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Ппрпђај 

• Тпкпм ппрпђаја карлица се прирпднп шири 

• Мишићи врата материце и вагине се ппуштају какп би 
дете мпглп прпћи крпз оих 

• Тај прпцес мпже се ппдржати пслушкиваоем свпга 
тела, кретаоем, смејаоем, ппуштеним дисаоем, кап 
и  

• Спремнпшћу да се ппднесе бпл кап нештп прирпднп 

 



Двпјке или трпјке? 

• Обичнп се жене питају какп је мпгуће да крпз такп мален птвпр 
изађе нештп такп великп?! 

• Материца мпже нарасти дпвпљнп велика да у оу стану двпјке, па 
и трпјке 

• Тпкпм труднпће телп прпизвпди хпрмпне кпји пмекшавају 
зглпбпве карлице какп би ппвећали оену флексибилнпст  

• Телп ангажује све свпје капацитете да би мпгли да чујете први плач 

• Карлица кпја се мпже чинити маленпм дпк лежите, ппстаје 
значајнп већа кад сте у пплпжају на све четири пднпснп на рукама 
и кпленима 





Страх 

• Акп је жена непрестанп у страху пд 
пнпга штп следи, акп дппусти да 
бплпви буду јачи пд ое саме, мисли 
какп пна тп не мпже, ппрпђај неће 
пстати у леппм сећаоу 

• Исти тај ппрпђај кпд жене кпја 
сарађује са свпјим телпм, претвара 
се у искуствп кпје пснажује везу 
између мајке и детета 



Дпживљај бпла 

• Страх пд неппзнатпг, уз пчекиваое да ће бплпви бити јаки - 
дпвпде дп психичке и физичке напетпсти 

• Очекиваое да ће кпнтракције бити бплне, намеће жени 
згрчен пплпжај тела, па су сви скелетни мишићи напети, 
штп се пренпси и на грлић кпји се не птвара 

• Ненапредпваое у ппрпђају кпд труднице изазива нпве 
страхпве, кпји ппет ппвећавају напетпст; страх изазива грч, 
а грч дпвпди дп бпла, кпји ппет ппјачава страх...  

• Из тпг зачаранпг круга је тешкп изаћи 



Обављаое нужде и ппрпђај 

• Обе те функције укључују птвараое сфинктера  
• Сфинктери најбпље пбављају свпју задатак у 

услпвима интиме и приватнпсти 
• сфинктери не реагују на наредбе пппут 'стискај' 

или 'ппусти се’ 
• сфинктери се мпгу изненада затвприти акп се 

пспба узнемири, уплаши, псети ппниженпм или 
ппстане пбузета спбпм и пплпжајем у кпјем се 
затекла 

• смејаое ппушта сфинктер 
• ппуштена уста и вилица ппмажу ппуштаоу 

сфинктера кап и пплаганп, смиренп дисаое 
 



Едукација 

• Уппзнаваое са тпкпм ппрпђаја, механизмпм какп се пдвија, и значаја 
свеснпг и активнпг учешћа труднице у ппрпђају, спречава ппјаву 
зачаранпг круга страх-грч-бпл 

• Сама труднпћа ппвећава пптребу за кисепникпм, и дп 40 пдстп пп 
неким испитиваоима 

• Правилнп дисаое у великпј мери утиче на пптималнп пдвијаое 
функција у прганизму, а нарпчитп тпкпм сампг ппрпђаја, када је 
дпдатнп ппвећана пптреба за кисепникпм.  

• Дпбрп увежбаним и примеоеним техникама дисаоа у ппрпђају - 
изпстаје ппјава бпла, и на тај начин ппстижемп пбезбпљаваое 
кпнтракција 





Дисаое 

• Тпкпм кпнтракција ппрпдиља треба да дише све време - ритмпм 
и дубинпм кпју пна намеће! 

• Тпкпм ппрпђаја, дисаое је нештп спприје и прпдубљенп, штп ће 
дппринети и бпљпј релаксацији. 

• Када кпнтракције ппстану дуже, чешће и јаче - дисаое треба да 
буде убрзанп, јер расте пптрпшоа кисепника. 

• Овај начин дисаоа, са ппвременим прпдубљеним издисајима, 
пмпгућава суздржаваое пд напиоаоа у фази када тп јпш увек 
није дпзвпљенп, јер грлић није пптпунп птвпрен. 

 



Обезбпљаваое 

• Ппрпђај не бпли, јер је тп физиплпшки прпцес у 
прганизму, кап и сви други прпцеси. 

• Онп штп се псећа, јесу материчне кпнтракције, без 
кпјих не мпже да се пдвија и заврши прирпдан 
ппрпђај. 

• Бпл мпже да изпстане, јер је пн прпизвпд наше 
свеснпсти, нашег пчекиваоа и неспремнпсти да 
прихватимп чиоеницу да мпжемп да се ппрпдимп 
без патое и бпла. 

 







 

 

Хвала на пажои! 


