
Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so svojimi 
nemocnicami a odbornými organizáciami organizujú 
v partnerstve s Úniou materských centier

Láskavo  do života
medzinárodnú konferenciu pôrodných 
asistentiek, sestier a zástupcov tretieho 
sektora

Termín: 5. – 6. október 2018

Miesto: Žilina, hotel Holiday Inn

Cieľová skupina: pôrodné asistentky,  
sestry, mimovládne organizácie

Zámery konferencie: 

Dôvera – Láskavou a citlivou komunikáciou a aktívnym 
prístupom pôrodnej asistentky, rešpektujúcej intimitu 
a individualitu rodičky, opätovne nadobudnúť dôveru v jej 
jedinečnosť a nenahraditeľnosť pri narodení dieťaťa. 

Istota – Mať dostatočné právne povedomie, poznať, kde 
sú hranice a právna zodpovednosť – dôležité aspekty 
diskusie.

Empatia – Zvládnuť tlak zo strany matiek a správne re-
agovať na často zložité a psychicky vypäté situácie si 
vyžaduje erudovanosť, akčnosť a správnu komunikáciu. 
Vidieť, cítiť, počúvať a dokonale empaticky reagovať sú 
základmi práce pôrodnej asistentky. 

Špecializovaná 
rehabilitácia po pôrode 
v Rodinnom centre 
Prešporkovo
Je po pôrode nutná špecializovaná 
regenerácia či rehabilitácia?  

Ak by sme túto otázku položili našim 
mamám, isto by sa veľmi čudovali. Možno 
by povedali, že pred tridsiatimi rokmi si 
nikto túto otázku nekládol. Žena odrodila 
a „vrátila” sa do života. Nikto sa nepoza-
stavoval nad jeho kvalitou. Dokonca ani 
ona sama. Nikoho nezaujímala jej diastáza, 
povolená brušná stena alebo pokles pan-
vového dna. Bralo sa to ako norma. Ak aj 
niektorá z nich nabrala odvahu a zmienila 
sa o tom u lekára, bola často odbitá a jej 
problém bol bagatelizovaný. Veď, čo chce-
te po dvoch či troch deťoch? 

Dnes tieto ženy často trpia bolesťami 
chrbtice, panvy, kolien, ramien, a iných 
častí pohybového systému, ktorých pô-
vod môže byť v nesprávnom držaní tela 
a pohybových stereotypoch, oslabenom 
a poklesnutom panvovom dne, nespráv-
nom stereotype dýchania ako pozostatku 
zmeny biomechanických pomerov v ich 
telách počas tehotenstva a po pôrode. 
Na to sa „nabalila” záťaž zo starostlivosti 
o dieťa a neskôr práca v zamestnaní. Mno-
hé z našich mám sa až teraz po tridsiatich 
rokoch priznávajú, že majú problém s jaz-
vou po epiziotómii, alebo ruptúre hrádze, 
bolestivý sexuálny styk, pokles panvové-
ho dna, maternice, močového mechúra, či 
inkontinenciu. Žijú si s tým svoje životy...

Špecializovaná regenerácia, či rehabilitá-
cia nie je nutná a ani nevyhnutná. Žena to 
prežije. Aj naše mamy prežili.  Môže však 

zlepšiť kvalitu života a odhaliť problém 
ešte v zárodku. Dnes je žena niekde inde. 
Snaží sa vedome uchopiť seba a svoje 
zdravie do svojich rúk. Pre tieto ženy 
je v RC Prešporkovo na Heydukovej 25 
v Bratislave vytvorený špeciálny kon-
cept. Môžu sa prísť poradiť s odborníčkou 
v rámci fyzioporadne a taktiež absolvovať 
edukačno-tréningové kurzy, či intenzívne 
workshopy FITMAMA po pôrode. Na tento 
kurz nadväzujú pravidelné tréningy. Die-
ťatko je súčasťou stretnutí a priestor po-
núka potrebný komfort pre dieťa a aj pre 
matku. Ženy, ktorým už detičky odrástli 
sa udržiavajú pri večerných funkčných 
tréningoch. Tieto stretnutia majú obrov-
skú pridanú hodnotu. Uvedú ženu do spo-
ločenstva matiek, kde majú priestor pre 
vzájomné zdieľanie, psychohygienu a pod-
poru. Od septembra v novom priestore 
pribudnú aj nové semináre a tiež kurzy aj 
pre tehuľky. 

Mgr. Zuzana Woleková 
fyzioterapeutka v odbore gynekológie 

a pôrodníctva
Autorka konceptu FITMAMA

RC Prešporkovo, Heydukova 25, Bratislava
www.fit-mama.sk 

www.presporkovo.sk

Navštívte Rodinné centrum 
Hviezdička v Banskej Bystrici

Rodinné centrum Hviezdička je občianske 
združenie mamičiek na materskej dovolenke, 
práca v centre je dobrovoľná. Mamičky s detič-
kami majú možnosť navštevovať pravidelné či 
nepravidelné aktivity pre deti aj pre rodičov.

Kde nás nájdete:
Ul. 9. mája 74 (medzi bytovými domami 10 a 12), 
Banská Bystrica
mc.hviezdicka.bb@gmail.com
FB: Rodinné centrum Hviezdička
www.rchviezdicka.sk

CENTRÁČIK
PRIPRAVILA: PhDr. Soňa Holíková

Únia materských centier 

Kurzy a aktivity  
pre rodičov a deti:

 z Hviezdičkovský báda-
teľko – aktivity in-
špirované Montessori 
pedagogikou

 z Baby Salsa – tanečný 
oddychový kurz

 z Angličtina Hocus Lo-
tus – kurz angličtiny

 z Hudobná škola YA-
MAHA – externý kurz

 z Šikovné rúčky alebo 
zamazané pršteky

 z Šikovné rúčky pre 
mamičky

 z Cvičenie na fitloptách

 z Podporná skupina pre 
nosiacich rodičov

 z Masáže pre bábätká

 z Tvorivý Monterodič 

 z S batohom cez hory

 z Predpôrodná príprava

 z Stretnutia maminiek 
a bábätiek

 z Hernička a kávička, 
semináre, besedy, 
workshopy, diskusie 

„Nech máme toľko spokojných mamičiek 
a šťastných detičiek, koľko je na nebi  

žiarivých hviezdičiek. “
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