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Drogie koleżanki i koledzy
Czas letni, czas urlopowy,
czas relaksu…
Położne wybierają różne
formy odpoczynku. Każda z nas
swoją oazę spokoju definiuje
w innym kontekście. Aktywny
wypoczynek pozwala utrzymać
poziom adrenaliny jaki niejednokrotnie towarzyszy nam na dyżurze. Za to dźwięk brzęczącej muchy i szelest liści idealnie komponuje się z kawą na hamaku.
Niejednokrotnie przypominam, że nie ma archetypu położnej. Każda z nas ma swoje osobiste doświadczenia, preferencje
i sposób bycia, który kształtuje jej
osobowość. By pozostać w zgodzie ze sobą dobrze jest czasem
skonfrontować ambicje
z wewnętrznym głosem. Można
nazwać to swego rodzaju komunikacją albo wprost - wewnętrzną kobiecą intuicją.
A jej w naszej praktyce zawodowej nie może zabraknąć. Podpowiedzi można znaleźć w historii i prawdach, które są ponadczasowe.
Życzę Wam słońca i dobrej energii na każdy dzień.
Tymczasem zapraszam do lektury a także do przesyłania i publikowania swoich
tekstów w kolejnych numerach naszego e-miesięcznika.

Jeannette Kalyta
2

Spis treści:
Usta i pocałunki Jeannette Kalyta
Preparaty antybakteryjne w codziennej pielęgnacji skóry dr n. med. Jacek Bil
Położna w starożytnym Rzymie – profesjonalistka o wysokich kompetencjach
Emilia Jaśniewska
Z trudnościami za pan brat Jeannette Kalyta
Chwila codzienności Jolanta Kulińska
Fragmenty z książki „Zarys Nauki Położnictwa”
w oryginale -cz.1

Bezpośredni kontakt do redakcji:
tel. 664 443 366
Jeannette Kalyta
jk@jeannettekalyta.pl
Emilia Jaśniewska
ej@jeannettekalyta.pl
Zdjęcie na okładce:

