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Циљеви учења
• Повезати преваленцију и међусобну повезаност слике тела,
повећања тежине у трудноћи, и перинаталну анксиозност и
депресију.
• План за укључивање препорука о самопоуздању тела у њихове
клиничке контексте.
• Препоручити програме и активности засноване на доказима да
би се промовисало прихватање тела код мајки.
• Проценити могућности за стварање промена у исходима
менталног и физичког здравља мајки.

Побољшавање
слике тела код мајки
Модул 3

Претходни модули
У првом модулу смо научили :
• Већина жена је незадовољна својим
телом, ово је одржано, и може бити
погоршано у периоду након порођаја.
У другом модулу смо научили:
• Постоје значајне везе између
незадовољства телом и тежине,
депресије, и поремећајима у исхрани, и
ово има последице на дојење као и на
друге индиректне и директне утицаје на
здравље детета.

Преглед
• Слика тела је битна ставка
која утиче на побољшање
физичког и менталног
здравља код мајку.
• Препоруке за пренаталну и
постнаталну негу.
• Доказани програми и
ресурси за слику тела.

Који су највећи,
комплексни проблеми
у мајчинској нези?

Преваленција постнаталне
депресије (PND)
• Око 12% жена је
дијагностиковано са PND а 17%
са депресијом.
• Блиски исток(26%) и
Аустралија (21%) имају највиши
проценат, Европа има
најнижи(8%).
• Међутим, мање је студија
вршено у Европи.

Повећање тежине у трудноћи
• Систематски преглед 23 кохортних студија(n = 1,
309,136) показује да:
• 47% жена се угоје преко замишљене тежине
према IOM упутствима
• 23% испод
• 30% имају замишљену тежину
50% трудних жена нису ни биле упућене у IOM упутства.

GWG и PND
• Данска лонгитудинална студија(N = 70,355 жена)

BMI
(Индекс тежине тела)

Депресија и
Анксиозност
Данска

Кохортне студије Норвешких мајка и детета.
• Лонгитудинална студија (N = 39,915 жена)

BMI

Слика тела

PND
Норвешка

PND и BD
• Незадовољство тела било је позитивно
повезано са симптомима постпорођајне
депресије.
• 33% жена које су биле незадовољне са
изгледом свог тела патиле су од перинаталне
депресије. (p < 0.0001)
• Ризик перинаталне депресије је био 4 пута
већи код жена незадовољним са својим
телом. (p < 0.001)

Француска

Шта треба предузети
• Провера код забринутости имиџа тела могла би да
помогне да се идентификује и спречи PND.
• Интервенције слике тела пре или током трудноће могле
би да помогну у смањењу ризика депресије у раном
постнаталном периоду и на даље.
• Интервенције слике тела су потребне да се побољша
резултат дојења.

Погрешна схватања

Постоји веровање
Да подржавањем прихватања тела
Ми у ствари подстичемо гојазност.
То није случај.

Стани и
размисли

Да ли је било време када сте ви лично ово
доживели?
Сетите се неког времена када вам је било
речено да радите ствари за ваше ментално
или физичко здравље од стране неког
професора здравља.
1) Како сте се осећали због тог разговора?
2) Шта је резултирало?
3) Знајући шта сад знате, како је тај
професор здравља могао другачије да
приступи?

Препоруке за самопоуздање телом
• Будите свесни – претходних искустава жена
• Скрининг – због забринутости за слику телаà GWG/PND
• Говорите – користећи самопоуздан говор тела
• Тежи ка самопоуздању.
• Фокусирајте се на здравствено понашање пре него на тежину.
• Контролишите очекивања.
• Укључити програме за слику тела.

1) Свесност
Будите свесни да су тела жена повезане
са њиховим идентитетом, и да људи
имају историју мисли/осећања о
њиховим телима што може да утиче на
то како они доживљавају трудноћу и PP
повећање/смањење тежине.

2) Скрининг
Поставите питања о забринутостима
за слику тела да би установили
раније и садашње искуство.

