PŘEDMLUVA KE ČTVRTÉMU VYDÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ ANEB JAK KNIHA VZNIKALA

PŘEDSTAVENÍ AUTORA

ÚVOD

PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ 
Co je plánované rodičovství
Co jsou plodné a neplodné dny
Zdravotní stav rodičů
Věk partnerů plánujících rodičovství
Genetické poradenství 
Životní styl aneb příprava na těhotenství
Deset inteligentních kroků, které připraví vašemu dítěti úspěšný start do života
Chlapec, nebo děvče?

OTĚHOTNĚNÍ
Anatomie pohlavních orgánů ženy a muže
Sexualita ženy
Menstruační cyklus
Co je menstruační kalendář
Porodnické zvyklosti a rituály u kmene Aztéků
Otěhotnění
Příznaky těhotenství
Průkaz těhotenství
Čemu se na počátku těhotenství vyhnout
Porodnické zvyklosti a rituály ve východoafrické Tanzanii
Neplodnost a její příčiny

PÉČE O TĚHOTNOU ŽENU
Poradna pro těhotné
Co je anamnéza
Těhotenský průkaz
Kdy má chodit těhotná do poradny
Co je prenatální diagnostika
Co znamená orální glukózový toleranční test neboli oGTT
Ultrazvukové vyšetření
Poslech srdečních ozev plodu
Porodnické zvyklosti a rituály kmene Zulů
Zaměstnání těhotných žen
Jak pomáhá zákon těhotným ženám a matkám
Embryologický atlas, aneb takoví jsme byli…

PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ
Těhotenská matematika
Počátek těhotenství do 4. týdne
4. týden
5. týden
6. týden
7. týden
8. týden
9. týden
10. týden
3. měsíc těhotenství
4. měsíc těhotenství 
5. měsíc těhotenství
6. měsíc těhotenství
7. měsíc těhotenství
8. měsíc těhotenství
9. měsíc těhotenství 
Termín porodu
Nefyziologický průběh těhotenství 
Osamělá těhotná 

HYGIENA A ŽIVOTOSPRÁVA TĚHOTNÝCH
Výživa těhotných
Těhotná diabetička a její jídelníček
Těhotná vegetariánka
Nebezpečí onemocnění listeriózou a toxoplazmózou
Hygienické zásady při přípravě potravin pro těhotnou ženu
Porodnické zvyklosti a rituály u indiánů kmene Šuárů
Péče o chrup a dutinu ústní
Péče o kůži, vlasy a nehty v těhotenství
Oblečení a obuv vhodné pro těhotnou
Fashion story pro těhotné
Sport a těhotenství
Speciální cvičení pro těhotné
Cvičení v I. trimestru
Cvičení ve II. trimestru
Cvičení ve III. trimestru
Sauna a těhotenství
Spánek těhotné
Sex v těhotenství
Léky v těhotenství 
Očkování v těhotenství 
Alkohol a těhotenství
Kouření a reprodukce
Kouření a těhotenství 
Cestování těhotných letadlem
Děti v letecké dopravě
Bezpečnost těhotných žen v silničním provozu
Pásy pro nastávající maminky? ANO!
CVAK! A je to. Právě jste si zapnula bezpečnostní pás
Cestování těhotné ženy v automobilu - mýty a pověry

POROD
Předporodní příprava
Co je porodní plán
Partner a těhotenství
Kdo je dula
Výbava pro miminko
Výbava pro maminku do porodnice
Co je nutné ještě zařídit v těhotenství
Vybíráme porodnici
Jak se pozná začátek porodu
Cesta do porodnice
Příjem v porodnici
Průběh porodu
I. doba porodní (neboli otevírací doba)
II. doba porodní (neboli vypuzovací doba)
III. doba porodní (neboli doba k lůžku)
Tlumení porodních bolestí
Rozdělení analgetických metod
Nefarmakologické metody
Farmakologické metody
Co je alternativní porodnictví?
Jak se rodili Eskymáci
Porod on-line aneb alternativa třetího tisíciletí
Nefyziologický porod
Náhlé příhody u porodu
Operační porod

NOVOROZENEC, KOJENEC, BATOLE
Novorozenec, kojenec, batole
Kdo byla Virginia Apgar?
První přiložení
Prohlídka novorozence
Novorozené děvčátko očima dětského gynekologa
Opruzení a plenková dermatitida
Látkové pleny, krok zpět a nebo…
Vývoj zrakových funkcí u dětí

ŠESTINEDĚLÍ
Co je šestinedělí
První hodiny a dny po porodu
Hojení porodních poranění 
Poporodní změny
Poporodní splín
Mléčná žláza v šestinedělí
Léky v šestinedělí
Sex po porodu
Kontrola po šestinedělí
Hygiena ženy v šestinedělí
Cvičení po porodu
Cvičení v šestinedělí
Cvičení s dítětem
Nefyziologické šestinedělí

KOJENÍ
Fyziologie laktace
Základní reflexy dítěte
Technika kojení
Kojení dvojčat
O Laktační lize
Máma, nebo atletka? Aneb kojení a vrcholový sport

OČKOVÁNÍ

ANTIKONCEPCE
Mužské antikoncepční metody
Ženské antikoncepční metody

RŮST A VÝVOJ DÍTĚTE
Jakou vlohu jste předali svému dítěti?
Přesnější jsou tzv. percentilové grafy
Příklady percentilových grafů

PRVNÍ POMOC DÍTĚTI
První pomoc při krvácení
První pomoc při šoku
První pomoc při bezvědomí
První pomoc při zástavě dýchání a krevního oběhu - kardiopulmonální resuscitace
Popáleniny, opařeniny
Úraz elektrickým proudem 
První pomoc při neúrazových naléhavých stavech
Horečka
Záchvat křečí
Otrava léky
Otrava chemickým přípravkem určeným pro domácí použití
První pomoc při porodu mimo zdravotnické zařízení

SLOVNÍK ODBORNÝCH POJMŮ Z PORODNICTVÍ

ZKRATKY POUŽÍVANÉ V PORODNICTVÍ 
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