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Úvod
Objevily se vám na těhotenském testu dvě červené čárky?
Nebude to omyl, jste těhotná! Před vámi je nejkrásnější
a nejzajímavější období vašeho života. Čeká vás spousta
změn, se kterými se budete muset vyrovnat nejen vy sama,
ale společně s vámi i váš partner a rodina.
Nevíte, co vás čeká a na co se připravit? Tak právě na tyhle otázky bych vám ráda odpověděla ve své knize, která
vznikala za pomoci naší gynekologické ambulance a poradny
pro těhotné.
Poděkování patří našim klientkám, především paní
Andreji Jedličkové a její právě narozené dceři, s nimiž jsme
prošli celým těhotenstvím, porodem i šestinedělím. Druhá
maminka, která si zaslouží zvláštní poděkování, je paní
Radka Eliášová, jež souhlasila s naší přítomností u porodu
svého dítěte císařským řezem. Děkujeme samozřejmě i ostatním maminkám, které trpělivě pózovaly při focení, pomáhaly
sbírat materiál ke knížce a dělily se s námi o své zkušenosti.
Za trpělivost a ochotu pomoci při vzniku nové knížky
děkuji i sestřičce ve své ordinaci paní Monice Pecníkové,
DiS., která zajišťovala nezbytné pomůcky k nafocení ilustračních fotografií a byla oporou mně i našim klientkám.
Velký dík z naší strany patří gynekologicko-porodnickému oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí pod vedením primáře MUDr. Tomáše Kopeckého, který umožnil porod naší klientce a osobně u něj asistoval. Můžeme vám tak
přinést nejenom fotografie moderního porodnického sálu
a oddělení, ale i originální fotografie přímo z průběhu porodu.
Věřím, že v této knize najdete každá z vás přesně to, co
hledáte – tedy odpovědi na otázky, s nimiž se můžete setkat
během těhotenství, porodu, šestinedělí a péče o novorozence
do jednoho roku života.
MUDr. Bc. Taťána Hanáková
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