Practice Implications:
Screening for PND with BD
Researchers recommend the use of a
screening tool to assess Body Image at
16-20 weeks in order to screen and
provide early intervention / support
for perinatal anxiety and depression as
well as body image concerns.
Screening for body image may also
facilitate appropriate intervention for
GWG

Dr. Shanna Fealy, предавач у Midwifery-у, CSU
• Видео – Shanna Fealy о скринингу
• http://bcmeurope.eu/resources

Сликовна
скала слике
тела

Кратки
облик алата
за скрининг

Могућа
питања за
постављање.

• “Да ли сте имали неке проблеме што се тиче
слике тела у прошлости?”
• “Како се осећате у вашем телу од када сте
затруднели?”
• “Да ли сте задовољни са вашом тежином и
како се ваша тежина мења током трудноће?”

3) Језик
Избегавајте стигматизацију језика
Користите инклузивни језик

Језик – 3 битне промене
Уместо…ТЕЖИНЕ

Пробајте… ЗДРАВЉЕ

• Тежак, гојазан
• ‘претеран’ GWG
• ‘нормална тежина’
• ‘Здрава тежина’

• У већем телу/ са већим BMI
• Изнад препоручене вредности GWG
• У интервалу/ 20-25
• Здраве навике

4) Мерење
жена
Препознајте да ова активност може
да изазове стрес и осетљиво
приступите

О свом мерењу… Приче пацијената
• Видео – О свом мерењу
• http://bcmeurope.eu/resources

Мерење није ефикасна
самостална интервенција.
• Систематски преглед и мета-анализа
студија (н = 2) које су истраживале да
ли је мерење жена било ефикасно у
смањењу GWG
• Никаква разлика у повећању тежине
по недељи није примећена код жена
које јесу, или нису биле мерене
рутински током трудноће
• Такође није било смањење у тежини
међу онима који су били мерени.

Fealey et al., 2017

Узети искуство
у обзир
• Мерење може бити осетљива
активност,
• Нарочито у контексту
здравства.
• Нарочито када се тежина
повећава.
• Нарочито код жена са
историјом са поремећајем у
исхрани

Када је људима речено, или они мисле
да имају BMI у рангу “прекомерне
тежине” или “гојазности” , и осећају
предрасуде и стид…
Они учествују у мање здравим
навикама и више се гоје током
времена
(Hahn, Borton & Sonneville, 2018).

Ако требате
мерити
некога

• 1) Поставите почетно питање да би утврдили
историју и тренутно искуство пацијента.

• “Како се тренутно осећате о свом телу и тежини ?”

• 2) Објасните протоколе/процедуре у вашем
здравственом сервису(тако да не изгледа као да је
она нешто погрешно урадила):
• “У овој болници, ми нудимо свим женама да их
измеримо на њиховом првом прегледу”
• 3) Питајте за одобрење да их измерите и да
откријете тежину:
• “Да ли би сте хтели да се измерите данас?”
• “Да ли би сте желели да сазнате своју тежину,
или да је само запишем?”
• 4) Понудите позитивну повратну информацију. :
• “Изгледа да ви и ваша беба добро растете”

5) Фокус
Фокусирајте се на здравствено
понашање пре него на тежину

Пренатални
фокус: хранити
тело
• “Да ли се тренутно
храните разноврсно?”
• “Имамо програм доступан
за жене које би можда
желеле додатну подршку
да побољшају њихову
исхрану и физичку
активност током
трудноће”

Пренатални фокус:
Безбедан и пријатан
покрет
• “Да ли успевате да нађете време да покрећете своје
тело радећи нешто у чему уживате?”
• “Како се ваше тело осећа током кретања?”
• Очекивања повратку активностима у PP
• Узети социјалну подршку у обзир за PA

Постнаталан
фокус: Спор
опоравак
• “Ваше тело се променило,
што се тиче структуре,
физиолофије, хормона”
• 9 месеци да порастеш, 9
месеци да одеш
• “Може дуго да траје
прилагођавање и повратак
свом старом телу”

Пренатални/
Постнатални фокус:
Разноврсност
друштвених мрежа
• “Како се осећате када
проводите време на друштвеним
мрежама?”
• ”Да ли би могли да отпратите
неке налоге због којих се осећате
лоше?”
• ”Да ли постоје налози које
пратите који показују
разноврсност постнаталних
тела?”

