
ДАНАС СТЕ 
ПОСТАЛИ МАМА



Мајчинство са собом носи низ промена. Рођење детета мењаће 
вас као особу, од пара ће начинити породицу. Рођењем детета 
добијате и привилегију и одговорност да снажно утичете на 
нечији живот од зачећа до одраслог доба. Веза коју ће дете 
имати са вама од првог дана обликоваће начин на који дете 
доживљава свет, људе око себе, па и себе самог.

Ваше родитељство је почело зачећем бебе. Истраживања нам 
недвосмислено указују на то да се начин на који ћемо бити родитељи 
формира још пре бебиног рођења. Током трудноће, почећете да 
формирате снажну емоционалну везу са бебом. Осим тога, јавиће 
се низ питања везаних за вашу спремност да бринете о беби, да 
се са њом повежете, да направите такву мрежу подршке која ће 
обезбедити најбоље искуство за ваше дете. Сва ова питања, и 
одговори које на њих будете тражили, градиће још пре рођења слику 
о родитељству, беби и вама као мајци.

Зато још током трудноће:

• Упознајте своју бебу – информишите се о развоју бебе 
током трудноће да би сте били „у току” са тим шта беба 
већ може, а којим вештинама тек овладава. Беба може да 
чује, види, реагује на звуке и додир и у стомаку. Мазите свој 
стомак. Гледајте њене слике са ултразвука. Маштајте о њој, 
замишљајте је. Размишљајте и пратите – како беба реагује 
покретима, штуцањем, умиривањем – на различите ваше 
активности. Говорите беби: беба ће препознати звук откуцаја 
вашег срца, и звук вашег гласа. То ће јој бити важно оруђе за 
прилагођавање кад се роди.

• Упознајте улогу родитеља – Укључите се у програме припреме 
за порођај и родитељство. Опремајте собу за бебу тако да њено 
окружење буде топло, сигурно и да нуди подстицај развоју од 
првог дана. Издвојите део простора за вас и бебу – место где 
ћете моћи да уживате, одмарате, умирујете се, причате и играте 
се. Распитајте се о рутинама неге бебе и храњењу мајчиним 
млеком. 

• Градите родитељски тим већ сад – делите са својим 
партнером размишљања и доживљај трудноће. Учите да заједно 
развијате вештине родитељства и да заједно упознајете бебу. 



Тражите начин да се обоје 
укључите о бригу о детету и 
током трудноће: заједничко 
вођење дневника трудноће, 
заједничке посете гинекологу, 
заједничко учење о томе како 
треба да изгледа окружење 
за бебу, заједничко опремање 
собе, свакодневна размена о 
размишљањима и емоцијама 
могу бити добар почетак. Имајте 
на уму да сте обоје подједнако 
вешти да о беби бринете и да 
је за бебин развој важно да 
нађете начин да обоје имате 
прилику да учите како се 
буде бебин добар родитељ. 
Време проведено са бебом је 
незаменљив чинилац квалиетног старања о њој. Зато истражујте 
опције за учешће оба родитеља на порођају и непосредно након 
њега. Истражујте и опције узимања одсуства за негу детета 
и одаберите ону која је најбоља за вашу породицу. Учите да 
говорите и негујете своју интимност са партнером. Можда ће у 
првим месецима трудноће изгледати да се ви више емотивно 
бавите идејом родитељства него што то ради ваш партнер. 
Ово се често мења: како беба постаје „видљивији” члан ваше 
породице (покретима, физичким растом, „ритањем” и окретањем 
у стомаку), тако оба родитеља постају више усмерена на идеју 
старања о детету.

• Градите мрежу подршке. Питајте друге маме о њиховом искуству. 
Оно ће можда бити сасвим различито од вашег, али за вас може 
пружити идеју о томе шта значи бити родитељ. Размишљајте са 
вашим партнером о томе ко вам може помоћи око организације 
поготову у првим данима након рођења детета. Имајте на уму 
да градите мрежу тако да подршка буде више усмерена на 
организацију породичног живота – набавку, хигијену, кување и 
слично – а да оставља пуно времена за ваш контакт са бебом. 
Одаберите педијатра. Са патронажном сестром договорите посете 
и план посета педијатру.

Порођај је јединствено, снажно, емотивно искуство за жену. 



Само рођење и време непосредно након порођаја стресно је 
и магично. Начин на који ћете провести ово време зависиће 
од самог тока порођаја и тога колико брзо се беба адаптира на 
живот ван материце и колико јој подршке лекара у томе треба. 
У већини случајева, у првим тренуцима живота бебе, видећете 
како се она снажно и храбро суочава са новим изазовима.

Зато на порођају и непосредно након њега:

• Тражите контакт кожа-на-кожу са бебом кад год је то могуће 
– контакт са вама ће умирити и стабилизовати бебино дисање, 
помоћи да беба брже регулише телесну температуру; лупање 
вашег срца ће је умирити, лакше ће се успоставити дојење и 
брже ћете се емотивно повезати са њом. Уколико је порођај 
био царским резом, можда ћете морати да сачекате на овај 
контакт док се опоравите ви и беба. Распитајте се о начину на 
који отац, или други старатељ детета, може да буде присутан, 
држи бебу и учествује у првим тренуцима њеног живота. Ако 
је беби потребна додатна здравствена нега, распитајте се о 
начинима на које можете да будете уз њу, да је додирујете и да 
јој говорите. 