ul. Grupy AK Północ 2/33
00-713 Warszawa

Steve Henderson 1957 ~ Realism
3

4

Usta i pocałunki
Jeannette Kalyta
Usta ssaków pracują bez wytchnienia, ich narządy gębowe nieustannie
zajęte są gryzieniem, lizaniem, ssaniem, przeżuwaniem, połykaniem, kasłaniem, warczeniem, krzykiem, pochrząkiwaniem. Człowiek do tej długiej listy
dodał jeszcze takie czynności jak mówienie, gwizdanie, śmiech
i pocałunki.
Morris w „Nagiej małpie” pisał, że nabrzmiałe i zaczerwienione kobiece usta są widocznym na twarzy substytutem warg sromowych. Kobiety sygnalizują gotowość do odbycia stosunku, eksponując je – oblizując i wydymając. Jak widać mowa ciała istniała od zawsze. Panuje przekonanie, że kształt i wielkość kobiecych ust – podobnie jak w przypadku
męskiego nosa – przepowiadają wygląd ich genitaliów. Wygląda na to, że dzisiejsze kobiety
poddając się zabiegom powiększającym usta, mają na celu zmylenie płci przeciwnej, podając fałszywy komunikat.
Aby zwiększyć swą atrakcyjność, kobiety używają jaskrawo karminowych szminek, choć
sama zapowiedź pocałunku przyspiesza puls i sprawia, że krew zaczyna szybciej krążyć, napływając do naczyń krwionośnych ust, a te stają się nabrzmiałe.
Jama ustna to wielozadaniowy mechanizm, który niestety ulega zużyciu. Zęby trzeba
z czasem zastępować sztucznymi, gdyż się zużywają. Kubki smakowe na języku powoli obumierają, dlatego starsi ludzie częściej używają dużej ilości przypraw, zwłaszcza soli.
Z czasem wiotczeją umięśnione wargi a skóra wokół ust pokrywa się zmarszczkami. Układ
ust starego człowieka może nam sporo powiedzieć o jego osobowości, jeżeli ktoś miał życie
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trudne i pełne trosk, wyraz goryczy na zawsze już zagościł na jego twarzy. Jeżeli miał radosne usposobienie, łatwo to rozpoznać.
Przez całe życie człowieka usta wyróżniają się niezwykłą pracowitością: otwierają się, zamykają, unoszą się, opuszczają, napinają i rozluźniają. Za ekspresję oralną odpowiada bardzo
skomplikowany system mięśni. Wargi okala silny mięsień okrężny, który na pierwszy rzut
oka pracuje jako zwieracz, ale jego praca jest bardziej skomplikowana. Jeżeli cały mięsień
się kurczy, wargi zwierają się. Gdy jego głębsze włókna pracują silniej, zamknięte wargi
przyciskane są do zębów. Przy większej aktywności włókien powierzchniowych, zamknięte
usta wysuwają się do przodu. Większość pozostałych mięśni przeciwdziała mięśniowi
okrężnemu, starając się pociągnąć wargi w inne strony.
Istnieje zależność nerwowo-mięśniowa, oraz kanał energetyczny pomiędzy mięśniami wokół ust a mięśniami wokół pochwy. Wspominała o tym Sheila Kitzinger w swojej książce
„Szkoła rodzenia”. Nie przez przypadek wargami nazywamy fałdy skóry okalające przedsionek pochwy, tworzące zewnętrzne narządy płciowe. Jeżeli w trakcie drugiego okresu porodu, rodząca przy skurczu zaciska usta i żuchwę, za kilkanaście bądź kilkadziesiąt sekund
mięśnie krocza odwzorują dokładnie to samo.
Luźne usta - luźne krocze, to motto udanego
parcia. To prosta metoda i niezwykle skuteczna.
Koleżanki położne - by się o tym przekonać
wystarczy zacisnąć mocno usta i spróbować
rozluźnić mięśnie dna miednicy. Nie sądzę,
aby się to udało.
Zygmunt Freud twierdził, iż pocałunek jest
wspomnieniem rozkoszy doznawanej przez
dziecko, podczas ssania piersi matki. Czy dzieci, które pozostają przy piersi na długie miesiące, są w stanie skutecznie zaspokoić tę potrzebę? Odstawiony od matczynej piersi
człowiek, całe życie szuka ekwiwalentu tej
czułości.
Pomimo, że nasz erotyzm osiąga pełnię genitalnej dojrzałości, to wciąż odnajdujemy przyjemność
w pobudzaniu wyjątkowo wrażliwych powierzchni warg i języka podczas pocałunku.
Przez całe życie pozostajemy wrażliwi na różne sposoby stymulacji tej okolicy twarzy.
Część osób pali, żuje gumę je słodycze, albo
zamiast substytutów po prostu lubi pocałunki.
Pocałunek to przyjemność fizyczna wzboga6

cona o doznania i emocje wyższego rzędu. W okresach głodu spotkanie ust matki i potomka
spełniało rolę zastępczą, aby ukoić głodne maleństwo. Takie macierzyńskie zespolenie zaspokajało nie tylko głód, lecz także i dziecięcą potrzebę bezpieczeństwa, a w przypadku
choroby – uśmierzało ból
i utulało płacz. Całowano na uspokojenie, na zgodę. Dowiedziono, że dzieci otoczone miłością, często przytulane i całowane, szybciej rosną, są zdrowsze i inteligentniejsze. Antropolodzy, którzy szukali odpowiedzi, dlaczego pocałunek zrobił tak zawrotną karierę społeczną,
przyznali, że jest on jednak zrytualizowanym odpowiednikiem dobrodziejstwa karmienia.
Inni antropolodzy twierdzą, że geneza pocałunku wywodzi się od brania wszystkiego do ust.
Człowiek pierwotny w ten sposób oceniał przydatność do jedzenia branych do ust przedmiotów. Możemy dostrzec takie przetrwałe zachowanie u niemowląt, które dzielnie testują
otoczenie w ten sam sposób. Istnieje teoria, która już u jaskiniowców upatruje początek
zachowań przypominających pocałunki. Było to zlizywanie potu z twarzy strudzonych pobratymców wracających z łowów. Choć do końca nie wiadomo, czy może nie chodziło o
uzupełnienie niedoborów soli, co w czasach naszych przodków było poważnym problemem.

