
Поступак у теренским 

условима

Aкадемија струковних студија Београд

Висока здравствена школа

Проф. др Весна Јовановић



Контрола труднице

➢ праћење напредоваља трудноће и развоја плода

➢ клинички преглед, УЗ, у каснијој трудноћи праћење 
срчаних тонова плода директно или помоћу ЦТГ-а

➢ у случају обољења труднице, она се лечи амбулантски, а 
по потреби у болници

➢ у случају диспропорције између плода и карлице мајке 
и жене са ризичном трудноћом, обавезна 
хоспитализација

➢ порођај у болници



➢ У ванредним приликама ( ратно стање ) организација на 
терену

➢ Смањен број особља, као и санитетског материјала, 
дијагностичких апарата, лабораторије

➢ Крвна група и резус фактор обавезно одредити

➢ У случају ризичне трудноће обавезан порођај у 
породилишту ( бабица, лекар опште праксе )

➢ Понекад је потребно порођај обавити у кућним условима

( спроводи бабица )

➢ Поштовање основних медицинских принципа и опште 
важећих норми



Порођај код куће за и против

➢ Здравствени систем РС овакву могућност не предвиђа 

➢ „ Услуге здравствених радника везане за порођај, као 
и друге здравствене услуге пружају се само у 
здравственим установама које имају породилишта. 
Здравствени радник не сме да пружа здравствене 
услуге изван здравствених установа или приватне 
праксе, осим хитне, односно задесне ситуације ", 
Министарство здравља

➢ Закон не забрањује порођај код куће, али без 
документације нема ни пријаве. Поред тога потребни 
су и сведоци.



Порођај код куће за и против

➢приступ који је орјентисан ка породици

➢ у западним земљама је правно могуће и уређено
да се жена породи у својој кући

➢мајка остаје са својом бебом и  породица је 
одмах укључена ( скандинавке земље )

➢цео здравствени систем је укључен



➢Порођај у болници безбеднији

➢Деца која су се родила код куће имају виши 
степен морталитета

➢Деца која су рођена у болници имају већу 
склоност ка деформитетима (8-10% ), а у кућним 
условима 2-4% 

- траума на порођају

( епизиотомија – према истраживањима СЗО не 
постоји веродостојна оправданост за рутинску 
епизиотомију )

Од 2006. године амерички Конгрес акушера и 
гинеколога залаже се против ње.



➢Бабице воде порођај у кућним условима и могу 
много да помогну

➢Деца рођена ван болнице најчешће немају 
здравствено осигурање ( овај податак зависи од 
државе у којој се налазите )

➢Жене са ризичном трудноћом не би требале да се 
порађају у кућним условима ( компликације 
током порођаја )

➢Белкиње се чешће порађају код куће ( америчко 
истраживање спроведено 2009. године показало 
је да су око 60% жена које су се породиле у кући 
белкиње, док црнкиње преферирају порођај у 
болници )



Психофизичка припрема труднице за 
порођај

➢Психофизичка припрема за порођај има за 
циљ да припреми трудницу за порођај, како 
би на свет донела здраву и виталну бебу. 

➢ Редовним вежбањем се подстиче 
циркулација, дисање је олакшано, мишићни 
тонус је добар, кожа је затегнута....



➢програм психофизичке припреме за 
порођај се састоји од:

- физичких вежби које имају за циљ 
повећање опште физичке кондиције, јачања 
група мишића које се користе у фази 
истискивања бебе (трбушни, мишићи 
карличног дна)

➢ вежби дисања којима се побољшава 
оксигенација (боља снабдевеност 
организма кисеоником) током трудноће и у 
самом порођају, упознавањем са  дисајном 
мускулатуром и начином коришћења, чиме 
се обезбеђује њена употреба у фази 
напињања и истискивања бебе



- јога

- техника дисања које се примењују у 
порођају, препознавања фазе и начина 
примене дисања за обезбољавање 
контракција

- техника релаксације - локалне и опште, 
које се примењују у трудноћи и порођају за 
отклањање страха, напетости и бола, и као 
превенција локалног и општег замора

- технике напињања за истискивање бебе из 
порођајног канала

















Превремени порођај ( Partus
praetempararius )

➢Према СЗО превремени порођај сматра се 
порођај између 23. гестацијске недеље и 
навршене 37. недеље трудноће.

➢ 10 пута већа смртност код превремено 
рођене деце у односу на децу рођену у 
термину



➢Узрок непознат

➢С клиничког становишта узроке 
превременог порођаја можемо поделити на 
4 групе:

1. спонтани превремени порођај

проузрокован неком компликацијом у

трудноћи

2. вишеплодна трудноћа

3. планирани превремени порођај

4. јатрогени фактори



➢Општи фактори мајке: ниски раст, болести 
јетре, дијабетес мелитус, хипертензија, 
нефритис итд.

➢Болести у трудноћи: Рх-имунизација, 
еклампсија и прееклампсија, тешка 
анемија, вирусна пнеумонија, фебрилна 
стања

➢Фетални фактори: вишеплодна трудноћа, 
феталне аномалије различитог облика и 
степена



➢Клинички знаци превременог порођаја:

- контракције, 

- крварење, 

- прскање плодових овојака или 

водењака, 

- промене на грлићу материце 

( скраћење и дилатација ) 



Терапија
➢Строго мировање у кревету

➢Лечење основне болести 
(хипертензија, уринарне инфекције... )

➢Инхибиција материчних контракција 

( токолиза )
Пре него што се примени токолитичка 
терапија, трудница се окреће на леви бок, јер 
се на тај начин повећава проток крви кроз 
утероплацентарни систем и до 20-30%, а 
смањује се притисак на грлић.



Терапија

➢Токолитици су лекови који инхибишу 
контракције материце.

➢Најчешће индикације за примену 
токолитичке терапије су:

- одмакли претећи спонтани и  

хабитуални побачаји,

- претећи превремени побачаји

- хипертонија утеруса



Терапија

➢Партусистен - 2 ампуле, Верапамил – 1 
ампула: дају се растворени, у кап по кап

интравенској инфузији

➢по смиривању материчних контракција 
може се прећи на оралне таблете ( на 4 
сата, на 6  сати ) 

➢Нифелат таб. на 12 h



Закаснели порођај – пренешена 
трудноћа

➢Graviditas prolongata – је она трудноћа 
која траје дуже од 42 гестацијске 
недеље.

➢Узрок непознат
➢Dg:се поставља на основу 

- УЗ

- амниоскопије

- амниоцентезе (боја плодове воде, 

налаз липидних ћелија )

- ЦТГ ( процена угрожености плода )



Вођење порођаја

➢Индукција порођаја 10 I.J. SY

➢За матурацију грлића – простагландин  

( простин Е2 )



Хвала на 

пажњи!!!


