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ojstvo otroka je eden izmed večjih
dogodkov v življenju. Nekaj, kar te
spremeni. Spremeni to, kako gledaš na
prosti čas, zdravje, svojega partnerja,
starše, svojo službo, prijatelje,
svobodo. Spremeni, kako se opisuješ,
definiraš. Poleg tega, da si partnerka,
hčerka, prijateljica, sodelavka, ipd.
si zdaj tudi MAMA. Nova vloga, ki si
jo dobila, je lahko čudovita: občutki,
ko se ti tvoje dete nasmeji ali pa ko
mirno in zadovoljno počiva v tvojem

naročju , so lahko izredno izpolnjujoči
in lepi. Včasih pa so naloge mame
težje in zahtevajo več energije,
kot si si kadarkoli predstavljala.
Pridejo dnevi, ko otrok joče, pa ga
ne znaš pomiriti, deluje žalosten in
nezadovoljen, čeprav se nenehno
trudiš, da bi zadovoljila vse njegove
potrebe. Počutiš se lahko izčrpano,
osamljeno, nerazumljeno. Lahko celo
dvomiš v to, da si dobra mama…

Na tem mestu bi radi poudarili, da so zapisane misli in občutki normalni! Po porodu, predvsem v zgodnji fazi materinstva, se lahko poleg pozitivnih
izkušenj, misli, čustev pojavljajo tudi negativni občutki in različne stiske. Te se lahko pojavijo po prvem ali kasnejšem porodu. Spopadanje s stiskami
in neprijetnimi čustvi je lažje, če imamo pri tem pomoč, oporo. V Psihoterapevtskem in psihodiagnostičnem centru sestavljamo skupino mamic, katere
namen je nuditi oporo ženskam v poporodnem obdobju..

Psihično zdravje po porodu
Po porodu je večina ukrepov znotraj našega zdravstvenega sistema
namenjenih dojenčku. Zdravstveno osebje najprej na domu, potem pa
na pogostih sistematičnih pregledih, spremlja otrokov razvoj in skrbi za
njegovo zdravje. Skrb za zdravje in optimalen razvoj otroka je seveda
izredno pomembna, vendar pa se prevečkrat pozabi, da je pomembno tudi
zdravje in dobro počutje žensk po porodu, sploh v prvih mesecih oziroma
v prvem letu.
Poleg telesnih težav* se lahko pri nekaterih ženskah v poporodnem
obdobju pojavljajo tudi psihične težave - poporodne stiske. Poporodne
stiske se lahko pojavijo pri katerikoli ženski.

Poporodna otožnost
Ponavadi se pojavi v prvih nekaj dnevih po porodu in v nekaj dneh tudi
spontano izzveni. Glede na podatke naj bi se pojavljala kar pri 75-80%
žensk. Simptomi: nihanje razpoloženja, razdražljivost, jokavost.

Poporodna depresija
Pojavi se lahko nekaj dni po porodu ali pa kadarkoli v prvem poporodnem
letu. Glede na podatke se pojavi pri približno 1 od 9 žensk. Simptomi so
enaki kot pri depresiji v drugih življenjskih obdobjih in lahko vključujejo:
globoko žalost, občutke ničvrednosti, težave s spanjem, izgubo ali izredno
povečanje apetita, pomanjkanje volje ipd.

Poporodna psihoza
Ponavadi se pojavi v prvem mesecu po porodu, lahko tudi kasneje (v
prvih 3 mesecih). Je izredno redka; pojavlja se pri približno eni do dveh od
1000 žensk, vendar je zelo nevarna, saj obstaja določen riziko, da mama v
takem stanju poškoduje sebe ali otroka.

Prilagajanje na materinstvo kot izvor stresa
Poporodno obdobje pa je lahko stresno in izčrpajoče tudi za tiste ženske,
ki nimajo (resnejših) telesnih ali psihičnih težav. Rojstvo otroka pred nas
postavlja nove naloge in izzive, s katerimi se do zdaj še nismo srečali
in na katere se je težko, če ne nemogoče, pripraviti vnaprej. Čeprav
je materinstvo lahko čudovito, se lahko kdaj počutimo tudi socialno
izolirane, občutimo izgubo (profesionalne) identitete, smo v stresu zaradi
sprememb v odnosu s partnerjem ali zaradi pomanjkanja časa zase ipd.
Raziskave kažejo, da se z izzivi materinstva bolje spopadajo ženske, ki se
počutijo slišane, cenjene, razumljene in čutijo, da imajo pri tem praktično
in socialno oporo (Sian Lewis, 1995; v Nicolson, 1998).