Pocałunek okazał się jednak na tyle ważny, że wyodrębniła się nowa nauka – oskulogia, która bada tę formę aktywności ludzkiej. Obliczono, że w ciągu średniej długości życia -75 lat, przysysamy się do innej osoby na około dwa
tygodnie. Christopher Nytrop w swej „Historii pocałunku” podaje, że istniały
plemiona afrykańskie, które nie znały ognia, koła a także pocałunku. Wierzyły
one, że z otwartych ust może ulecieć im dusza, a w to miejsce natychmiast
wskoczy inna, która zawładnie ich ciałem. Być może tkwi w tym ziarno prawdy, bo przecież pocałunek potrafi oszołomić, zawrócić w głowie, a nawet doprowadzić do omdlenia. Jeden pocałunek może zmienić radykalnie nasze życie.♥

7

8

9

10

Położna w Starożytnym Rzymie profesjonalistka o wysokich kompetencjach

Emilia Jaśniewska
Cztery księgi zatytułowane Gynaikeia, czyli „O sprawach kobiecych” to
antyczne dzieło Soranusa z Efezu. Żyjący w II w. p.n.e. grecki lekarz opisał predyspozycje oraz kryteria jakie powinna spełniać ówczesna położna. Dowiadujemy się między innymi, że wiele kobiet nie posiada odpowiednich predyspozycji, by z należytym profesjonalizmem otoczyć opieką rodzącą kobietę. W
jednym z fragmentów pisze tak:
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Koniecznem jest zastanowienie się nad tym pytaniem, ażebyśmy się na próżno nie
trudzili i osób nie nadających się nie uczyli. Potrzebna jest znajomość pisania, rozum, dobra
pamięć, pilność, uczciwość, w ogóle musi się ona odznaczać bystrymi zmysłami, być wolną
od wszelkiego kalectwa i silną. Jak niektórzy dodają, powinna ona mieć długi wąskie palce
u rąk o małych i zaokrąglonych paznokciach. Znajomość pisma daje jej możność
kształcenia się teoretycznego w kunszcie. Rozum ułatwia jej pojęcie tego, co słyszy i widzi,
przez dobrą pamięć zaś może zatrzymać to, czego się nauczyła, albowiem wiedza powstaje
przez zatrzymanie w pamięci i pojęcie.
Zamiłowanie do pracy i wytrwałość kroczą razem; a wytrwałości potrzeba ogromnej
do zapoznania się z takim materiałem. Uczciwości potrzeba, ponieważ jej się powierzą
w przyszłości gospodarstwo i tajemnice pożycia i ponieważ osoby złego charakteru,
znające się na sprawach lekarskich, źle ich mogą użyć. Bystre zmysły musi akuszerka mieć,
ponieważ musi już to patrzeć, już to uchem słuchać, już to dotykiem badać. Nie śmie być
żadnym kalectwem obarczona, ażeby mogła sprytnie czynności swoje wykonywać. Silną
musi być, ponieważ przez przenoszenie się z miejsca na miejsce podwójnie pracuje. Palce
zaś powinny być długie, wąskie i o krótkich paznokciach, ażeby przy dotykaniu części wewnętrznych znajdujących się w stanie zapalenia nie zwiększały go. To się zaiste wszystko
osiąga przez poważne traktowanie rzeczy i ćwiczenie".
Soranus zaznacza wyraźnie w swojej księdze, że położnictwo
nie było wyłącznością akuszerek, gdyż trudnili się nim także lekarze. Mężczyźni
w sytuacjach wyjątkowych również mogli przyjmować poród, ale bez wątpliwości pozostaje
fakt, że opieka nad kobietą rodzącą była przede wszystkim w rękach akuszerek. W greckojęzycznej części basenu Morza Śródziemnego profesja akuszerki gr. maia różniła się od zawodu położnej gr. matros gnaikeios. Ponad to, pełnienie roli położnej wiązało się
z dużym uznaniem społecznym, dlatego na tych terenach tworzono traktaty ginekologiczne
autorstwa kobiet noszących grecko brzmiące imiona. Zaś fragmenty tych prac cytowano
w antycznych dziełach przeznaczonych dla medyków. Sytuacja na rzymskim zachodzie rysowała się nieco inaczej, o czym mówią nam tysiące epitafiów, z których tylko szesnaście
poświęconych jest pamięci zmarłych akuszerek. Dziewięć inskrypcji ma swoje korzenie
w wielkich rzymskich rodach patrycjuszowskich bądź też przynależało do familia Caesaris.
Wnioskując uznać można, że rody duże i bogate miały swoje akuszerki.
Tylko jedna z inskrypcji wskazuje, że zmarła była niewolnicą
, pozostałe zaś były wyzwolone albo były to córki wyzwolonych.
Akuszerki były cenne dla państwa do tego stopnia, że ofiarowywano im wolność. Nie znane
są jednak kryteria, według których wybierano niewolnice, by mogły nauczyć się sztuki położniczej i zostać akuszerkami. Możemy również domniemywać, że córki uczyły się od swoich matek bądź niewolnice zostawały uczennicami akuszerek. Istnieją skąpe dowody na to,
w jaki sposób wybierano i uczono akuszerki. Sensowne wydaje się jednak stwierdzenie, że
większość szkolonych kobiet pochodziła ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego,
czyli stamtąd, gdzie zawód akuszerki był traktowany z wielkim szacunkiem
i miał długie tradycje. Akuszerki za świadczone usługi pobierały duże opłaty, w związku
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z tym większości społeczeństwa nie stać było na opłacenie usług u profesjonalnej akuszerki.
Dlatego też jak wspomina Soranus, istniały akuszerki dobrze wykształcone oraz kobiety
z niewielką wiedzą, które również przyjmowały porody. Kobiety z ubogich rodzin szukały
wsparcia u sagae, mądrych kobiet w Rzymie lub żeńskich krewnych, a te, przy porodzie kierowały się jedynie instynktem.♥
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Z trudnościami za pan brat
Jeannette Kalyta
Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go żyjąc cudzym życiem. Nie
wpadajcie w pułapkę dogmatów żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie,
żeby hałas cudzych opinii zakłócił wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją. - Steve Jobs

