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Поштоване, 
 

Левица Србије је основана пре свега због жеље људи који су у њој да се 
води другачија политика од свега што данас постоји на сцени. То је политика 
којој су људи на првом месту и која има врло јасан сет вредности. Међу нашим 
вредностима високо место заузимају потпуна равноправност мушкараца и 
жена, социјална правда и бесплатно, ефикасно и свима доступно здравство. То 
подразумева и хитно побољшање услова у породилиштима.  
Порођај треба демистификовати и приближити женама као такав.  
Наиме треба више порадити на едукацији и психолошкој припреми сваке 
труднице посебно жене која се први пут порађа. 

Обавестити и психички припремити жену и објаснити јој и приближити 
сваки корак у процесу порођаја, објаснити бенефите и позитивне стране 
природног, а и порођаја царским резом, ако се жена одлучи за порођај у 
породилишту да буду обезбеђене једнокреветне или двокреветне собе, са 
бољим хигијенским условима, психолошком подршком од стране волонтера, 
видео бимова, интернет страница које ће бити на располагању да се жена 
информише охрабри и одлучи да ли жели анестезију или лекове за болове који 
су дозвољени и нешкодљиви за мајку и дете, затим пратити сам ток порођаја, 
бити уз породиљу, у случају компликација предочити последице и могућност 
решавања истих. Омогућити жени да се породи у соби у којој је смештена, 
уколико не жели да се одводи у операциону салу; да супруг буде уз њу уколико 
то хоће; да се особље представи; да исте особе прате породиљу и да  пружају 
психолошку подршку; и да се свака процедура објасни уколико то жена  жели 
да зна. Наравно медицинске индикације и хитност поступака треба узети у 
обзир и одлуке које се тичу струке препустити стручном особљу. 
Приснији контакт и психолошка подршка би поправила осећај угрожености 
сваке жене и смањила осећање напуштености и трауматичности самог чина. 
 Све наведено би уоквирили Законском регулативом и побољшали закон 
о правима пацијената Републике Србије. Залагаћемо се и за то да мајке које 
имају четворо деце и више имају могућност избора и иду у пензију без обзира 
на године радног стажа. 

Такође  бисмо врло радо заступали и борили се за мере које сте ви 
предложили као организација са највише искуства у тој области. 

 
С поштовањем, 
Левица Србије 