*Kar 94 % žensk navaja enega ali več telesnih težav v prvem letu po
porodu. Najpogostejše zdravstvene težave so inkontinenca urina ali blata,
bolečina v predelu presredka in bolečina v hrbtu, pogosto ženske navajajo
tudi težave v spolnosti in vzpostavljanju intimnega odnosa s svojim
partnerjem, telesno izčrpanost (Brown in Lumley, 1998; Kitič, 2014).
Možni so tudi drugi zapleti, kot sta npr. mastitis (vnetje dojk), motnje v
delovanju ščitnice, Ker ti problemi niso ”življenjskega pomena” , ženske
velikokrat o njih ne spregovorijo ali pa se o tem ne želijo pogovarjati, ker
jih je sram ali pa nimajo primernega sogovornika.

Postani del skupine..
Da bi pripomogli k dobremu psihičnemu počutju žensk in zmanjšanju
stisk po porodu in v zgodnji fazi materinstva, sestavljamo skupino za
vse mame, ki si želijo postati del skupine žensk, ki so trenutno v podobni
življenjski situaciji in se soočajo s podobnimi problemi.
V skupini se bomo pogovarjali o pričakovanih in nepričakovanih občutkih
in mislih, ki se pojavljajo predvsem na začetku materinstva. O sreči,
ljubezni, vznesenosti, pa tudi o naših strahovih, osamljenosti, stresu,
izčrpanosti, telesnih spremembah. Pogovarjali se bomo o lepih plateh in
težavah pri vzpostavljanju vezi s svojim otrokom, ohranjanju kvalitete
odnosa s partnerjem in drugimi pomembnimi ljudmi v našem življenju ter
o vseh ostalih izzivih poporodnega obdobja.

Komu je skupina namenjena?
** Vsem ženskam, ki si želijo odkritih pogovorov o svojih občutkih in mislih
v zvezi z materinstvom.

Kaj nudimo?
** skupino žensk, ki so trenutno v
podobni življenjski situaciji, se
soočajo s podobnimi problemi,
imajo podobne izkušnje;
** okolje, v katerem se lahko
odkrito pogovarjamo o svojih
mislih, izkušnjah, občutki; okolje,
kjer so izpolnjeni pogoji za

samoraziskovanje, osebnostno
rast;
** podporo in razumevanje v času
prilagajanja in sprejemanja svoje
nove vloge, starševstva;
** strokovno vodenje in usmerjanje
skupine.

Kdaj se bomo srečevali?
Skupina se bo srečevala 2 - krat mesečno, vsakič za 90 minut. Za
informacije o terminih nas kontaktirajte.

Cena
15 Eur/srečanje
V Psihoterapevtskem in psihodiagnostičnem centru Maribor si želimo in si prizadevamo pridobiti dovolj sredstev, da bi bila lahko skupina ZAmaME
brezplačna za vse mamice, ki si želijo postati del skupine. Žal zaenkrat to še ni mogoče.

Kdo smo? O nas..
Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor je bil ustanovljen leta 2008 za razvijanje in vzpodbujanje psihoterapevtske in psihodiagnostične
dejavnosti v Mariboru. Center je namenjen tako ljudem z duševno stisko kot tudi tistim s potrebo po višjem notranjem psihičnem standardu, ki bolj kot
pot iz stiske potrebujejo ustrezne pogoje za samoraziskovanje in rast.
V Centru skrbimo za visoko strokovnost naših storitev, združujemo strokovnjake s širokim naborom znanj in bogatimi izkušnjami na področju
psihologije, psihiatrije in psihoterapije.
Več o nas si lahko preberete na naši spletni strani:
www.psihoterapevtski-center.si

Kontakt
email: info@psihoterapevtski-center.si
telefon: 051 631 161
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