• Упознајте своју бебу – распитајте се како ће беба изгледати 
непосредно након рођења. Она може бити плавкаста и 
љубичаста, али би већ након неколико минута требало да 
добије розе боју. Она може да плаче снажно. Кожа може да јој 
буде згужвана, а лице отечено. У већини случајева ће након 
рођења неко време гледати околину (иако заправо мало тога 
види), а затим заспати. Неке бебе ће тражити да једу одмах, 
поготову ако имају искуство контакта кожа-на-кожу. 

• Учите шта значи бити родитељ вашој беби – повезујте се са 
њом – додиром, говором и контактом лицем у лице. Искористите, 
уколико је могуће, време у породилишту да започнете дојење. 
Имајте да на уму да је дојење више од храњења. Мајчино млеко 
садржи у сваком моменту тачно оно што је потребно за бебин 
раст. Контакт који имате погледом и додиром са бебом док је 
храните је за њу незаменљив извор сигурности, блискости и 
учења. 



• Говорите о својим осећањима – стрес и емоције које прате 
рођење детету могу да буду преплављујуће. Понекад емотивни 
доживљај није онакав какав су вам у окружењу представили. 
Можете да осећате да вам је дете страно, и да вам је тешко да се 
повежете са њим. То је у реду: дајте себи и беби времена да се 
упознате и заволите. У томе ће вам помоћи контакт са њом, али 
и отворени разговор о сопственим осећањима и бригама.



Први дани заједничког живота у кући ће бити пуни изазова и 
прилика да се упознате и повежете са бебом. Бебин изглед 
ће се мењати и беба ће се прилагођавати на околину. У томе 
ћете јој најбоље помоћи ако јој понудите загрљај, топао 
контакт и додир, тако што ћете јој говорити и смешкати 
се. Рутине храњења и спавања ће се још успостављати – 
бебин стомак је мали, будиће се често да би јела и преко 
дана и ноћу. Беба ће такође и пуно учити у овом периоду. 
Прилике за учење беби се граде гласом, додиром, мирисом и 
контактом лицем у лице. 

Зато од првог дана заједничког породичног живота:

• Упознајте своју бебу – Током првих дана упознаћете како беба 
комуницира са вама – покретима тела, опуштеним или напетим 
понашањем, кратким звуцима и првом мимиком лица. Упознаћете 
како се беба понаша када је гладна, када јој је потребно друштво, 
или жели да се игра, када је напета, или јој је потребна утеха. 
Упознаћете које игре воли, шта је умирује, како показује да јој је 
потребна промена активности, или да је уморна. 

• Учите како да будете родитељ својој беби – Афективна 
везаност између вас и бебе је витални део њеног развоја. 
Када увек одговарате на бебин сигнал, или потребу за 
контактом, љубављу, нежношћу – постајете посебна особа, 
којој беба верује и уз коју ће моћи да учи. Уз такву особу, свет 
је безбедно место да се у њему играш, учиш, истражујеш. То 
је темељ емотивног и менталног здравља, и основ на ком ће 
дете градити све аспекте развоја укључујући и развој мозга и 
физички развој у целини. Подстичите бебин развој:од првог 
дана говорите беби, играјте се са њом, певајте јој, додирујте је 
и носите. Беба ће бити срећна чак и ако јој читате своју књигу 
или часопис. Размишљајте о бебиној перспективи света – 
замишљајте и откривајте у шта гледа, шта осећа или покушава 
да уради, шта воли, у чему ужива, а шта је чини немирном или 
је плаши. Будите флексибилни док беба успоставља дневни 
ритам. Будите реални у ономе шта очекујете од ње: беба неће 
умети сама да се умири, узнемирују је нове ствари а таквих је 
пуно и најбоље је да реагујете и храњењем, игром и нежношћу 
сваки пут када беба има потребу за тим. 



• Правите мрежу подршке – искористите ваше право на посете 
патронажне сестре. И са њом и на сусретима са педијатром, 
сазнајте о начинима на које да подстичете развој, како да рутине 
неге, храњења користите као прилике за повезивање и учење.

• Брините о себи – обратите пажњу на своје и на партнерово 
ментално здравље. Информишите се о знацима постпарталне 
депресије и реагујте што пре. Ваше добро ментално здравље је 
предуслов бебиног доброг развоја. Како беба расте моћи ћете више 
да се посветите и другим својим улогама. Неке од њих су важан 
део вашег живота: то може бити ваша улога у широј породици, ваш 
однос са пријатељима, професионална улога или улога коју можда 
имате у заједници (волонтер и слично). Разговарајте са својим 
партнером о томе како можете да се организујете у бризи о детету 
и домаћинству тако да обоје имате „своје време”. 




