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Ženske, droge 
in nosečnost



Draga bralka,

knjižica, ki jo držiš v roki, je namenjena tebi, ki si noseča, 
tebi, ki že imaš otroka, ali tebi, ki ga morda načrtuješ. Vsa-
ka nosečnost, ne glede na to, ali je načrtovana ali pa se je 
samo zgodila, ne prinese samo veselja, temveč tudi og-
romno vprašanj in strahov.

Ali bom zmogla? Si sploh želim otroka? Kako moj način živ-
ljenja vpliva na mojega otroka? Kako se bo spremenilo moje 
telo? Kako se bo odzval oče otroka? Se bom lahko zanesla 
nanj? Kaj vse moram storiti, preden bom rodila? Kje bomo 
živeli? Bomo preživeli z denarjem, ki ga imamo na voljo? Na 
koga se lahko obrnem po pomoč? 

Na vsa ta vprašanja skušava odgovoriti, da ti bo lažje. 
Ustrezno opremljena z informacijami se boš lažje odločala 
in bolje pripravila na prihod otroka ter skrbela zanj.

Poseben poudarek v knjižici namenjava skrbi zase. Če boš 
dobro poskrbela zase, boš bolje poskrbela tudi za otroka.

Če boš začutila, da morda ne boš zmogla več sama ustre-
zno poskrbeti zase in za otroka, je pomembno, da si poi-
ščeš pomoč. Iskanje pomoči ni izraz šibkosti, ampak izraža 
to, da želiš najbolje poskrbeti zase in za otroka.



Zelo bova veseli, če bodo to knjižico vzeli v roke tudi tvoj 
partner in druge pomembne osebe v tvojem življenju.

Namenjena tudi vsem, ki vas teme, o katerih piševa, zani-
majo. Ob prebiranju boste morda bolje razumeli ženske, ki 
se poleg nosečnosti ali materinstva srečujejo tudi z odvi-
snostjo. Morda boste ravno vi tisti, na katere se bodo obr-
nile po pomoč.

Iskreno se zahvaljujeva vsem, ki ste pomagali pri nastaja-
nju te knjižice. Še posebej se za pomoč zahvaljujeva nem-
ški organizaciji Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 
(DHS), zlasti gospe Christi Merfert-Diete, ter vsem, ki ste 
sodelovali pri strokovnem pregledu knjižice.

Želiva vam, da v knjižici najdete odgovore na vaša vpraša-
nja.

 Eva Rogina in Mateja Šantelj



KNJIŽICI NA POT

Biti ženska je lahko zanimiva in prijetna izkušnja, da lahko 
ljubimo in smo ljubljene. 

A tako ni vedno in ne povsod. Pri nekaterih ženskah se lah-
ko pot v spolnost boleče zaplete že v zgodnjem otroštvu. 
Nekatere pa strah, nelagodje ali tudi grozo v spolnosti do-
živijo kasneje. Vsekakor je kaj takega zelo, zelo boleče. V 
takih primerih ženske težko razberejo, kaj boli bolj – telo ali 
duša. Vedo predvsem to, da boli dolgo, zelo dolgo. Ženske 
pri spopadanju s takšnimi travmami rabijo ustrezno pomoč. 
Namesto za iskanje pomoči, pa se mnoge takšne žrtve od-
ločajo za zanikanje, kar bo njihovo prihodnje življenje moč-
no zapletlo.    

Droge lahko na neki točki življenja ustvarijo ženski sliko 
obetavne poti iz pekla konfliktov, nespoštovanja in neupo-
števanja pa tudi zanemarjanja in različnih zlorab. Žal, vodijo 
v slepe ulice. Je pa poti iz takšnih ulic veliko, le podati se 
je treba nanje. 

Bolezni odvisnosti prizadenejo mnogo ljudi. Tako kot je 
vsaka od teh bolezni unikatna, so unikatne tudi poti iz njih. 
V zdravljenju je najpomembnejši faktor uspeha čas. Danes 
se o poteh uspešnega zdravljenja veliko ve, vztrajnost pa je 
tista, ki zagotovi uspeh. 



Knjižica, ki je pred vami, skrbno osvetljuje možne in potreb-
ne poti za ohranjanje reproduktivnega zdravja žensk. Ko jo 
boste pozorno prebrale, boste v njej našle številne odgo-
vore na vprašanja, ki so preprosta, pa tudi na tista, ki so bolj 
zapletena in je potreben o njih tehtnejši razmislek. Napisa-
na je premišljeno. Probleme spolnosti in z njo povezanega 
zdravja obravnava celostno. Je lahko odličen priročnik tako 
za čas, ko ženska spolno aktivnost šele začenja in se spra-
šuje, kako naj se zaščiti pred nezaželeno nosečnostjo, do 
njenega razmišljanja o tem, kako ravnati ob morebitni no-
sečnosti in tudi ob morebitni odločitvi za materinstvo. Ob 
tej zadnji odločitvi življenje ženske v večji meri kot prej ob-
likuje občutek odgovornosti do bitja, ki bo raslo in se razvi-
jalo v njeni notranjosti, po rojstvu pa bo to bitje potrebovalo 
varnost in ljubezen. Varnost maminega naročja in ljubezen 
njenega srca. Za ta namen pa mora ženska najprej iskreno 
vzljubiti in sprejeti sebe ter se naučiti poskrbeti zase. Knjiži-
ca je pri tem dober kažipot.  

 Prim. Jasna Čuk Rupnik, dr. med., spec. pediatrije
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1 SKRB ZASE

POSKRBI ZA SVOJE INTIMNO ZDRAVJE!
To pomeni, da skrbiš za svojo nožnico, maternico, jajčnike, 
dojke in da dobro poznaš svoje telo. Na koncu te brošure 
najdeš tudi menstrualni koledarček, ki ti bo olajšal pregled 
nad tvojim menstruacijskim ciklusom.

POMEMBNO JE, DA IMAŠ SVOJEGA IZBRANEGA 
GINEKOLOGA IN DA REDNO HODIŠ NA PREGLEDE.
Če nimaš nobenih ginekoloških težav, je dobro, da hodiš na 
ginekološke preglede vsaka tri leta, saj ti takrat odvzamejo 
bris materničnega vratu in pogledajo, ali je prišlo do (pred)
rakavih sprememb na materničnem vratu. To je preventivni 
postopek, ki je enostaven in neboleč.

Pomembno je tudi, da si sama redno pregleduješ dojke, 
in sicer v času od 5. do 10. dne od začetka menstruacije. 
Če imaš neredne menstruacije, pa si izberi vedno isti dan v 
mesecu. Z ginekologom se pogovori o boleznih v tvoji dru-
žini. Povej mu tudi o svoji odvisnosti in morebitnih okužbah 
ter boleznih. Povprašaj ga o najbolj primerni obliki zaščite 
pred neželeno nosečnostjo.

KAKO POISKATI GINEKOLOGA ALI GINEKOLOGINJO?
Najlažje je, če se obrneš na najbližji zdravstveni dom in 
vprašaš, kateri ginekolog ali ginekologinja še sprejema 
nove pacientke. Če te zaradi velikega števila pacientk ne 
bodo mogli sprejeti, jih vprašaj, na koga se lahko obrneš. 
Pomembno je, da poveš, koliko časa že nisi bila pri gineko-
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logu in zakaj se želiš čim prej prijaviti na pregled. Povej jim, 
da si noseča, saj te bodo hitreje sprejeli.

Glede iskanja ginekologa se lahko obrneš tudi na 
programe pomoči, na primer na zaposlene v Društvu 
Stigma. V dnevnih centrih imaš brezplačno na voljo 
računalnik, dostop do interneta in telefon. Tako boš 
najhitreje našla ginekologa zase.

Naslove programov pomoči, na katere se lahko obrneš, 
najdeš na koncu knjižice. Glej poglavje »Kam po pomoč?«.

Ti odločaš, s kom, kdaj in kako pogosto boš imela spolne 
odnose. Poskrbi, da boš primerno zaščitena pred nežele-
no nosečnostjo in spolno prenosljivimi okužbami.
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2 KONTRACEPCIJA

Preventiva oziroma zaščita pred neželeno zanositvijo je 
zelo pomembna. Odločitev za kontracepcijo zmanjšuje 
število splavov in omogoča rojstvo načrtovanega, želene-
ga otroka. Obstaja veliko vrst kontracepcije in skupaj s svo-
jim ginekologom bosta izbrala najustreznejšo zate.

Uživanje drog lahko pri tebi in tvojem partnerju poveča že-
ljo po spolnih odnosih, odvzame pa ti zmožnost nadzora. 
Pomembno je, da za kontracepcijo poskrbiš že prej. Ko si 
zadeta, lahko privoliš v spolni odnos, ki bi ga trezna zavr-
nila.

Tudi če nimaš menstruacije in imaš nezaščiten spolni 
odnos, lahko zanosiš, zato poskrbi za ustrezno kontra-
cepcijo.

MENSTRUACIJSKI CIKLUS
Droge lahko porušijo menstruacijski ciklus in zato nimaš 
rednih menstruacij ali pa jih imaš zelo redko. Kljub temu da 
menstruacije nimaš, lahko pride do ovulacije in jajčece do-
zori, zato lahko pri nezaščitenem spolnem odnosu zanosiš.

Substitucija ne zavira ovulacije. Ob vključitvi v substitucijski 
program se ti bo morda uredil tudi menstruacijski ciklus. Če 
nimaš menstruacije in misliš, da si morda noseča, čim prej 
naredi test za ugotavljanje nosečnosti.
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2. 1 KONDOM

Če ne želiš zanositi, je ena od možnosti uporaba kondoma, 
ki te še dodatno ščiti pred spolno prenosljivimi okužbami 
(klamidija, HIV, hepatitis …).

Kondome lahko dobiš brezplačno v dnevnih centrih 
Društva Stigma in v nekaterih drugih nevladnih 
organizacijah.

POMEMBNA JE PRAVILNA UPORABA KONDOMA!
•  Zavojček kondoma ne sme biti poškodovan.
•  Kondom uporabljaj pri vsakem spolnem odnosu od za-

četka do konca.
•  Za vsak spolni odnos uporabi nov kondom.
•  Kondom se natakne na nabrekli penis, preden pride do 

stika s tvojo nožnico.
•  Pazi, da ga v navalu strasti ali naglici ne poškoduješ z noh-

ti ali z zobmi.
•  Bodi pozorna, da partner po izlivu penis takoj potegne iz 

nožnice skupaj s kondomom. Pazi, da semenska tekočina 
ne uide iz kondoma.

