raziskavi rodile s carskim 
rezom , mogoče  botrovalo tudi to, da sem mame za raziskavo iskala v 
skupini na druţabnem omreţju, ki zdruţuje mame, ki so rodile s carskim 
rezom. Po drugi strani pa sem isto sporočilo objavila tudi v skupini, kjer 
so mame, ki so rodile tudi vaginalno. Zelo zanimivo bi bi lo torej s 
pomočjo kvalitat ivne raziskovalne metode raziskati, kolikšen odstotek 
ţensk, ki doţivijo PDS , je rodil s pomočjo carskega reza.  
 
Na podlagi teorije in empiri je predlagam naslednje smernice, ki bi lahko 
pripomogle k boljšemu prepoznavanju, odzivanju in nudenju pomoči na 
področju PDS :  
 

1. splošno ozaveščanje  o problematiki duševnih stisk v času 
nosečnosti in poroda ter o negativnih plateh materinstva,  

2. spremljanje psihičnega stanja nosečnic  (npr. obvezni pregledi pri 
psihologu v vsakem trimesečju),  

3. srečanja nosečnic  pod vodstvom strokovnjaka, kjer bi se ţenske 
razvijale na razl ičnih področjih (čustvenem, komunikacijskem  …),  

4. skupine samopomoči , kjer se srečujejo ţenske z izkušnjami PDS,  
5. nacionalen program za prepoznavanje  mam s PDS, 
6. psihološka opora in pomoč že v porodnišnici .  
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PRILOGA 1 

 

INTERVJU 

 

Osnovni podatki 

1. Kakšna je vaša izobrazba? 

2. Kako ocenjujete svoj ekonomski status (zelo dober/dober/zadovoljujoč/slab/ 

zelo slab)? 

3. Koliko otrok imete? Če je otrok več, pri katerem otroku so se pojavile stiske? 

4. Koliko ste bili stari, ko so se pojavile duševne stiske? 

 

Nosečnost in porod 

5. Ali je bila nosečnost načrtovana? Če da, koliko časa je preteklo od odločitve 

za otroka do zanositve? 

6. Kako ste doţivljali nosečnost? Ste med nosečnostjo opazili kakšne razlike v 

čustvovanju (bolj intenzivno občutenje čustev, pojav preteţno negativnih 

čustev, pretirana zaskrbljenost, ali bo vse v redu, pojav depresije …)? 

7. Kakšen način poroda ste imeli? Kako je porod potekal? Je bil dojenček ob 

rojstvu zdrav? Je bil prezgodaj rojen? 

8. Kakšen je bil odnos zaposlenih v porodnišnici (sestre, babice, zdravniki, 

pediatri) do vas, vašega partnerja in otroka? 

 

Samopodoba 

9. Kakšna čustva ste doţivljali po rojstvu otroka? 

10. Kako bi opisali svoj odnos do sebe pred in po porodu? 

11.   Kako ste sebe videli v vlogi matere? (Kako ste se ocenjevali, kot dobra/slaba 

mati?) 

 

Socialno področje/odnosi z drugimi 

12.  Ali ste imeli po porodu ţeljo po druţenju s prijatelji, drugimi ljudmi (zakaj 

da/ne)?  

13.  Kako ste dojemali druge? 

14.  Kako so se spremenile vaše socialne mreţe po rojstvu otroka?  
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15.  Kako ste doţivljali otroka po porodu? Kakšne občutke ste doţivljali ob njem? 

Ste se z otrokom hitro povezali, vzpostavili stik z njim, se nanj navezali? 

 

16.  Kakšne spremembe ste opazili v odnosu s partnerjem? So bile spremembe 

bolj pozitivne ali bolj negativne?  

17. Ste čutili podporo s strani partnerja (zakaj da/ne)? 

 

Simptomi, težave 

18.  Katere spremembe (pozitivne in negativne) po rojstvu otroka bi še izpostavili, 

poleg ţe omenjenih? 

19.  Kdaj so se pojavile prve teţave oziroma stiske? 

20.  Prosim, opišite, kaj ste doţivljali, kaj se je dogajalo z vami, kaj ste razmišljali, 

kako ste se počutili (npr. brezvoljnost, utrujenost, nespečnost, razdraţljivost 

…)? 

21.  Ste takoj vedeli, za kaj gre, ko so se pojavile teţave? Ali ste stiske mogoče 

pripisali hormonom? Ali mogoče sploh niste razmišljali, da je karkoli narobe? 

22.  Kako so vaše stiske (če so bile vidne navzven) doţivljali ljudje okoli vas (so 

vas na teţave opozarjali, so vam skušali svetovati, vas obsojali …)?  

23.  Kako ste v času stisk doţivljali zdravniško osebje (ginekolog/ginekologinja, 

medicinske sestre, pediater/pediatrinja)? Ste čutili podporo? So se aktivno 

vključevali v reševanje stisk, jim ni bilo mar za teţave …? 

 

Pomoč/podpora 

24.  Ste same poiskale pomoč ali so vam jo nudili drugi? 

25. Kdo vam je v času stiske najbolj stal ob strani? Na koga ste se lahko zanesli? 

26.  Kako ste se počutili ob podpori s strani drugih? 

27.  Ali menite, da bi potrebovali več podpore po porodu? Če da, od koga bi 

potrebovali/ţeleli več pomoči/podpore? 

28.  Kaj je bilo tisto, kar vam je najbolj pomagalo v časih stiske? 

29.  Česa ste si v tistih trenutkih najbolj ţelele? Kakšna oblika pomoči bi vam 

najbolj ustrezala in bi jo bile pripravljene sprejeti? 

30.  Vas je kdo od strokovnjakov (patronaţna sestra, medicinska sestra, ginekolog 

…), s katerimi ste bili v stiku v nosečnosti in po porodu, spraševal po občutkih 

oziroma po vašem psihičnem stanju? 
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31.  Ali ste v tistem obdobju poznali organizacije, ki znajo pomagati ţenskam, pri 

katerih se pojavijo poporodne duševne stiske? Če da, kje ste zanje izvedeli? 

32. Bi ţeleli za konec še kaj dodati oziroma izpostaviti, kar se vam zdi 

pomembno? 

 


