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Lijep pozdrav dragim primaljama i svima Vama koji listate novi broj Primaljskog vjesnika!

u usavršavanju naših znanja.

I dalje, pozivam na suradnju sve kolegice. Javite se uredništvu Vjesnika sa svojim tekstovima, prijedlozima te 

 

List je besplatan.
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aktivni volonter ili aktivna volonterka. 



6

Primaljski Vjesnik      Broj 14      Svibanj 2013

 

http://www.internationalmidwives.org i http://www.komora-primalja.hr/
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s edukacijama koje samostalno odabiru, a ponekad se 

dogovoreno je da se njihov trud nagradi odlaskom na 

spremne to postati.

organizacija te kontrola edukacija i radionica.

tih organizacija, a ne odlaziti na sastanke. Poznanstva 

primaljske struke. Djelovanjem u ovim organizacijama, 

primjenu svih naših primaljskih znanja i vještina. 

primaljske struke i zakonodavstva. Ne smijemo dozvoliti 
da nadzor primalja vrše drugi zdravstveni djelatnici. 

poboljšanja kvalitete rada, poboljšanja uvjeta u kojima 

potreban i ima veliku vrijednost za samu struku, ali i 

bolnicama su se popravili.

i ne postoji struka u zdravstvenom sektoru koja na 

istih i da ste upravo Vi prava osoba za radno mjesto na 

kojim ste bili tijekom godina s navedenim temama koje 
ste, po vlastitom odabiru, dodatno usavršavali. 
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Istina jest da postoji još puno neriješenih problema, ali 
treba istaknuti i da je puno problema uspješno riješeno. 

su takvima zbog inertnosti institucija o kojima ovisimo 

svima moramo ukazati na naše postojanje. Nedovoljna 

utjecati na promjene i poboljšanja.

svoja pitanja i probleme onima koji ih moraju i mogu 

zaštite struke i prava koja proizlaze iz naslova primalja. 
Ne postoji niti jedan problem struke, koji ne zadire u 

bilo da se radi o primalji zaposlenoj u stomatološkoj 

prijepis diplome na prvostupništvu ili primalja koja ne 

potpomogla nastavak obrazovanja primalja. Smatramo 
da je vrlo loše za struku da se otvara toliko razreda za 

minimalno ljudi zbog recesije. Puno manje se zapošljava 
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nam je neophodno po
treban za kolegice koje 
imaju prvostupništvo iz 
sestrinstva a potrebno 
im je prvostupništvo iz 
primaljstva jer rade na 
primaljskim radnim mje
stima. Postoji studij uz rad 

studij primaljstva u Splitu.

plomskom studiju primaljstva, a 

u Splitu.

otvorili preddiplomski i diplomski studij primaljstva i u 

javno.
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Naime, smanjeni broj intervencija znanstvenici povezuju s prisutstvom doule ili druge 

1. 
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usmjereni su ka tome da postanemo svjesniji poroda koji se 

Vrijeme je da podignemo razinu svijesti svih trudnica, majki i 

rez u dogovorenom terminu.

svom strahu od poroda.

rizicima. 
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koji se temelje na preporukama i uputama za prirodan 

zdravstvena organizacija za prirodan porod. Potrebne 

dobu. 

da je trudnica središte poroda i da joj mora biti dano 

i primamo brojna pisama zahvale. Imamo iskustva i s 

doula nije imala operativan porod. Pogledamo li širu sliku, 

unazad. Shvatili smo da prijašnja praksa nije dovoljno 

prolaziti. 
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Nakon što sam ostala trudna, zajedno s trbuhom rasla je i moja svijest i saznanja o suvremenoj porodiljskoj praksi. 

htio poroditi bez carskog reza. Pretpostavljam da je to u glavnom gradu Indonezije, kao i u mnogim drugim svjetskim 

iako u vrlo teškim uvjetima. Nije bez razloga u 
svojih dvadeset godina prakse Ibu Robin Lim 

ljepotom. 

u potpunosti razumije i da se nalazim u sigurnim rukama. Na svako moje pitanje odgovorila bi pomno i precizno, 
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dan poroda bila sam manje zabrinuta. Vratili smo 

je potpuno. Nisam mogla ni zamisliti da u nekom 
rodilištu objašnjavam što je lotus birth. Isto tako ne 
mogu zamisliti da bih pred medicinskim osobljem 

Amazon, Lulu.com ili u digitalnom obliku na 
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je teško ostvarivo, jer u našoj kulturi potrebe trudnica i rodilja se ne stavljaju na prvo mjesto, a uz to se zanemaruje 

kao nerazdvojnu dijadu, a ne kao suparnike. 
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drugog djelatnika ukoliko s prvim nisu zadovoljne.

tijekom cijelog poroda. 

ih s njihovim pravima.