ČE KONDOM POČI ALI ZDRSNE, JE DOBRO, DA VZAMEŠ 
NUJNO KONTRACEPCIJO!
Nujna kontracepcija so posebne tabletke, ki jih uporabiš, 
ko odpove običajna metoda:
•  poči kondom,
•  več dni zaporedoma pozabiš vzeti kontracepcijske table-

te,
•  po nezaščitenem spolnem odnosu,
•  v primeru posilstva.
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Nujno kontracepcijo je potrebno vzeti čim prej po nezaš-
čitenem spolnem odnosu. Uporablja se le v izjemnih pri-
merih in ni primerna za stalno uporabo. Ne zaščiti te pred 
prenosom spolno prenosljivih okužb. Na voljo je v prosti 
prodaji v lekarnah.

Več o spolno prenosljivih okužbah (SPO) in uporabi 
kontracepcijskih sredstev si lahko prebereš v našem 
priročniku »Zaščiti se!«.
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2. 2 HORMONSKA KONTRACEPCIJA

Hormonska kontracepcija je poleg kontracepcijskih tablet 
na voljo tudi v obliki vaginalnega obročka in kontracepcij-
skega obliža.

HORMONSKE KONTRACEPCIJSKE TABLETE
•  So učinkovite, enostavne in zanesljive.
•  Predpiše jih ginekolog ali splošni zdravnik.
•  Če uporabljaš tablete, se vama s partnerjem med spol-

nim odnosom ni treba ukvarjati s strahom pred neželeno 
nosečnostjo.

•  Preberi navodila za uporabo tablet, saj se le-te med seboj 
razlikujejo.

•  Zaželeno je, da ob uporabi kontracepcijskih tablet, par-
tner uporablja tudi kondom.

•  Tablete začneš jemati v prvih petih dneh menstruacije in 
nato vzameš vsak dan eno ob istem času.

•  Pri jemanju je potrebno biti discipliniran in jih redno jemati. 
Če pozabiš vzeti tableto, jo lahko vzameš v 24 urah in zaš-
čita bo še zanesljiva.

•  Pazljiva moraš biti tudi, če imaš prebavne motnje ali bru-
haš v prvih nekaj urah po zaužitju tabletke, saj se tabletka 
ni mogla absorbirati v telo. Ravnati moraš, kot da bi tablet-
ko pozabila vzeti.
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VAGINALNI OBROČEK
•  Vaginalni obroček ti predpiše ginekolog. Vstaviš si ga prvi 

dan menstruacije. Obroček nato 21 dni izloča dva hormo-
na in ima zelo malo stranskih učinkov. Po treh tednih ga 
za teden dni odstranimo in osmi dan ponovno vstavimo v 
nožnico nov obroček. Vsaka vstavitev v nožnico je pravilna 
in ženske večinoma vstavljenega obročka ne čutijo.

KONTRACEPCIJSKI OBLIŽ
•  Kontracepcijski obliži so ob pravilni uporabi 99-odstotno 

zanesljivi. To je kvadratno oblikovan lepljiv obliž, impregni-
ran s hormonoma estrogenom in progestagenom. Hormo-
na se počasi sproščata skozi kožo. Kontracepcijski obliž je 
mogoče namestiti na zadnjico, trebuh ali zgornji del telesa, 
pri čemer moramo paziti, da ga ne nalepimo na prsi. Me-
njavati ga je potrebno enkrat na teden, in sicer tri tedne. 
Zadnji, četrti teden obliža ne namestimo in med njim nas-
topi krvavitev. Kontracepcijski obliž preprečuje ovulacijo 
(sproščanje jajčeca iz jajčnika) in zgosti sluz v materničnem 
vratu, kar prepreči prehod spermijem.

Hormonska kontracepcija ne varuje pred spolno pre-
nosljivimi okužbami. Tudi virusa hepatitisa B in C se lahko 
prenašata preko spolnih odnosov.

Če jemlješ poleg hormonske kontracepcije še osta-
la zdravila, kamor spada tudi substitucijska terapija, je 
priporočljivo, da ti zaradi različnega sovplivanja zdravil 
najprimernejšo kontracepcijo predpiše ginekolog.

Če imaš okvarjena jetra ali bolezni ožilja, se pogovori z 
ginekologom, ki ti bo predlagal zate najmanj škodljivo 
kontracepcijo.
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2. 3 PREKINJEN SPOLNI ODNOS

Prekinjen spolni odnos je nezanesljiva metoda kontracep-
cije in temelji na veliki meri zaupanja med partnerjema. 
Slabost metode je, da lahko zmoti spolno vzburjenje in 
zmanjša spolno zadovoljstvo ter zahteva odmik pred izli-
vom, ki ni vedno uspešen.

Nadzor pri tej metodi ni v tvojih rokah, je izključno v rokah 
moškega. Ne pristani na to, saj mu morda ne bo uspelo 
pravočasno potegniti penisa iz nožnice! Poleg tega se 
semenčice nahajajo tudi v predsemenski tekočini, ki lah-
ko vsebuje tudi virus HIV in virus hepatitisa C.

Uporabi kondom, da se zaščitiš pred spolno prenosljivi-
mi okužbami in neželeno nosečnostjo.

2. 4 OSTALE METODE

Obstajajo še druge metode preprečevanja neželene no-
sečnosti. Zelo učinkovite so kontracepcijske injekcije, ki se 
dajejo v mišico vsake tri mesece. Prav tako zelo učinkovit 
je maternični vložek, ki se vstavi v maternico in nudi ne-
prekinjeno zaščito od treh do petih let. Primeren je tudi za 
ženske, ki še niso rodile. Manj zanesljiva je diafragma, ki 
se uporablja skupaj s spermicidi. O teh metodah ti bo več 
lahko svetoval izbrani ginekolog.

Poišči najboljšo kontracepcijo zase!
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3 NOSEČNOST

V tem poglavju najdeš informacije v zvezi z nosečnostjo, 
seznaniva te z možnimi izhodi in tem, kako uživanje drog 
vpliva nate in na tvojega otroka. Piševa o načrtovanju no-
sečnosti, o odločitvah, ki jih boš morala sprejeti, o poteku in 
pregledih v nosečnosti in tudi o tem, kaj lahko v dobro sebe 
in otroka storiš v zvezi z uživanjem drog.

3. 1 NAČRTOVANJE NOSEČNOSTI

Kljub temu da si odvisna od nedovoljenih ali dovoljenih 
drog, lahko nosečnost načrtuješ in ob pomoči zdravstve-
nega osebja, ki mu zaupaš, rodiš zdravega otroka. Veliko 
informacij lahko najdeš v literaturi in na spletu, vključila pa 
se boš lahko v Šolo za starše.

Razmisli o svoji finančni situaciji. Pomisli tudi na svoje bival-
ne razmere, ali so primerne za bivanje otroka. Dom posku-
šaj čim bolj urediti in ga pripraviti na prihod otroka. Če se 
da, v priprave vključi tudi partnerja in širšo družino ter načr-
tuj prihodnost. Stabiliziraj uporabo drog oziroma vključi se 
v substitucijsko zdravljenje.

V primeru, da nosečnost načrtuješ, je priporočljivo, da 
opraviš pregled pri izbranem ginekologu pred zanositvi-
jo in se pogovoriš o morebitnih zdravstvenih tveganjih. 
Jemanje folne kisline je priporočljivo 3 mesece pred za-
nositvijo in 3 mesece po zanositvi. Poišči si ginekologa, 
ki mu boš zaupala in se z njim lahko odkrito pogovorila.
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3. 2 SEM MORDA NOSEČA?

Če misliš, da obstaja najmanjša možnost, da si zanosila, 
čim prej opravi test nosečnosti.

Test lahko kupiš v lekarnah, drogerijah in drugod. Pred 
uporabo testa natančno preberi priložena navodila. Rezul-
tat izveš v nekaj minutah. Test lahko narediš od prvega dne 
izostale menstruacije in je 99-odstotno zanesljiv.

Če je test pozitiven, se čim prej naroči na ginekološki 
pregled. Če je test negativen in kljub temu nimaš men-
struacije, se vseeno naroči na ginekološki pregled, da 
ugotoviš, zakaj ti je izostala.

Alkohol ali druge substance ne vplivajo na učinkovitost te-
sta nosečnosti. Nekatere ženske imajo menstruacijo (lažno 
krvavitev), kljub temu da so noseče. Možno je, da si zano-
sila in si imela eno ali dve krvavitvi, ki se lahko kljub no-
sečnosti pojavita v času pričakovane menstruacije. Veliko 
žensk pa ima lahko zaradi jemanja substitucije ali zaradi 
nizke telesne teže neredne menstruacije.
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3. 3 NOSEČA SEM! KAJ PA ZDAJ?

Si načrtovala nosečnost? Ali se je zgodilo kar tako? Ni po-
membno, kako je prišlo do nje. Sedaj v tvojem telesu raste 
otrok! To lahko tvoje življenje postavi na glavo. Podobno se 
dogaja vsaki ženski, ki zanosi. Občutki veselja se mešajo 
z občutki negotovosti. Veselje se izmenjuje s strahom, da 
situaciji z otrokom ne boš dorasla.

Ali si negotova? Ne veš, kako se odločiti? Poišči si pomoč 
v enem izmed programov pomoči oziroma svetovalnic. 
Pomagali ti bomo poiskati najboljšo rešitev zate! Glej 
poglavje »Kam po pomoč?«.

Če jemlješ droge ali druge zasvojljive substance (alkohol, 
cigarete, tablete …), si moraš postaviti naslednja vprašanja:

•  Je moj otrok v nevarnosti?
•  Moram prenehati jemati droge?
•  To sploh zmorem?
•  Kdo mi lahko pomaga, pri reševanju nastale situacije?

Morda partner ne deli tvojih občutkov ali te ne podpira 
pri tvojih odločitvah, morda te celo ustrahuje. Morda te je 
strah, da ti bodo otroka odvzeli, ali pa te je sram, ker uživaš 
droge in si zato ne poiščeš pomoči. Z informacijami v nada-
ljevanju knjižice ti želiva pokazati, kaj lahko storiš sama in 
poti, kjer lahko poiščeš pomoč.

