
 

Poročilo drugega srečanja podporno pogovorne skupine za osebe s 
stomo, začasno stomo ali pouchem 
Klara Šmuc 

V petek, 19.3.2021, se nas je deset članov podporne skupine srečalo preko spletne povezave na Jitsi Meet-u. 

Zaradi tehničnih težav smo se prestavili na zoom-ovo aplikacijo.  

Predavateljica asist. Vesna Fabjan Vodušek dr. med. spec. ginekolog. nam je predstavila nosečnost in porod pri 

ženskah s kronično vnetno črevesno boleznijo,ki imajo stomo ali pouch. Razložila je, da se lahko porodnice bolj 

alli manj same odločajo med vaginalnim porodom ali carskim rezom. Poleg tega nam je predstavila pridobitve 

in tveganja obeh porodov. Predstavila nam je podatke o vrsti poroda pri slovenskih porodnicah s takšnimi 

zdravstvenimi stanji, kakršne imamo znotraj naše skupine, in ostalimi. Delež porodov s predvidenim carskim 

rezom in nujnim carskim rezom se med skupinama ni bistveno razlikoval, kar ne vemo najbolje pa so posledice 

enega in drugega načina poroda na novopečeno mamico v kasnejšem življenskem obdobju. Nekateri 

abdominalni kirurgi opozarjajo na popuščanje mišic zapiralk zadnjika, ki se lahko poškodujejo med vaginalnim 

porodom, zato priporočajo, da otroka na svet potegnejo zdravniki. Med posegom se rez pri nosečnicah z 

zgodovino abdominalnih operacij naredi po že obstoječem rezu kar zmanjša količino zabrazgotinjenega tkiva v 

abdominalni votlini in na koži na trebuhu.  

Po predavanju so sledila vprašanja, ki jim ni bilo konca. Od tega kako lahko novorojenčku zagotovimo primerno 

mikrobioto, če je rojen s carskim rezom, do tega koliko časa po zaprtju stome lahko razmišljaš o zanositvi in 

tega kako si pomagati pri endometriozi v kombinaciji z J-pouchem. Odgovor na prvo vprašanje prihaja iz 

skandinavske raziskave, ko so novorojenčke rojene s carskim rezom takoj po rojstvu zavili v plenico, s katero so 

pred posegom umili mednožje njegove matere. Kar se tiče zanositve je zdravnica svetovala, da se je ne lotimo 

prej kot v pol leta po zadnji operaciji, za endometriozo pa se je kot najbolj učinkovit preprečevalec pokazal prav 

novi naraščaj, saj se med nosečnostjo celice, tako rekoč, »bolj osredotočijo« na rast in razvoj ploduin. 

Največkrat endometrioza po prvem porodu izveni.  

Ko je genekologinja zapustila naše srečanje sta nam še dve članici s Chronovo boleznijo, ena tudi s kolostomo, 

povedali svoji zgodbi o nosečnosti in rojstvu otrok. Sledilo je še pomenkovanje o naslednjem srečanju in o 

stanju ostalih članic, ki so bile prisotne na klicu. Kljub temu, da srečanje ni bilo fizično, v živo, smo se imeli fino 

in punce smo veliko izvedele. 

 

 