.

i druge.

jednostavno zatvorite pravan ili vrata ili potaknite rukovodstvo bolnice da se paravani ili vrata nabave.

na istu, dobru, skrb.

pitanja, da zahtijevaju bolje i ako je potrebno, da prijave kršenje prava u anonimnoj bazi kršenja prava koja se 
nalazi na stranici
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nego u potpuno razmotanom stanju.

proteine.

 

spola u citološkim razmazima.
 

drugi za crnu boju krzna. 
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svoje majke.

reprodukcije. 
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koji tijekom naseljavanja spolnih prastanica usmjerava 

impuls, nakon kojega slijedi aktiviranje niza drugih gena koji 

neki drugi kromosom i postati njegovim sastavnim dijelom 
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sline.

Washington.

1. 
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Prikaz je otkrio William Nutt, apsolvent 

podignutim koljenima i jednom rukom, prenosi 
dnevnik.hr.

1. 
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rezultat koji predstavlja dokaz najviše razine u medicini.

www.cochrane.hr

primati nikakva sredstva od spomenutih tvrtki niti biti povezana s bilo kakvim komercijalnim interesima.

pregleda dokaza u medicini.
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1. 
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sporost u razmišljanju.

da zaboravljaju sebe i sve ono što se oko njih dešava.

za pokretanje poroda.
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poroda. Prolaktin u kombinaciji s oksitocinom, kratko 

djeteta.

Djeluje u sinergiji s oksitocinom.

Izazvane kontrakcije razlikuju se od prirodnih, zbog kojih dijete i 
majka mogu trpjeti posljedice. Prejake kontrakcije uzrokuju nedostatak 

dovesti i do nekih drugih komplikacija poput rupture maternice.

djetetu, partneru te obitelji.
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iz ovih studija pokazuju da prokidanje vodenjaka 

1. 
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za tiskanjem postoji, ali još uvijek nije došao i trenutak. Postaje zbunjena i uplašena. Pokušava zaustaviti tiskanje, a 

razmislimo o ovoj temi.

Rotacijom djeteta kroz zdjelicu
Spuštanjem djeteta kroz zdjelicu

rotira kroz porodni kanal i spušta kroz zdjelicu. 

vrata maternice koji prvi nestaje, a osim toga prilikom pregleda teško ga je 
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malu zdjelicu, predvodi tjemena kost, jer takav ulazak 
iziskuje nagib zdjelice, kako bi se glavica prilagodila 

spuštanje glavice i spontani nagon za tiskanjem. 

Djetetova glava se spustila u vaginu

ozljedu, kada prati svoje prirodne nagone. Svi argumenti protiv uranjenog tiskanje besmisleni su, jer u trenutku kada 
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komentirajte, budite tiho, šutite.

 

naš prijedlog biti prikladan. 

Napomena:
izazove bilo kakve probleme.

Postojanje prednje usne prirodan je dio procesa 

povezane s prednjom usnom proizlaze iz 

upravljanja njime kao da je postojanje 
prednje usne problem, a ne sastavni dio 
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kontinuirane potpore.
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primalja.

Naime, strpljivost podrazumijeva samopouzdanost, moramo vjerovati u sebe, svoja znanja i vještine. Da bi u tome 

Tehnologija je super, izuzev onda kada smeta.

tome kako da doprinesemo njezinom uspjehu.



34

Primaljski Vjesnik      Broj 14      Svibanj 2013

se onoga što se dešavalo dan prije, a kamoli proteklog tjedna ili godine. Jedan od najboljih izvora iz kojeg doista 

ili prošle godine…

budite pozitivni.
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dijete lakše izlazi.
 

pilates ili obuhvatiti uzglavlje kreveta.
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jedne noge, naime, tako se stvara dovoljno prostora za izgon djeteta.
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smanjuje potrebu za lijekovima protiv bolova i promovira 

pregled analizirao je medicinsku literaturu kako bi 
pronašao dokaze iz randomiziranih kontroliranih pokusa 

smanjuje korištenje epiduralne analgezije i trajanje prve 

Autori sustavnog pregleda naglašavaju da su potrebna dodatna 
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383

slika rada cijelog rodilišta.