Pomembno je, da v tej situaciji ne ostaneš sama. Izstopi iz 
tega začaranega kroga in si čim prej poišči pomoč. Poišči 
si nekoga za pogovor. Oglasi se v Društvu Stigma.
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3. 4 NE ŽELIM OBDRŽATI OTROKA

V Sloveniji je splav zakonsko urejen in pomeni umetno pre-
kinitev nosečnosti, ko plod še ni sposoben samostojnega 
življenja.

Splav ali umetna prekinitev nosečnosti je postopek, ko z 
manjšim operativnim posegom ali s posebnimi tabletkami 
prekinejo nosečnost. Splav se izvaja na tvojo željo do 10. 
tedna nosečnosti, šteto od prvega dne zadnje menstruaci-
je. Zanj potrebuješ napotnico izbranega ginekologa. V višji 
nosečnosti mora splav odobriti posebna komisija. Za splav 
ne potrebuješ dovoljenja staršev, če si starejša od 16 let. 
Pogoj za splav je, da je ženska razsodna.

Tvoj ginekolog bo najprej opravil ultrazvočno preiskavo, 
določil višino nosečnosti in opravil tudi nekaj osnovnih pre-
iskav. Šele nato ti bo napisal napotnico za prekinitev noseč-
nosti. V Ljubljani se boš pred opravljanjem splava pogo-
vorila tudi s socialnimi delavkami iz bolnišnice. Pri njih boš 
dobila tudi datum za izvedbo splava.

Če nimaš izbranega ginekologa in ga nikakor ne najdeš, 
greš lahko na samoplačniški pregled h kateremu koli gi-
nekologu. Ginekolog ti izda belo napotnico z diagnozo in 
če imaš urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje, lahko 
splav opraviš brez plačila. Če nimaš urejenega osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja, moraš plačati pregled in pre-
kinitev nosečnosti.
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Če iz različnih razlogov ne želiš ali ne zmoreš donositi 
otroka, potem ne odlašaj s pregledom in odločitvijo za 
splav, ki ga je potrebno opraviti čim prej.

Osnovno zdravstveno zavarovanje krije stroške splava. 
Urediš si ga lahko v enem dnevu na Zavodu za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije.

Zaposleni v Društvu Stigma ti lahko pomagamo pri 
urejanju zdravstvenega zavarovanja.

Pri višji nosečnosti o splavu odloča komisija za umetno 
prekinitev nosečnosti, ki jo imajo vsi ginekološko-porodni-
ški oddelki v bolnišnicah. Na komisijo je potrebno podati 
vlogo in podrobno obrazložitev, zakaj želiš prekinitev no-
sečnosti. V tem primeru se bo s teboj pogovorila tudi soci-
alna delavka.

Komisija po 10. tednu nosečnosti odobri prekinitev noseč-
nosti v redkih, zelo utemeljenih primerih, običajno zaradi 
medicinske indikacije (nekaj je narobe s plodom ali pa je 
ogroženo življenje nosečnice).

Zgolj socialna stiska ni dovolj za odobritev splava. Tudi 
odvisnost sama po sebi ni razlog za prekinitev nosečnos-
ti. Res pa je, da bo tvoje jemanje drog močno vplivalo na 
otroka v tvojem telesu.

Če je tvoja nosečnost že zelo napredovala in je plod zdrav, 
obstaja možnost, da otroka donosiš in ga daš v posvojitev. 
Zavedaj se, da je odločitev, ki jo boš sprejela dokončna. Če 
je možno, v odločitev vključi partnerja.
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SPLAV
Splav je možno izvesti na več načinov. Način je odvisen 
od tega, v katerem obdobju nosečnosti pride do njega. 
Nosečnost se lahko prekine kirurško ali s tabletkami. Obe 
metodi sta večinoma varni, nobena pa ni primerna za vse 
nosečnice in za vse okoliščine.

Kirurške metode prekinitve nosečnosti so stare in preizku-
šene, čas od začetka do konca postopka je predvidljiv in 
kratek. Poseg je manj boleč kot nekirurški postopki in se 
običajno opravi v kratkotrajni splošni anesteziji. Na vsa tvoja 
dodatna vprašanja bo natančneje odgovoril zdravnik pred 
posegom. Če vse poteka brez zapletov, lahko zapustiš bol-
nišnico 4 do 5 ur po posegu. Ob odpustu te bo zdravnik 
seznanil s potekom posega in ti dal ustrezna navodila.

Pri prekinitvi nosečnosti s tabletkami le-te povzročijo krče 
maternice, kar privede do splava. Pri tej metodi poseg v 
maternico običajno ni potreben, zato je za ohranitev zdrav-
ja maternice bolj primeren. Dva do tri tedne po prekinitvi 
nosečnosti s tabletkami je potrebno opraviti še kontrolni 
ultrazvočni pregled. Zaradi prisotnosti zdravil v telesu, ki se 
popolnoma izločijo v mesecu dni, zdravniki svetujejo, da 
ne zanosiš v naslednjem mesecu. Na tvoja dodatna vpra-
šanja bo natančneje odgovoril ginekolog pred pričetkom 
postopka.

PO SPLAVU
Nekatere ženske po opravljenem posegu občutijo olajša-
nje, druge pa umetno prekinjena nosečnost močno zazna-
muje za celo življenje.



15

Po splavu, ki je bil opravljen v prvih desetih tednih noseč-
nosti, si boš telesno opomogla v enem do dveh tednov. 
Precej več časa pa je pri nekaterih ženskah potrebno, da 
si opomorejo tudi psihično. Večina potrebuje tri do štiri te-
dne, pri nekaterih pa traja nekaj mesecev, da si opomorejo 
od psihičnih posledic. Povsem normalno je, da si po splavu 
malodušna in žalostna, vendar bo skupaj z žalostjo nasto-
pila tudi razbremenitev. Če je bil splav opravljen po 10. ted-
nu nosečnosti, bo tvoje okrevanje daljše.

Splav je za žensko obremenitev, tako telesno kot psihično. 
Pomembno je, da o svojem počutju nekomu zaupaš in si 
poiščeš ustrezno pomoč.

SPOLNI ODNOSI PO SPLAVU
S spolnimi odnosi počakaj vsaj dva do tri tedne, nato jih 
lahko imaš, vendar le z ustrezno zaščito, da ne bo zopet 
prišlo do nezaželene nosečnosti. Spolnih odnosov ni pripo-
ročljivo imeti prej, saj si po splavu bolj izpostavljena vnetju 
rodil.

Pomembno je, da se z ginekologom pogovoriš o možnih 
oblikah kontracepcije, da boš v prihodnje primerno za-
ščitena pred neželeno nosečnostjo in spolno prenoslji-
vimi boleznimi.
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PRIPOROČILA
•  S spolnimi odnosi začni počasi. Poskrbi za kontracepcijo, 

ker lahko po splavu kmalu zanosiš.
•  Poskrbi zase in nekaj dni počivaj.
•  Tudi če se počutiš dobro, pojdi en mesec po splavu na 

pregled h ginekologu.
•  Takoj poišči zdravniško pomoč, če začneš bruhati ali krva-

veti, imaš vročino ali bolečine in če imaš dlje časa izce-
dek, še zlasti, če zaudarja.

•  Vsaj tri dni po posegu se ne ukvarjaj s športom.
•  Vsaj dva ali tri tedne zaradi nevarnosti vnetja namesto 

tamponov uporabljaj vložke.
•  Nekaj dni po splavu se priporoča le tuširanje in ne kopa-

nje.
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3. 5 ŽELIM OBDRŽATI OTROKA!

Odvisnost v nosečnosti prinaša določena tveganja in vpliva 
na tvojega nerojenega otroka. Pomemben je tvoj odnos do 
nosečnosti, do sprememb in velike odgovornosti, ki jih no-
sečnost in otrok prinašata v tvoje življenje! Pomembno je 
tvoje razmišljanje, ali boš zaradi nosečnosti v zvezi s svojo 
odvisnostjo kaj spremenila.

Razmišljanje, da se bo tvoje življenje spremenilo na bolje 
zgolj zaradi otroka in da se bo po porodu vse spremenilo 
na bolje, se pogosto izkaže za napačno. Skrbeti boš mora-
la ne le zase, temveč tudi za otroka, ki bo na začetku po-
polnoma odvisen od tebe in tvojih bližnjih. Razmisli, ali boš 
temu kos! Če se le da, naj se partner aktivno vključi v spre-
mljanje nosečnosti in priprave na prihod otroka.

Če se odločiš za otroka, je vnos drog v tvoje telo v času 
nosečnosti in tudi kasneje zelo pomembna tema. Večina 
drog predstavlja nevarnost za nerojenega otroka, vendar 
lahko tudi ženske, ki uporabljajo droge, veliko naredijo za 
to, da bo njihov otrok prišel na svet čim bolj zdrav. S stro-
kovno pomočjo bo tvoja nosečnost bolj verjetno potekala 
brez zapletov, večja verjetnosti je, da se bo tvoj otrok rodil 
zdrav in da bo lahko po porodu ostal pri tebi.

V prvih treh mesecih se razvijejo vse strukture in organi še 
nerojenega otroka. Da boš lahko spremljala razvoj otroka v 
tvojem telesu in spremembe, ki se bodo pojavile pri tebi, je 
pomembno, da se čim prej po tem, ko ugotoviš, da si nose-
ča, naročiš na prvi pregled pri svojem izbranem ginekologu 
in da hodiš redno na preglede tudi kasneje.
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Poišči si ginekologa, ki mu boš lahko iskreno povedala o 
uživanju zasvojljivih substanc in drugih težavah. Cilj vaji-
nega sodelovanja je tvoje zdravje, nosečnost s čim manj 
zapleti in rojstvo zdravega novorojenčka.

Poišči si nekoga, ki ti bo stal ob strani skozi celotno 
nosečnost, ki te razume, pri komer se dobro počutiš. 
To je lahko tudi nekdo izmed svetovalcev v svetovalnih 
programih. Pomoč lahko najdeš tudi v Društvu Stigma.

NOSEČNOST IN ZASVOJLJIVE SUBSTANCE
Zasvojljive substance (nikotin, alkohol, kokain, marihuana, 
heroin, tablete …) škodujejo še nerojenemu otroku. Seveda 
bi bilo najboljše za otroka, da ne bi jemala ničesar, vendar 
po vsej verjetnosti to ni tako preprosto. Pomembno je, da 
poiščeš pomoč in da narediš vse, kar je v tvoji moči za dob-
ro otroka.

