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Nekaj nasvetov
za pripravo na
dojenje v primeru
carskega reza, da
bo dojenje steklo
že v prvih trenutkih
po rojstvu.
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Urška Repnik je svetovalka za dojenje in poporodna 

doula, ustanoviteljica spletne šole za starše Veva in 

predavateljica o dojenju ter uvajanju hrane. Mamam 

nudi pomoč na domu, kjer pomaga pri težavah z 

dojenjem in pri poporodnih čustvenih stanjih.

Kontakt: 

urska@mamami.si

Mamami

www.mamami.si

T. 051 224 345

Avtorica
Urška Repnik



Pred vami je nekaj iztočnic za razmislek 

– in morda sestavo porodnega načrta ali 

porodnih želja. Ne kopirajte tega 

dobesedno, vsaka mama mora zase 

ugotoviti, kaj želi in najti svoj način za 

komunikacijo z osebjem. Morda vam 

naslednje točke prinesejo možnost za 

razmislek pri sebi, česa si želite – tudi če 

porodnega načrta sicer ne nameravate 

spisati. S poševno pisavo so spisani stavki 

kot primeri za porodni načrt. 

Boste imeli carski rez na vnaprej 

določen datum ali se boste dogovorili, da 

pridete v porodnišnico, ko se začnejo 

popadki? V drugem primeru bo otrok 

morda bolj pripravljen na svet, bolj zrel 

in z razvitim sesalnim refleksom (kar pa 

še ne pomeni, da v prvem tega nikakor 

ne bo). 

Lahko izbirate med splošno in spinalno 

anestezijo? Po spinalni boste morda 

hitreje okrevali, otroka pa boste imeli 

lahko takoj na prsih. To se da v 

nekaterih primerih dogovoriti vnaprej. 

Carski rez
in dojenje
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1. Kdaj bo carski rez?

2. Kakšna anestezija?

Ko greste na posvet, povejte svojo željo, 

da želite z otrokom stik koža na kožo. 

Vprašajte jih, kako pri njih poteka carski 

rez in kako ravnajo običajno?

3. Priporočam:
stik koža na kožo.
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Urška Repnik: Carski rez in dojenje

Morda povprašate tudi o tem, kako dolgo 

imajo mame običajno otroka na svojih 

prsih. Poiščite zagotovilo, da boste v 

vašem primeru lahko izvedli stik tako, 

kot si želite. Če to ni mogoče, se 

dogovorite, da ta stik omogočijo očetu. 

Dogovorite se, naj vam – v primeru 

spinalne anestezije  – otroka še v 

porodni sobi pomagajo pristaviti. To 

potem vključite tudi v porodni načrt, če 

ga boste imeli, na to naj bo pozoren tudi 

mož.

Če podoj ne bo možen, naj otrok z 

očetom vadi sesalni refleks (umit in 

pristrižen mezinček z nohtom, 

obrnjenim na jeziček, naj ponudi otroku, 

ki ga bo sesal. Tako bo pripravljen na 

vas).

4. Pristavljanje - čimprej!

5. Vaja dela mojstra:
sesalni refleks

»Otroka želim prvič podojiti že v 

porodni sobi, prosim, da mi pri tem 

pomagate.«
Jasno povejte že na sami pripravi na 

carski rez in tudi ob prihodu v 

porodnišnico ter kasneje na oddelek, da 

ne dovolite, da otroku dajo stekleničko 

umetnega mleka, preden se vidva prvič 

podojita.

6. Prioriteta: materino mleko

»Mojemu novorojenčku ne dajajte 

nobenega umetnega mleka, preden 

ga ne podojim sama.«



Pomirjujoče bo vedeti, da čisto vsak jok 

otroka še ne pomeni lakote. Carski rez je 

naporen in stresen in morda otrok z 

jokom sporoča, da potrebuje vašo 

bližino, da se navadi na zunanji svet, da 

predela ta dogodek, da si odpočije. 

Vzemite ga k sebi, naj vam pri tem 

pomagajo in vam ga pristavijo. Pri vas se 

bo najbolje umiril. 

Po porodu pristavljajte, pristavljajte, 

pristavljajte. To je ključnega pomena. 

Naj vam pri tem pomagajo in vam 

omogočijo, da boste otroka podojili 

vedno, ko bo želel, ali najmanj 8-10x v 

dnevu. Pozabi na črpalke, sploh pa na 

tehtanje pred in po podoju.  Vaše mleko 

je popolno in dovolj ga je!

7. Jok: Klic po bližini in toplini

8. Pristavljajte!

Članek „Kako dotik vpliva na novorojenčka?“ 

Renate Kocbek Mikložič:

veva.si/kako-dotik-vpliva-na-novorojencka/ 

veva.si/tehtanje-pred-in-po-podoju-bi-

morali-prepovedati/

Članek „Tehtanje pred in po podoju bi morali 

prepovedati“ Urške Repnik:

»Po prihodu iz operacijske sobe mi, 

prosim, pomagajte s pristavljanjem, in 

otroka ne dohranjujte, ko ga odpeljete 

stran od mene. To bo otežilo dojenje, tega 

pa ne želim. Prosim, da mi vsakič, ko boste 

presodili, da otrok potrebuje umetno 

mleko, to poveste, ne dajte mu ga brez 

moje odobritve.«

Pomembno je, da je prva snov, ki jo tvoj 

otrok sprejme vase, vaše mleko, živ in 

najbolj bogat kolostrum, ne pa formula. 

Umetno mleko naj bo zadnji in skrajni 

izhod v sili, ne pa nekaj, po čemer 

posegamo že v prvem otrokovem dnevu! 

Otrok se rodi še z zalogo iz maternice in 

bo povsem zadovoljivo količino mleka 

lahko dobil na vaših prsih.
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Počivajte, počivajte, počivajte. Za vami 

bo težka operacija in pomembno je, da 

okrevate. Z vašo odpustnico lahko gre 

mož do osebnega zdravnika, ki mu na 

podlagi tega izda 7 dni nege za vas. Nato 

izkoristi še očetovski dopust. Vi 

počivajte in pristavljajte ter dobro jej in 

pij. 

11. Počivajte

Že pred porodom se opremite z dovolj 

znanja, da boste suvereno dojili. Sploh 

če vas bo carski rez presenetil, se boste 

morda soočali z morebitnimi občutki 

neuspeha in žalosti, ker se porod ni 

iztekel tako, kot ste si želeli. V takem 

primeru je sploh nujno, da imate bazo 

znanja že zgrajeno in lahko moč črpate 

tudi iz tega.

12. Počivajte

Premislite o uporabi dude. Otrok lahko 

razvije sesalno zmedo, občutke lakote pa 

poteši s sesanjem v prazno. Potrebo po 

sesanju naj zadovoljuje pri vas. 

9. Razmislite o dudi

Se lahko dogovorite za sobivanje s 

partnerjem? On vam bo pomagal 

pristavljati otroka, ki bo tako lahko ves 

čas ob vas. V porodnišnici vam lahko 

pokažejo različne položaje za 

pristavljanje.

10. Partner

Urška Repnik: Carski rez in dojenje



Pomagamo reševati

Spletna predavanja v udobju doma, kadarkoli vama ustreza.

Z odgovori na vprašanja in podporo predavateljev.

Zdaj imata možnost izbire.

www.veva.si

spletna
šola za
starše

zdaj veva.

nosečnost, porod
in dojenje

uvajanje hrane
in zdrava prehrana

zdravje in zdravo
življenje

vzgoja in
družinski odnosi



spletna
šola za
starše
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