godina.

rekla je da je taj porod bio ugodan i jako pozitivno iskustvo. 
Drugi njezin porod nije bio u vodi, jer je imala neke 

ugodno, prirodno.
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maternice.
 

iako je to rijetko.
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Protok krvi kroz te organe minimalan je sve dok beba po prvi put ne udahne zrak, tog trenutka nastupaju velike 
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distresu ili policitemiji.
Ipak, više djece s kasno podvezanom pupkovinom, nego li one s rano podvezanom, trebalo je 

nakon poroda zdravog terminskog djeteta.

podvezivanja i rezanja pupkovine. 

od leukemije i drugih bolesti, podrazumijeva rano presijecanje pupkovine.
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uterusa.



43

Primaljski Vjesnik      Broj 14      Svibanj 2013

dovoljno dobro educirana o problematici medicine dojenja i vjerojatno nemaju dovoljno iskustva da bi mogli procijeniti 
utjecaj ankiloglosije na dojenje.

bradavica.                   

Za majku:
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rani prekid dojenja. 

Za dijete:

Kod starijeg djeteta:

za to postoje indikacije.
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kao i zdravstvenim djelatnicima u njihovom svakodnevnom radu. 

je potrebno izdajanje kroz dulji vremenski period i kada je ušteda vremena dragocjena.

dijete, blizance,

kako bi bile sigurne za više korisnika. Samim time optimalne su i za najam.

Renomirane bolnice u mnogim razvijenim zemljama koriste i jednokratne, presterilizirane setove za sigurno izdajanje, 

smještene u jednoj prostoriji bolnice gdje majke samo povremeno izdajaju i tako nisu bile u potpunosti iskorištene. 

dostupnima i time je njihov transport znatno olakšan do svih prostorija odjela, soba, laktarija, ureda… 

niti ne prodaju proizvode koji krše pravilnik Svjetske zdravstvene organizacije o prehrani djece. 

pri rukovanju.

program izdajanja 

kada majke koriste izdajalicu po prvi puta
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Dojilje mogu, u bilo koje vrijeme u bilo kojem programu, izmijeniti automatske zadane vrijednosti, vlastitim 

su javnog zdravstva. 

adekvatne opreme za podršku majki dojilja kojima je potrebna u odnosu na rutinske intervencije u prehrani djece u 
najranijim danima, a koje su povezane sa brojnim rizicima za zdravlje djeteta i majke.
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nespretna.

i nasljedna.
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motornim aktivnostima.

povezan je sa genetskim anomalijama.
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su roditelji krivi za pojavu autizma. Razvijeni su opširni pedagoški programi u kojima se nastoje ujediniti pedagoški i 
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Druga razina strategije usmjerena je na individualnu terapiju

Razumijevanje socijalnih situacija u pravilu zahtijeva procesuiranje govora  i neverbalnu komunikaciju, a to su kod 
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osobe misle ili znaju.

specijalnim zadacima kao što je slaganje puzzli, te isto tako ispravno rješavati prostorno perceptivne zadatke i 

Programi moraju biti individualizirani i zasnovani na jedinstvenim potrebama i sposobnostima svakog pojedinog 

sustava. 

ravnatelji mogu olakšavati suradnju školskih timova.
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za slikovito prikazivanje socijalne situacije sa socijalnim uputama i primjerenim reakcijama, koja se posebno 
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komuniciranja.

nedovršenu aktivnost završi poslije.

omiljenom temom.
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razumijevanje izvršavanja zadatka
poznavanje sigurnosnih postupaka

primjereno korištenje slobodnog vremena tijekom radnog vremena

korištenje televizora, stereoprijamnika

igranje društvenih igara poput kartanja
šivanje, pletenje ili bavljenje drugim zanatima.
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u opoziciji ili kontradikciji sa strategijama izmjene ponašanja. Nakon dugog niza godina ideoloških borbi, oni koji se 
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se pohranjuje.
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presudno je kako bi se djetetu osiguralo ono najbolje.
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majkama više zla nego li dobra. 

tijeka ili se svakom porodu treba pristupati kao 

ne dobiju besplatno.
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publikacija.

svoj naslov i redni broj koji je povezuje s tekstom.

primaljski-vjesnik@komora-primalja.hr 
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