Uživanje alkohola zelo škoduje razvoju otroka. Če nosečnica 
skozi celotno nosečnost uživa alkohol, ima otrok hude posle-
dice celo življenje. Če pitja alkohola res ne moreš popolnoma 
opustiti, zmanjšaj pitje na čim manjšo količino. Idealno bi bilo 
opustiti pitje alkohola, še preden pride do nosečnosti, saj je 
alkohol škodljiv za plod že v prvih tednih nosečnosti.

Če imaš težave z alkoholom je najboljše, da se zaupaš 
osebnemu zdravniku.

Prenehanje kajenja cigaret in marihuane pripomore k bolj-
šemu zdravju tebe in tvojega otroka. Če težko prenehaš, 
si lahko pomagaš z nikotinskimi nadomestki (obliži, žve-
čilni …). Tudi nikotinski nadomestki vplivajo na zdravje ne-
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rojenega otroka, vendar v manjši meri, ker je nadzor nad 
koncentracijo boljši in ne vsebujejo drugih primesi.

Pozor! Z uživanjem heroina, benzodiazepinov in alkohola 
ne smeš prenehati naenkrat!

Nenadno prenehanje je lahko za telo prevelik šok. Lahko 
pride do prezgodnjih popadkov, prezgodnjega poroda ali 
do smrti otroka v materinem telesu. Nenadna opustitev po-
mirjeval in uspaval lahko pripelje do epileptičnih napadov.  
Poišči si ustrezno zdravniško pomoč, da boš lahko stabilizi-
rala oziroma prekinila vnos različnih substanc v svoje telo.

V centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti lah-
ko dobiš za čas nosečnosti primerno substitucijo ali druga 
zdravila, ki ti jih bo predpisal zdravnik. V iskrenem pogovoru 
s tvojim zdravnikom v substitucijski ambulanti lahko skupaj 
ugotovita, kakšno terapijo potrebuješ, da ne boš več pot-
rebovala posegati po ulični drogi. Zdravniku povej tudi, če 
jemlješ benzodiazepine ali druga zdravila. Droga, ki jo kupu-
ješ na ulici, vsebuje škodljive primesi, ki povzročajo razvojne 
okvare pri otroku. Obremenjuje tudi tvoja jetra in ledvice, ki 
so v času nosečnosti že tako bolj obremenjene.

Zaradi sovplivanja različnih substanc se lahko učinki neka-
terih močno povečajo. Če res ne gre drugače, je dobro, če 
se omejiš na vnos ene substance. Tudi v tem primeru stro-
kovna pomoč ni odveč.

Vsa droga, ki je ne vneseš v svoje telo, pomembno vpliva 
na razvoj tvojega nerojenega otroka. Kakšen vpliv ima-
jo različne substance, najdeš v tabeli v poglavju »Tako 
učinkujejo droge na še nerojenega otroka«.
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3. 5. 1 VEČ VARNOSTI S POMOČJO SUBSTITUCIJE

Če ne uživaš alkohola in ne jemlješ drog, bo tvoje in otro-
kovo zdravstveno stanje bistveno boljše. Substitucija ena-
komerno deluje čez cel dan in ima vedno enak učinek. Če 
jemlješ substitucijo, ne bo prišlo do nihanj tako v tvojem 
fizičnem in psihičnem počutju kot tudi ne pri plodu.

S pomočjo substitucije lahko nosečnost poteka normal-
no. Pomembno je, da substitucijo prejemaš v zdravstveni 
ustanovi in je ne kupuješ na črnem trgu.

Če si vključena v substitucijsko terapijo in razmišljaš, da bi 
s substitucijo prenehala ali jo zmanjšala, je potrebno, da se 
odkrito pogovoriš s svojim zdravnikom. Zdravniki svetujejo, 
da se v nosečnosti substitucije ne zmanjšuje. Zaradi spre-
menjene presnove drog v nosečnosti in povečane telesne 
mase nosečnice je pogosto potrebno odmerek substituci-
je v zadnjem trimesečju celo povečati. Včasih je smiselno 
odmerek substitucije povečati tudi, če si predhodno poleg 
substitucije jemala druge droge.

Izkušnje tudi kažejo, da se pri nenadnem zmanjšanju količi-
ne substitucije poveča tveganje za recidiv ali dodaten vnos 
drugih substanc, kar je za otroka nevarno. Smisel substi-
tucije je namreč, da ti pomaga vzdrževati abstinenco od 
opiatnih drog. Včasih nosečnica, ki je na substituciji, vsee-
no vzame heroin ali druge droge. Najpogosteje je to znak 
preobremenjenosti, lahko pa tudi premajhnega odmerka 
substitucijskega zdravila.
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Nenadno znižanje količine substitucije je ogrožajoče 
tudi za otroka. Dobro je, da s prenehanjem ali zmanjša-
njem količine substitucije počakaš, dokler se o svojih na-
črtih ne posvetuješ z zdravnikom. V porodnišnici povej, 
da si na substitucijski terapiji, da ti bodo ustrezno lajšali 
porodne bolečine.

Je tudi tvoj partner odvisnik? Pogovorita se o tem, da bi se 
tudi on prijavil na substitucijo. Tako bo lahko bolj odgovo-
ren oče in partner, ki ti bo stal ob strani. Nosečnost lahko 
vzameta kot priložnost za nov začetek brez drog.
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3. 5. 2 PREGLEDI V NOSEČNOSTI

Ginekologi priporočajo, da ženske pridejo na posvet že 
pred načrtovano nosečnostjo. Če nosečnost poteka nor-
malno, je predvidenih deset pregledov.

Ginekolog bo glede na tvoje zdravstveno stanje in sam 
potek nosečnosti ter tvoje sodelovanje presodil, koliko 
pregledov potrebuješ. Zaradi uživanja različnih substanc ti 
bo pripadalo več pregledov in preiskav. Z rednimi pregledi 
se lahko nekatere nepravilnosti dovolj hitro ugotovijo. Med 
pomembne preiskave sodita meritev nuhalne svetline in 
morfologija ploda.

Prvi pregled naj bi bil opravljen med 6. in 12. tednom no-
sečnosti. Najpogosteje se ga opravi po drugi izostali men-
struaciji, potem pa ti bo ginekolog natančno razložil, kako 
potekajo nadaljnji pregledi, ki se jih moraš nujno udeležiti, 
če želiš v najboljši možni meri poskrbeti zase in svojega še 
nerojenega otroka.

Če pregleda pred nosečnostjo nisi opravila, pojdi na prvi 
pregled čim prej, ko izveš, da si noseča. Z ginekologom 
se pogovori o skrbi zase in za otroka v času nosečnosti. 
Če boš želela, te lahko h ginekologu spremlja partner.

Ob prvem pregledu boš dobila tudi materinsko knjižico, 
v katero bo ginekolog vpisoval podatke o vseh pregledih. 
Materinske knjižice ne smeš izgubiti, saj jo boš morala imeti 
s seboj tudi v porodnišnici. Ob materinski knjižici boš dobi-
la tudi knjižico, v kateri boš našla informacije in nasvete za 
nosečnice.
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Napotena boš tudi v Šolo za starše, kjer boš dobila veli-
ko koristnih informacij o nosečnosti, porodu in predvsem o 
ravnanju z otrokom. Izkoristi to možnost, saj boš opremlje-
na z informacijami bolje skrbela zase in za otroka. Če želi 
biti partner prisoten pri porodu, je zaželeno, da obiskuje 
Šolo za starše, obvezno pa se mora udeležiti tečaja pripra-
ve na porod.

V Ljubljani se lahko za informacije v zvezi z odvisnostjo, 
nosečnostjo in materinstvom obrneš na zaposlene v 
Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog. Sprejeti pomoč ni pokazatelj nemo-
či, ampak znak, da želiš ravnati bolje.

Zaradi težav z odvisnostjo in s tem povezanimi tveganji 
v nosečnosti te bo tvoj izbrani ginekolog morda napotil v 
ambulanto za vodenje rizične nosečnosti. Rizična noseč-
nost je nosečnost, zaradi katere ženska potrebuje dodatne 
preglede in vodenje v ambulantah za rizično nosečnost, ki 
so v porodnišnicah.

Če boš imela kakšne težave (bolečine, krvavitve …) v noseč-
nosti, te bo ginekolog glede na trajanje nosečnosti napotil 
na ginekološko urgenco ali v porodnišnico. Tudi v porod-
nišnici in na ginekološki urgenci te bodo v primeru nujnih 
težav pregledali brez napotnice.

IMAŠ HEPATITIS ALI HIV?
Če tega slučajno še ne veš, potem je sedaj skrajni čas, da 
se testiraš, saj je to zelo pomembno za tvoje in otrokovo 
zdravje. Če si okužena z virusom HIV, je pomembno, da se 
čim prej vključiš v zdravljenje. Zdravstvenemu osebju povej 
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za okužbo, da bodo ustrezno ravnali in preprečili, da bi se 
virus pri porodu prenesel na otroka. Tudi rojstvo s carskim 
rezom lahko prepreči prenos virusa na otroka. Ginekologi 
vse nosečnice testirajo na hepatitis B in sifilis, za testiranje 
na hepatitis C in HIV pa moraš zaprositi sama. Če si HIV 
pozitivna, je dobro, da te že v času nosečnosti obravnavajo 
tudi na infekcijski kliniki.

Lahko te testirajo tudi na druge spolno prenosljive bolez-
ni, ki bi lahko ogrozile nosečnost (gonoreja, klamidija, ure-
aplazma …). Glede na izvide se bo zdravnik odločil za uved-
bo zdravljenja.

Če veš, da imaš hepatitis C ali HIV, moraš nujno povedati 
ginekologu in v porodnišnici.
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3. 5. 3 KAJ LAHKO ŠE NAREDIŠ V ČASU NOSEČNOSTI?

V mesecih do poroda boš veliko premišljevala o tem, 
kakšno bo življenje z otrokom. Lahko se pogovoriš z dru-
gimi mamicami, ki ti bodo zagotovo dale kakšen koristen 
nasvet. Meseci po porodu so zelo lepi, hkrati pa tudi na-
porni, sploh za tiste, ki rodijo prvič. Veliko žensk ima zelo 
visoka pričakovanja, rade bi, da bi bilo vse popolno. Kaj pa 
je sploh popolno? Vsak dojenček in vsaka mati sta različna. 
Pomembno je, da daješ otroku ljubezen in varnost.