6) Manage
Контролишите очекивања постнаталних
промена тела и тежине

Контролисање
очекивања код
промена тела:
Мршављење

“Волела бих да сам знала да не би опет
смршала брзо након порођаја... Волела бих
да сам знала да ће моје стомаче и даље
бити ту, само нисам мислила да ћу се
држати толико дуго. Нисам знала ове
ствари, била сам шокирана. Олакшало би
ми постпорођајно искуство.”
(PP7 in Clark et al., 2009)

Контролисање
очекивања

“Заиста нисам мислила да ће моје тело
изгледати тако развучено, био је то шок за
мене” (P1)
(Учесник у Raspovic et al., 2020)
Припремите жене за:
• Одвајање мишића стомака
• 6-8 недеља акутног опоравка,
• 9 месећи док се не осећаш као пре.

7) Укључити
Ресурсе и програме корисне за
прихватање тела и самопоуздање
тела

Доказани приступи
Самосаосећање

Физичка активност

Функционална журналистика
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Третирај себе негом и
бригом када си суочена са
личним недостацима,
грешкама, неуспесима и
болним животним
ситуацијама.

Self-compassion

1.
2.
3.

само-љубазност vs. самопоштовања
хуманост vs. изолације
Пажљивост vs. превелике
идентификације.
Kristen Neff
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Базирано на доказима: Самосаосећање
üОсмонедељни курс самопоштовања
побољшао је анксиозност и депресију.
(Neff &Germer, 2013)

üТронедељна интервенција
самопоштовања побољшала је
поштовање тела.
(Albertson, Neff, & Dill-Shackleford, 2015)

üДесетоминутно милосно писмо себи
побољшало је поштовање тела.
(Stern & Engeln, 2018)

Базирано на доказима: Физичка активност
• Физичка активност побољшава слику тела
üCampbell & Hausenblas, 2009;
üHausenbas & Fallon, 2006;
üReel et al., 2007

• Јога има нарочито позитиван ефекат
üMahlo и Tiggemann, 2016
üTiggemann, Coutts, & Clark, 2014

X Физичке промене које се дешавају због тренинга (Martin Ginis et al., 2012)
üПовећана повезаност са телом (Menzel & Levine, 2011)
üСмањена објективизација личног имиџа (Menzel & Levine, 2011)

Зашто?

üПобољшано доживљај свог тела(Piran & Teall, 2012)
üСмањена видљива дебљина (Martin Ginis et al., 2014)

üПобољшана физичка ефикасност (Salci & Martin Ginis, 2017)
üPoboljšana fizička percepcija (Salci & Martin Ginis, 2017)
Campbell, A., & Hausenblas, H. A. (2009). Ефекти интервенције на слику тела: метаанализа. Journal of Health Psychology, 14(6), 780-793.

PA и PND
• Систематски прегледи и мета-анализе (Nakamura et
al., 2018)
• 17 истраживања
• Значајни позитивни ефекти од PA на PND
• Систематски преглед (Salingheh et al., 2017)
• 9 истраживања
• 2 PA интервенције побољшале су GWG и PND
• 4 PA интервенције побољшале су PND
• 3 нису имале ефекта

Базирано на доказима: Функционална
журналистика
Прошири свој хоризонт:
• журналистичке активности у трајању
3 x 15 минута

Резултирало у:
• Веће задовољство изгледом,
• Побољшана задовољство
функционалности,
• Повећано поштовање тела, и
• Нижи нивои само-објективизације

Пример журналистичке вежбе

Препорука: шта гледати?
• Провери приступ на вашим стриминг сервисима
• Жене које су гледале “Embrace” су имале знатно
веће поштовање према свом телу, мања срамота
од тела и мањи фактор ризика за незадовољство
телом

Препоруке за самопоуздање телом
• Будите свесни – претходних искустава жена
• Скрининг – због забринутости за слику телаà GWG/PND
• Говорите – користећи самопоуздан говор тела
• Тежи ка самопоуздању.
• Фокусирајте се на здравствено понашање пре него на тежину.
• Контролишите очекивања за промену тежине тела
• Укључити програме за слику тела.

Стани и размисли
Које су две ствари које би сте променили у вашим навикама?
Какве су могућности за укључивање мајки у садржај да
побољшају слику свог тела у твом окружењу?
Како би други здравствени професионалци примили ову
информацију?
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