MED NOSEČNOSTJO SKUŠAJ ČIM BOLJ SKRBETI 
ZASE!
Privošči si popoldanski počitek, sprehod v naravo … Zdra-
va, raznolika in redna prehrana ter higiena sta pomembni 
zate in za tvoje telo, da bo dovolj močno za nosečnost, prav 
tako je to pomembno za pravilen razvoj ploda ali otroka v 
maternici.

UREDI OČETOVSTVO!
Zaradi rojstva otroka je priporočljivo, da urediš odnos s par-
tnerjem, ne glede na to, ali sta skupaj ali ne. Če se da, uredi 
očetovstvo že v času nosečnosti. Ob porodu boš morala v 
porodnišnici povedati ime in priimek otroka, saj bo že v po-
rodnišnici dobil EMŠO. Če si poročena, velja za očeta tvo-
jega otroka tvoj mož, tudi še v obdobju 300 dni po razvezi. 
Če nisi poročena, uredi očetovstvo na centru za socialno 
delo ali na upravni enoti. Priznanje očetovstva velja le, če 
se boš s tem strinjala ti. V primeru, da oče ne prizna otro-
ka za svojega, se očetovstvo ugotovi s sodno odločbo, na 
podlagi tožbe, ki jo lahko vložiš v otrokovem imenu, dokler 
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ni polnoleten, po 18. letu pa vloži tožbo otrok sam.

UREDI SVOJ STATUS IN DENARNO POMOČ!
Če nimaš urejene prijave stalnega bivališča, si jo urediš na 
upravni enoti. Če nimaš nobene druge možnosti za prijavo 
stalnega bivališča, boš v Ljubljani prijavljena na Mestnem 
trgu 1. Uredi si tudi osebne dokumente, saj brez njih ne boš 
mogla urediti ničesar drugega. Če si brez prihodkov in pre-
moženja, si na centru za socialno delo uredi denarno soci-
alno pomoč. Ob rojstvu otroka ti pripada pomoč ob rojstvu 
otroka, ki je namenjena nakupu opreme za novorojenčka. V 
nekaterih občinah obstaja tudi občinska pomoč ob rojstvu 
otroka. Če si zaposlena, si na centru za socialno delo poleg 
pomoči ob rojstvu otroka urediš tudi materinsko in staršev-
sko nadomestilo. Če si brezposelna, boš eno leto prejemala 
starševski dodatek. Vloge lahko oddaš že 30 dni pred pred-
videnim rojstvom otroka. Po rojstvu otroka pa na centru za 
socialno delo zaprosiš za otroški dodatek.

Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic in izpolnjevanju 
vlog lahko zaprosiš tudi zaposlene v Društvu Stigma.

POSKRBI ZA PRIMERNO STANOVANJE!
Če nimaš bivališča, si ga poskušaj urediti. Na stanovanj-
skem skladu občine lahko oddaš vlogo za dodelitev bival-
ne enote in neprofitnega stanovanja. Na centru za socialno 
delo lahko zaprosiš za subvencijo najemnine. Obrni se na 
organizacije, ki ti bodo nudile pomoč pri reševanju tega 
problema.

Pomisli, ali ti lahko pri tem pomagajo tudi tvoji bližnji. V 
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okviru Društva Projekt Človek obstaja terapevtska skup-
nost za zasvojene starše in njihove otroke, kamor se lahko 
vključiš skupaj s svojim otrokom. V Sloveniji obstaja tudi 
mreža materinskih domov, kjer lahko bivaš z otrokom, če je 
nujno, lahko tudi že v času nosečnosti.

V ČASU NOSEČNOSTI POSKRBI TUDI ZA OTROŠKO 
OPREMO IN OBLAČILA ZA OTROKA!
Ni ti potrebno vsega kupovati. Stvari lahko poiščeš na sple-
tnih straneh in družabnih omrežjih. Povprašaj pri prijateljih 
in v programih pomoči, morda ti lahko kdo kaj podari.

Ko boš imela pripravljene stvari za otrokov prihod, se boš 
počutila veliko bolje!

Oglasiš se lahko tudi v Društvu Stigma in pomagali ti 
bomo pri tem.

SPREJMI POMOČ DRUGIH!
Pomisli na starše. Morda se bo v vašem odnosu zaradi prihaja-
jočega otroka kaj spremenilo in ti bodo pripravljeni pomagati. 
Kaj pa partnerjevi starši? Bi ti lahko bili oni v pomoč? Poišči stik 
s prijatelji, ki ne uživajo drog. Morda ti bodo lahko pomagali v 
nosečnosti in kasneje z otrokom. Tudi na centru za socialno 
delo ti lahko nudijo pomoč pri skrbi za otroka. Naj te ne skrbi, 
da bi ti otroka odvzeli, če boš prosila za pomoč pravi čas. Poišči 
si nekoga, ki mu zaupaš, za pogovor o svojih skrbeh.

Če boš dobro skrbela za svojega otroka, tudi s pomočjo 
pomembnih bližnjih, ni strahu, da bi ti otroka odvzeli.
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3. 5. 4 DRUGI MOŽNI IZHODI

Eden izmed možnih izhodov je tudi ta, da se odločiš za od-
dajo otroka v rejništvo ali v posvojitev.

REJNIŠTVO
Če boš že v nosečnosti ali pa tudi kasneje ugotovila, da ne 
boš mogla dovolj dobro poskrbeti za svojega otroka, se 
lahko odločiš, da ga začasno zaupaš rejniški družini, ti pa 
si v tem času poskusi bolje urediti življenje. V času, ko je 
otrok v rejniški družini, imaš lahko v skladu z dogovorom, ki 
ga skleneš na centru za socialno delo, z njim redne stike.

Če oddaš svojega otroka v rejništvo, si še vedno njegova 
mama in ti roditeljske pravice niso odvzete. Cilj rejništva 
je, da se otrok čim prej vrne v matično družino. Oddati ot-
roka v rejništvo je pogumno dejanje in zagotovo v nekem 
trenutku najboljši način, kako poskrbeti zanj.

V Društvu Stigma lahko nekoga od zaposlenih zaprosiš 
za spremstvo na stike ali za zagovorništvo v različnih 
institucijah.
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POSVOJITEV
Obstaja tudi možnost, da svojega otroka takoj ali kmalu 
po porodu oddaš v posvojitev. Če ti ni odvzeta roditeljska 
pravica s strani sodišča, je za oddajo otroka v posvojitev 
potrebna tvoja privolitev. Če nisi popolnoma prepričana, 
lahko svojega otroka najprej daš v rejništvo in kasneje v 
posvojitev.

Za otrokov razvoj je pomembno, da svojih skrbnikov ne 
menjava pogostokrat. Najpomembnejše je, da delaš v 
dobro otroka. Poišči si ustrezno pomoč, da se boš lažje 
odločila.
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4 POROD

Na porod se lahko dobro pripraviš. Pojdi v Šolo za starše, 
saj boš tam dobila veliko koristnih informacij. Nekaj tednov 
pred porodom, običajno okrog 30. tedna nosečnosti, ti bo 
izbrani ginekolog izdal napotnico za porod.

V zadnjih tednih moraš imeti napotnico za porod in ma-
terinsko knjižico vedno pri sebi. Če boš prišla v porod-
nišnico brez napotnice, te bodo sicer sprejeli, vendar te 
bodo obravnavali kot samoplačnico, razen če bo pregled 
nujen.

Pred porodom si za v porodnišnico pripravi potovalko s 
stvarmi zate in za otroka. Potrebovala boš pripomočke za 
osebno higieno ter oblačila za novorojenčka ob odhodu 
domov.

Priporočljivo je, da te pri porodu spremlja oseba, ki ji zau-
paš. V nekaterih porodnišnicah se mora ta oseba za priso-
tnost pri porodu predhodno vključiti v tečaj predporodne 
priprave.

Nujno je, da ob sprejemu v porodnišnico poveš, da uživaš 
droge oziroma da si na substituciji. Povedati moraš, ko-
likšna je količina, ki jo uživaš. Le tako bodo imeli na voljo 
primerna zdravila zate in za tvojega otroka. Če si na substi-
tucijski terapiji, se že pred porodom s svojim zdravnikom 
v substitucijski ambulanti dogovori, kako boš prejemala 
zdravila v času, ko boš v porodnišnici.

Porod se začne, ko imaš eno uro redne popadke na pet 
minut ali ko ti odteče voda. V obeh primerih moraš v po-
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rodnišnico, kjer te bo pregledal ginekolog in ugotovil, ali se 
je porod res začel. V porodnišnici lahko poveš, kako želiš 
roditi (sede, leže, kleče, v vodi …).

Včasih se zgodi, da ženska pri porodu bruha. Če bruhaš pol 
ure po zaužitju metadona, je smiselno, da dobiš ponovni 
odmerek, drugače pa ne, saj je metadon že začel učinko-
vati. Če te je strah, da zaradi svoje substitucijske terapije 
med porodom ne boš dobila dovolj velike količine protibo-
lečinskih sredstev, se o tem odkrito pogovori z zdravnikom. 
Obstaja veliko različnih načinov za lajšanje bolečin med 
porodom.

Glede oskrbe pri porodu se v ničemer ne razlikuješ od 
drugih porodnic!
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5 OTROK JE TU

Otrok prinaša veliko veselja, a tudi skrbi.

Skrb za otroka je lepa, a tudi naporna. Takoj po porodu bo 
lahko imel otrok abstinenčno krizo, ki mu jo bodo v porod-
nišnici ustrezno lajšali. V prvih dneh po porodu se bodo v 
tvojem telesu dogajale velike hormonske spremembe, od 
tega bo odvisno tudi tvoje počutje. Običajno je, da nekaj 
dni občutki zelo nihajo, če pa bi stanje slabega počutja, 
žalosti in utrujenosti trajalo več tednov, vedi, da morda za 
tem tiči poporodna depresija. Kot mama novorojenčka boš 
veliko časa in skrbi namenila tudi dojenju, ki pa ni vedno 
preprosto.

O vsem tem najdeš informacije v nadaljevanju knjižice, po-
membno pa je, da se o tem pogovoriš s svojim zdravnikom 
ali katerim drugim svetovalcem. Naj ti ne bo nerodno, saj 
boš le tako lahko dobila ustrezno pomoč. Veliko informacij 
boš dobila tudi v šoli za starše.
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5. 1 FIZIČNA KRIZA PRI OTROKU

Nujno je, da za odvisnost poveš svojemu ginekologu in 
osebju v porodnišnici, saj bosta le tako z otrokom de-
ležna ustrezne oskrbe. Če o tem ne boš seznanila zdra-
vstvenega osebja, tvegaš, da boš odpuščena prekmalu 
in bo tvoj otrok doživel abstinenčno krizo doma, kar ima 
lahko zanj hude zdravstvene posledice.

Če si v času nosečnosti redno jemala heroin, substitucijo 
ali si to počela v tednu pred porodom, bo tvoj otrok zelo 
verjetno imel abstinenčno krizo. Krizo pri otroku povzročajo 
tudi druge substance: alkohol, nikotin, antidepresivi, benz-
odiazepini, amfetamini, kokain in marihuana.

Informacije o posledicah jemanja posameznih drog med 
nosečnostjo najdeš v poglavju »Tako učinkujejo droge na 
še nerojenega otroka«.

Znaki abstinenčne krize pri otroku so: razdražljivost, ob-
čutljivost, tresenje, kričanje, krči, bruhanje, slabo pitje 
mleka, povišana telesna temperatura, znojenje, zehanje, 
smrkanje in kihanje. Zaradi abstinenčne krize bosta z ot-
rokom ostala v porodnišnici dlje časa in tudi po odhodu iz 
porodnišnice bo tvoj otrok potreboval dodatne preglede 
pri pediatru.

Kriza pri otroku lahko nastopi takoj po porodu ali pa kasne-
je, odvisno od substanc, ki si jih v času nosečnosti uživala. 
Če si na substituciji in dojiš, se lahko abstinenčni sindrom 
pri otroku pojavi ob prenehanju dojenja.
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Novorojenček se detoksicira v nekaj dneh do treh tednov 
pod zdravniškim nadzorom in večinoma brez dolgoročnih 
posledic. Težko ti bo gledati, kako tvoj otrok trpi, vendar mu 
lahko pomagaš, tako da mu podariš veliko bližine in teles-
nega stika ter ustvariš mirno okolje.

Abstinenčno krizo bodo pri tvojem otroku blažili zdravni-
ki. Tudi če se ti otrok zelo smili in težko gledaš, kako trpi, 
mu svoje substitucijske terapije ali drugih psihoaktivnih 
substanc, ki jih uživaš, ne smeš dati, saj bo prišlo do res-
nih zdravstvenih zapletov ali celo smrti otroka.
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5. 2 DOJENJE DA ALI NE

Dojenje je sicer dobro za otroka in mater, vendar še zda-
leč ni edina možnost. Pomembno je, da si mirna, spro-
ščena in zadovoljna. Če stojiš za svojimi odločitvami, se 
tvoje zadovoljstvo prenese na otroka. Tudi če se ne odlo-
čiš za dojenje, si lahko dobra mama.

•  Dojenje je dobro za otroka in mamo.
•  Za otroka je materino mleko najboljša hrana, saj je sestava 

mleka prilagojena potrebam rasti in razvoja otroka.
•  Materino mleko je najlažje prebavljivo, dojenje preprečuje 

nastanek alergij in prebavnih okužb, saj prvo mleko vse-
buje tudi zaščitne snovi.

•  Dojenje ustvarja čustveni stik z materjo.
•  Za mamo je dojenje dobro tudi zaradi tega, ker se ma-

ternica hitreje krči, mame lažje izgubljajo težo. Dojenje 
dokazano ščiti tudi pred rakom dojke, rakom maternice 
in osteoporozo.

•  Materino mleko je najcenejša in najbolj praktična oblika 
prehrane.

KDAJ NE SMEŠ DOJITI?
Če imaš vnete in krvaveče bradavice, uživaš droge, imaš 
hepatitis C v aktivni fazi ali pa si HIV pozitivna, ne smeš 
dojiti.

Vedeti moraš, da novorojenček še nima encimov za razgra-
dnjo drog in lahko zaradi zaužitja umre. Zelo pomembno je, 
da prepoznaš znake, ki kažejo na ogroženost novorojenčka. 
Ključna sta slabo dihanje in zaspanost. V tem primeru takoj 
poišči pomoč.
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Če imaš hepatitis C, povej zdravnikom, da bodo večkrat 
preverili virusno breme. Če si HIV pozitivna, lahko z doje-
njem okužiš otroka.

Če si v dvomih in želiš dojiti, se posvetuj z zdravnikom.

KDAJ SMEŠ DOJITI?
Dojiš lahko, če si na substitucijski terapiji. Substitucijska 
zdravila prehajajo v mleko le v minimalnih količinah in nanj 
vplivajo minimalno. Če uživaš metadon, se največ metado-
na izloči v mleko 4 – 5 ur po zaužitju. Takrat lahko novoro-
jenček dobi od 2 do 3 % odmerka, ki si ga zaužila.

Če imaš hepatitis B, bo novorojenček že v porodnišnici 
cepljen in lahko dojiš. Če imaš hepatitis C v neaktivni fazi, 
kar pomeni, da imaš virusno breme nizko, torej nimaš simp-
tomov bolezni, lahko dojiš.

Večina žensk je na začetku dojenja negotovih. Ne vedo, 
kako naj držijo otroka in kako pogosto je sploh potrebno 
dojiti. Običajno pri začetkih dojenja vsem porodnicam po-
magajo babice in medicinske sestre na oddelkih v porodni-
šnici. Če želiš dojiti in ti dojenje ne steče, jih prosi za pomoč. 
Pokazale ti bodo, kako pravilno pristaviš otroka in šlo bo 
veliko lažje.

Če dojenje nikakor ne steče ali če se pri dojenju ne počutiš 
udobno, potem se pogovori z osebjem v porodnišnici ali 
patronažno sestro. Razložili ti bodo, kako postopoma zač-
neš otroka hraniti po steklenički.
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5. 3 KAJ MORAŠ STORITI PO ROJSTVU OTROKA?

Poiskati moraš pediatra in otroka po porodu naročiti na 
pregled. Osnovne napotke boš dobila od pediatra v porod-
nišnici, nato pa morata z otrokom redno hoditi na preglede. 
Pediatru povej o jemanju drog in substituciji. Tako bo pe-
diater lahko bolj pozorno spremljal razvoj tvojega otroka. 
Hitreje bo prepoznal morebitne težave in ustrezno ukrepal. 
Nujno mu moraš povedati, če si okužena z virusom HIV ali 
hepatitisom.

S svojim zdravnikom se pogovori o količini substitucije. 
Morda boš po porodu potrebovala spremenjeno količino 
substitucije.

Približno šest tednov po porodu moraš na pregled k svo-
jemu ginekologu, s katerim se lahko pogovoriš o ustrezni 
kontracepciji.

Ginekologi svetujejo, da je s spolnimi odnosi dobro po-
čakati do prvega pregleda po porodu. Zanosiš lahko že 
kmalu po porodu. Tudi če dojiš, lahko zanosiš. Dojenje ni 
metoda kontracepcije.

Na centru za socialno delo si uredi starševski in otroški do-
datek ter pomoč ob rojstvu otroka. Pri tem ti lahko poma-
gamo zaposleni v Društvu Stigma.
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5. 4 POČUTJE PO PORODU

Seveda je v prvih tednih in mesecih skrb za otroka na 
prvem mestu, vendar res ne smeš pozabiti nase. Ne poza-
bi, da se moraš spočiti, naspati in ustrezno jesti. Dovoli, da ti 
pri skrbi za otroka pomagajo partner, sorodniki ali prijatelji.

Vse mame so kdaj v dvomih, ali pravilno in dobro skrbijo za 
svojega otroka, še posebej pri prvem otroku je popolno-
ma normalno, da si zbegana in ne veš, ali ravnaš pravilno. 
Najboljše, kar lahko narediš, ko si v dvomih, je, da poiščeš 
pomoč, brez strahu, da ti bodo otroka odvzeli.

Nege novorojenčka in dojenčka se lahko naučiš že v Šoli 
za starše in v porodnišnici, po rojstvu otroka, pa te patro-
nažna sestra vsaj štirikrat obišče na domu. Nobena mama 
ne more biti popolno pripravljena na prihod otroka, saj je 
vsak otrok drugačen.

Naslove, kamor se lahko obrneš še po pomoč, najdeš na 
koncu te knjižice v poglavju »Kam po pomoč?«.

Pomembno je, da si ob svojem otroku trezna. Da boš 
imela predpisano primerno količino substitucije, ki 
ti bo omogočala, da si stabilna, se pogovori s svojim 
zdravnikom. Dobro je, da veš, da rojstvo otroka ne prinese 
samo prijetnih občutkov in da skrb za otroka ni samo 
prijetna.
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PSIHIČNA STANJA PO PORODU
Večina mam se sreča s poporodno otožnostjo. Pripisuje-
jo jo nenadnim hormonskim spremembam po porodu. 
Simptomi poporodne otožnosti so: nenadne spremembe 
razpoloženja, jokavost, tesnobnost, razdražljivost, veliko 
pomanjkanje energije ... Izzveni v nekaj dneh.

Če takšno stanje traja več tednov, govorimo o poporodni 
depresiji. Če ne moreš dobro skrbeti za svojega otroka, če 
si zelo utrujena in če imaš občutek, da si preobremenjena, 
se obrni na osebo, ki ji zaupaš in bi ti pri tem lahko po-
magala. O svojem počutju nujno povej tudi zdravstvenemu 
osebju.

Poporodna psihoza se lahko pojavi med nosečnostjo in po 
porodu. Je bolezen, ki zahteva takojšnje zdravljenje. Značil-
ni znaki so: izguba stika z resničnostjo (prividi in preganja-
vica, prisluhi), nerazumljiva in zmedena govorica, pretirano 
dobro razpoloženje, vznemirjenost, pretirano nezaupanje 
in neutemeljen strah zase ali za otroka.

Pomembno je vedeti, da vsaka ženska po porodu lahko 
počuti malo drugače in da so mogoče različne kombina-
cije občutkov. Boljše počutje bo prišlo počasi, a zaneslji-
vo. Prvi korak na tej poti je prepoznavanje težav. Naj te ne 
bo sram, saj še zdaleč nisi edina. Poišči si pomoč, podpo-
ro ali zdravljenje. Ne bodi sama v tem, zaupaj partnerju 
ali komu, ki ti je blizu.
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6 TAKO UČINKUJEJO DROGE NA ŠE 
NEROJENEGA OTROKA

Kar koli zaužiješ, zaužije tudi tvoj otrok v maternici. Različne 
droge učinkujejo različno, ne samo nate, ampak tudi na še 
nerojenega otroka. V tabeli najdeš informacije o različnih 
substancah in tveganjih za otroka. V rubrikah Tega ne počni 
in Priporočljivo najdeš napotke, kako lahko narediš nekaj 
dobrega zase in za svojega nerojenega otroka.

ALKOHOL

Informacije •  Alkohol vpliva na nerojenega ot-
roka, zato je bolje, da se bodoče 
mamice izogibajo alkoholnim 
pijačam.

•  Alkohol vpliva direktno na 
otroka. Je celični strup, ki vpliva 
direktno na razvoj organov, 
zlasti prizadane živčevje.

•  Alkohol povzroča psihično in 
fizično odvisnost.
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ALKOHOL

Tveganja za otroka •  Zaradi prenatalne izpostavlje-
nosti zarodka alkoholu pride 
do t. i. fetalnega alkoholnega 
sindroma. Pri otroku utegne 
povzročiti cel spekter napak in 
deformacij:

•  nižja porodna teža,
•  slabši sesalni refleks, nemirnost 

in razdražljivost,
•  deformacije notranjih organov 

(npr. srca),
•  iznakaženost obraza,
•  zaostanek v rasti,
•  motnje v duševnem razvoju, vse 

do hude prizadetosti,
•  druge napake.

Tega ne počni •  Ne pij alkohola pogostokrat ali 
celo vsakodnevno.

•  Ne pretiravaj s količino popitega 
alkohola.

Priporočljivo •  Najboljše je, da alkohola sploh 
ne piješ.

•  Poskušaj piti manj.
•  Obrni se na svetovalne progra-

me.
•  Smiselno je, da se odločiš za 

bolnišnično zdravljenje.
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NIKOTIN

Informacije •  Cigarete povzročajo telesno in 
psihično odvisnost.

•  Cigaretni dim sestavlja 4800 
snovi, vsaj 250 je strupenih ali pa 
povzročajo raka.

Tveganja za otroka •  spontani splav in prezgodnje 
rojstvo otroka

•  večja smrtnost otrok tik pred ali 
kmalu po rojstvu

•  nizka porodna teža
•  odstop posteljice
•  nepravilnosti v razvoju srca, 

zajčja ustnica,
•   nenadna smrt dojenčka.

Tega ne počni •  Ne kadi večjih količin cigaret.

Priporočljivo •  Če je možno, takoj opusti kajenje 
ali zmanjšaj število cigaret, koli-
kor je mogoče.

•  Po potrebi uporabi nikotinske 
obliže, nikotinske žvečilke, saj 
imajo blažje stranske učinke, 
nižji odmerek nikotina in so brez 
primesi.
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HEROIN

Informacije •  Heroin povzroča telesno in psi-
hično odvisnost.

•  Po eni do dveh urah se pojavi 
kriza.

•  Heroin je pogostokrat zmešan z 
drugimi substancami.

Tveganja za otroka •  Če nenadno prekineš z uživanjem 
heroina, je to lahko življenjsko ne-
varno za otroka v tvojem telesu.

•  Nastanejo težave v telesnem ra-
zvoju ploda.

•  Zniža se teža ploda.
•  Zaradi primesi v heroinu obstaja 

možnost deformacij.
•  Povzroča prezgodnje rojstvo.
•  Pri novorojenčku se pojavi od-

tegnitveni sindrom (kriza).
•  Kasneje nastopijo razvojne, ve-

denjske in učne težave.

Tega ne počni •  Z uživanjem heroina ne prene-
haj nenadoma oziroma ne zni-
žaj preveč odmerka, prijavi se v 
substitucijski program in prene-
haj pod zdravniškim nadzorom. 

•  Ne uporabljaj več drog hkrati.

Priporočljivo •  Vključi se v substitucijski pro-
gram, seveda pod zdravniškim 
nadzorom.



44

SUBSTITUCIJA

Informacije •  Substitucijska terapija je dobro 
nadomestilo za heroin, odmerek 
je prilagojen tvojim potrebam in 
ima daljši čas delovanja.

•  Tveganja za nosečnost ali za ne-
rojenega otroka so majhna.

•  Zdravljenje s substitucijo je mož-
no znotraj centrov za zdravljenje 
odvisnosti v zdravstvenih domo-
vih.

Tveganja za otroke •  Novorojenček doživi odtegnit-
veni sindrom.

Tega ne počni •  Zraven ne uživaj drugih substanc.
•  Izogibaj se nerednemu jemanju 

substitucije.

Priporočljivo •  Substitucijo uporabljaj samo po 
navodilih zdravnika.

•  Drži se dogovorjenega odmerka.
•  Odmerek je potrebno določi-

ti tako, da poteši tvojo željo po 
opiatih.

•  Morda lahko odmerek v dogovo-
ru z zdravnikom počasi nižaš.
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KOKAIN

Informacije •  Kokain je najnevarnejša trda dro-
ga za še nerojenega otroka.

•  Kokainu so pogostokrat prime-
šane druge substance in nečis-
toče.

•  Kokain povzroča psihično odvi-
snost.

Tveganja za otroka •  deformacije srca, možganov, se-
čil in spolnih organov, nizek IQ

•  odstop posteljice
•  splav in prezgodnji porod
•  zaostanki v razvoju in rasti ploda

Tega ne počni •  Ne uživaj kokaina več dni zapo-
redoma.

•  Ne injiciraj kokaina.

Priporočljivo •  Takoj prenehaj z uporabo koka-
ina.
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BENZODIAZEPINI

Informacije •  Benzodiazepini se uporabljajo 
kot pomirjevala za sproščanje in 
za spanje.

•  Če jih redno uživaš, se telesna in 
psihična odvisnost razvijeta tudi 
pri majhnih odmerkih.

Tveganja za otroka •  nizka porodna teža otroka, pre-
zgodnji porod

•  nevarnost zastoja dihanja in od-
tegnitveni sindrom ob rojstvu 
otroka

•  dolgotrajne in resne odtegnitve-
ne težave pri novorojenčku

Tega ne počni •  Ne prenehaj nenadoma, ker lah-
ko nastopijo krči in se lahko ot-
rok rodi mrtev.

Priporočljivo •  Počasi znižuj uporabo, najbolje 
pod zdravniškim nadzorom.

•  Jemlji samo predpisano terapijo.
•  Pri težavah s spanjem poskusi z 

baldrijanom.
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ECSTASY, SPEED ...

Informacije •  Stopnja čistosti oziroma sestava 
je pogosto vprašljiva.

•  Uporaba vodi v psihično odvi-
snost.

Tveganja za otroka •  poškodbe živčnega sistema
•  nastanek srčnih napak, zoženje 

žil, deformacije sečil in spolovil
•  težave v razvoju in rasti (npr. maj-

hen obseg glave otroka – mikro-
cefalija)

•  novorojenčki so pogosto plašni 
in imajo moten dnevno-nočni 
ritem

•  pojavijo se lahko hiperaktivnost 
in težave v psiho-socialnem ra-
zvoju

Tega ne počni •  V nosečnosti ne jemlji ekstazija, 
speeda ...

Priporočljivo •  V času nosečnosti teh substanc 
vsekakor ne uporabljaj.
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KANABIS, HAŠIŠ, 
MARIHUANA

Informacije •  Nevarnosti so podobne kot pri 
kajenju cigaret.

•  Uporaba vodi v psihično odvi-
snost.

Tveganja za otroka •  vsa tveganja, ki so že navedena v 
povezavi z nikotinom;

•  razdražljivost, jokavost, odteg-
nitveni sindrom, kasnejše učne 
težave;

•  kasnejše težave v govoru in spo-
minu.

Tega ne počni •  Ne kadi teh substanc.

Priporočljivo •  Takoj prenehaj kaditi. 
•  Kot nadomestek uporabljaj bal-

drijan.
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UPORABA VEČ 
DROG

Informacije •  Uporaba več drog je posebej 
nevarna, saj različne substance 
sovplivajo druga na drugo in se 
lahko njihov učinek močno po-
veča.

Tveganja za otroka •  težave v rasti ploda
•  splav in prezgodnji porod
•  deformacije
•  odtegnitveni sindrom novoro-

jenčka
•  motnje v telesnem in duševnem 

razvoju

Tega ne počni •  Ne uporabljaj več substanc na-
enkrat!

Priporočljivo •  Če uporabljaš heroin, ga opus-
ti in se vključi v substitucijsko 
zdravljenje.

•  Benzodiazepine znižuj počasi, 
najbolje pod zdravniškim nadzo-
rom.

•  Pri rednem uživanju alkohola ko-
ličino znižuj in počasi opusti.

•  Z vsemi ostalimi substancami ta-
koj prenehaj.

Vir: Merfert-Diete, C., Bertsch, G. in Gaßmann R. (2012). 
Du bist schwanger…und nimmst Drogen? Hamm: DHS 
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
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7 KAM PO POMOČ?

DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI 
DROG STIGMA
Spletna stran: drustvo-stigma.si 
Email: drustvo.stigma@siol.net 
FB: Stigma

•  Dnevni center (Hacquetova ulica 9 in Petkovškovo 
nabrežje 29 v Ljubljani) 
Odprta sta vsak delavnik od 9. do 15. ure.

•  Svetovanje v zvezi z drogami, hepatitisi in virusom HIV 
Telefonsko, internetno in osebno svetovanje izvajamo 
vsak delavnik med 8. in 16. uro.  
Svetovalna linija: 01/430 12 00 
Email: stigma.svetovanje@gmail.com

•  Terensko delo (mobilna zamenjava igel, možnost 
svetovanja) 
Terenska ekipa je dosegljiva na telefonski številki  
041 919 981.  
Lokacije terenskega dela:
•  Ljubljana: ponedeljek (11.00-17.00) torek (11.00 – 17.00), 

sreda (11.00 – 17.00) četrtek 11.00-17.00, petek 7.00-9.00 
in 11.00-17.00,

•  Novo mesto: ponedeljek (6.30 – 12.30),
•  Jesenice: ponedeljek (12.30 – 15.30), 
•  Kranj: torek in četrtek (9.00 – 15.00),
•  Kočevje: sreda (9.00 – 15.00),
•  Trbovlje in Kamnik: vsak prvi četrtek v mesecu (9.00 – 15.00),
•  Pivka in Postojna: petek (9.00 – 15.00).
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•  Svetovanje v Zavodih za prestajanje kazni zapora 
ZPKZ Ljubljana: po predhodnem dogovoru,  
ZPKZ Ig: torek (17.15 – 18.15), 
ZPKZ Koper: po predhodnem dogovoru.

•  Varna hiša za uživalke nedovoljenih drog , ki so žrtve 
nasilja Stigma  
Dežurna telefonska številka Varne hiše 030 696 398 
(dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu),  
Spletna stran: varna-hisa.drustvo-stigma.si 
Email: vh.stigma@gmail.com

Varna hiša Stigma je namenjena ženskam, uživalkam ne-
dovoljenih drog in na substitucijski terapiji, ki ste prežive-
le ali doživljate nasilje v matični družini, partnerski zvezi, 
iz strani zvodnika, na ulici in potrebujete varen prostor. Če 
si noseča in tvoja nosečnost poteka brez zapletov, lahko 
v Varni hiši Stigma bivaš do 7. meseca nosečnosti. V tem 
času ti bodo zaposleni pomagali poiskati ustrezno nastani-
tev, saj z otrokom ne moreš bivati v Varni hiši.
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DRUGI NASLOVI POMOČI

ORGANIZACIJA NASLOV IN KONTAKTI STORITVE IN PROGRAMI

Ginekološka 
klinika Ljubljana 
– Svetovalna 
socialna služba 

Šlajmerjeva 3a, Ljubljana
01/231 55 96
01/522 62 78
01/522 62 79
01/522 61 32

Sodelovanje pri sprejemu ženske v porodnišnico ali na 
ginekološko kliniko, različna svetovanja.

Zdravstveni dom 
glede na stalno 
ali začasno 
prebivališče

•  patronažna služba Obisk na domu pred in po rojstvu otroka. 

Zdravstveni 
domovi, zasebniki

•  izbrani ginekologi Redni pregledi.

ZD Ljubljana – 
Center, CPZOPD 

Metelkova ulica 9, Ljubljana
01/472 37 76

Individualna materinska šola za pacientke v programu 
zdravljenja, ki jo vodi diplomirana medicinska sestra 
Metka Debevec - Švigelj.

Mamazofa Zaloška 54, Ljubljana
01/544 34 79
030/321 355
www.mamazofa.org
info@mamazofa.org 

Podporne skupine, svetovanja, delavnice, predavanja.

La Leche League 
Slovenije

Pomoč pri dojenju
(telefonske številke najdeš na 
spletni strani)
www.dojenje.net

Srečanja, telefonsko svetovanje.
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DRUGI NASLOVI POMOČI
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ORGANIZACIJA NASLOV IN KONTAKTI STORITVE IN PROGRAMI

Zavod Objem Kamnikarjeva 23, Škofljica
051/245 013
www.objem.org/ 
info@objem.org  
poporodnasola@objem.org 

Porodna šola, pomoč pri obporodnih stiskah.

Društvo Ženska 
svetovalnica

Cesta v Mestni log 55, Ljubljana
www.drustvo-zenska-svetovalnica.
si/ 
zenska@svetovalnica.org 
01/25 11 602
031/233 211

Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja, krizni 
center.

Društvo Projekt 
Človek

Malenškova 11, Ljubljana
www.projektclovek.si/ 
sc.lj@projektclovek.si
041/717 356

Sprejemni center, dnevni center, terapevtska skupnost, 
terapevtska skupnost za starše, ostali programi.

Društvo Zdrava 
pot

Skupina za samopomoč za ženske 
odvisnice, Maribor
Vsako drugo sredo 9:00-10:30
031 600 210 
www.zdravapot.si

Skupina za samopomoč, abstinenca ni pogoj.

Svetovalni 
center za otroke, 
mladostnike in 
starše Ljubljana

Gotska ulica 18, Ljubljana
01/5837500
www.scoms-lj.si

Ambulantna dejavnost (za otroke, mladostnike in starše), 
izobraževanja,
preventivna in skupnostna dejavnost.
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ORGANIZACIJA NASLOV IN KONTAKTI STORITVE IN PROGRAMI
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ORGANIZACIJA NASLOV IN KONTAKTI STORITVE IN PROGRAMI

Materinski domovi Na področju celotne Slovenije 
trenutno deluje 7 materinskih 
domov. Kontakte lahko najdeš na 
www.mddsz.gov.si/si/delovna_
podrocja/sociala/programi_
socialnega_varstva/varne_hise/

Materinski domovi omogočajo bivanje in nudijo pomoč 
za reševanje prehodne stiske ter dolgotrajnejšo pomoč.

Varne hiše, 
zavetišča, krizni 
centri in zavetišča

Kontakte lahko najdeš na:  
www.mddsz.gov.si/si/delovna_
podrocja/sociala/programi_
socialnega_varstva/varne_hise/ 

Zatočišče ali varna hiša je varen prostor, v katerega se 
lahko ženske in njihovi otroci umaknejo pred nasiljem in 
si ob podpori svetovalk na novo uredijo življenje.

Centri za socialno 
delo

V Sloveniji jih je 62. Zaradi iskanja 
pomoči ali uveljavljanja pravic se 
obrneš na tistega, ki je pristojen 
glede na kraj tvojega bivanja. 

Socialno varstvene storitve, izvajanje javnih pooblastil, 
denarni transferji, družinski prejemki, starševsko varstvo.

Ambulanti za 
osebe brez 
zdravstvenega 
zavarovanja

Ambulanta s posvetovalnico za 
osebe brez zdravstvenega zavaro-
vanja – Pro Bono
Mislejeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/437 20 10, 01/437 91 82

Ambulanta za osebe brez obve-
znega zdravstvenega zavarovanja 
s posvetovalnico – Maribor
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
Tel.: 059 080 359

Če potrebujete zdravstveno pomoč ali nasvet. Naročanje 
k splošnim in specialističnim zdravnikom. 
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ORGANIZACIJA NASLOV IN KONTAKTI STORITVE IN PROGRAMI

Materinski domovi Na področju celotne Slovenije 
trenutno deluje 7 materinskih 
domov. Kontakte lahko najdeš na 
www.mddsz.gov.si/si/delovna_
podrocja/sociala/programi_
socialnega_varstva/varne_hise/

Materinski domovi omogočajo bivanje in nudijo pomoč 
za reševanje prehodne stiske ter dolgotrajnejšo pomoč.

Varne hiše, 
zavetišča, krizni 
centri in zavetišča

Kontakte lahko najdeš na:  
www.mddsz.gov.si/si/delovna_
podrocja/sociala/programi_
socialnega_varstva/varne_hise/ 

Zatočišče ali varna hiša je varen prostor, v katerega se 
lahko ženske in njihovi otroci umaknejo pred nasiljem in 
si ob podpori svetovalk na novo uredijo življenje.

Centri za socialno 
delo

V Sloveniji jih je 62. Zaradi iskanja 
pomoči ali uveljavljanja pravic se 
obrneš na tistega, ki je pristojen 
glede na kraj tvojega bivanja. 

Socialno varstvene storitve, izvajanje javnih pooblastil, 
denarni transferji, družinski prejemki, starševsko varstvo.

Ambulanti za 
osebe brez 
zdravstvenega 
zavarovanja

Ambulanta s posvetovalnico za 
osebe brez zdravstvenega zavaro-
vanja – Pro Bono
Mislejeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/437 20 10, 01/437 91 82

Ambulanta za osebe brez obve-
znega zdravstvenega zavarovanja 
s posvetovalnico – Maribor
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
Tel.: 059 080 359

Če potrebujete zdravstveno pomoč ali nasvet. Naročanje 
k splošnim in specialističnim zdravnikom. 



58

ORGANIZACIJA NASLOV IN KONTAKTI STORITVE IN PROGRAMI

Anonimni 
narkomani 
Slovenije

Srečanja NA
Vsak dan od ponedeljka do 
sobote, Ljubljana
041 861 776
www.na-slovenija.org
info@na-slovenija.org 

Srečanja oziroma podporne skupine.

Rdeči križ 
Slovenije

www.rks.si Materialna pomoč.

Karitas www.karitas.si Materialna pomoč, pomoč pri plačilu položnic, 
dokumentov …

Društvo SOS 
telefon za ženske 
in otroke – žrtve 
nasilja - Zatočišče 
za ženske in 
otroke

p.p. 2726, 1001 Ljubljana 
01/544 35 13
017544 35 14
080 11 55 
drustvo-sos@drustvo-sos.si 

Svetovalni telefon, zatočišči za ženske in otroke, 
skupina za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje, 
osebno svetovanje in zagovorništvo, prijava nasilja in 
posredovanje pri institucijah.

Javni stanovanjski 
sklad Mestne 
občine Ljubljana

Zarnikova ul. 3, Ljubljana
01/306 14 36
www.jssmol.si
Glede neprofitnih stanovanj izven 
Ljubljane se pozanimaj na svoji 
občini.

Neprofitna stanovanja in bivalne enote.
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PRISPEVAJTE 0,5 % DOHODNINE ZA ZMANJŠEVANJE 
ŠKODE ZARADI DROG!

Donirate lahko tudi na naš TRR SI56 0201 0025 4000 868

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma
Hacquetova ul. 9

1000 Ljubljana
Davčna številka 25499777

Hvala!



63



64

Naslov: Ženske, droge in nosečnost

Avtorji: Eva Rogina in Mateja Šantelj v sodelovanju s so-
delavci Društva za zmanjševanje škode zaradi Drog Sti-
gma

Zdravstveni pregled: prim. Jasna Čuk Rupnik, dr. med., 
spec. pediatrije; prof. dr. Bojana Pintar, dr. med., spec. gi-
nekologije in porodništva, mag. ekon. in posl. ved.; mag. 
Lili Steblovnik, dr. med., spec. ginekologije in porod-
ništva; Metka Debevec-Švigelj, dipl. med. sestra

Lektoriranje: Špela Repar

Oblikovanje: Rastko Milivojević

Naklada: 700

Junij 2018

Programe društva podpirajo:
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