Tegoroczny urlop mam za sobą. Dwa tygodnie oderwania od codziennych spraw wspaniale resetuje organizm. Siadywałam na
brzegu oceanu, obserwując fale i zapominałam o całym świecie. Moje ciało ogarniał
spokój i odprężenie, godzinami mogłabym
tak siedzieć.
Kiedy byłam mała, często słyszałam: - „Co tak
siedzisz, rób coś, jesteś leniwa”. Zapamiętałam to jako coś negatywnego. A przecież to
nieprawda. Dzieci postrzegają świat inaczej
niż dorośli, w sposób naturalny wchodzą w
stan relaksu i medytacji. Z czasem zatracamy
tę naturalną umiejętność i musimy uczyć się
tego od nowa. Gdy nic nie robisz, znajdujesz
się w stanie nie-działania, to nie to samo co
lenistwo. Potrafisz wyciszyć ciało i umysł.
Wówczas jesteś pełna energii, to bardzo pozytywne uczucie. Nie czujesz się wtedy senna
i jesteś doskonale uważna.
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Wybrałyśmy przepiękny zawód. Staramy się wykonywać go jak najlepiej, wykorzystując całą
zdobytą wiedzę, ale czasami gdy jesteśmy przemęczone, tracimy uważność. W takim stanie
nietrudno o błąd medyczny. Przytłoczona poczuciem winy położna, w stanie permanentnego stresu, jest zmuszona pójść na kolejny dyżur. Wymaga się od niej perfekcyjnego działania, jeszcze większej koncentracji i zaangażowania niż zwykle. Czy ktoś wie, że ona cierpi na
bezsenność, niepokój wewnętrzny, bóle głowy, problemy z cerą, układem pokarmowym,
krążenia i coraz częstsze bóle kręgosłupa?
Zadbajmy o to, by nie kumulować napięcia w naszym ciele. Pod koniec trudnego dyżuru
potrzebujemy chwili wyciszenia. W alternatywie mamy kolejną kawę, jednak warto znaleźć
spokojne miejsce i wziąć kilka świadomych głębokich oddechów. Nie jesteśmy maszynami
bez emocji. Po dyżurze niejednokrotnie bywamy bardziej zmęczone psychicznie niż fizycznie. Praca z drugim człowiekiem nieustannie stawia w gotowości nasz system nerwowy.
Towarzysząc rodzącej przez wiele godzin, nie pozostajemy obojętne na jej cierpienie.
Wiele osób zastanawia się nad celowością bolesnych skurczów porodowych. Rodząca, dzięki koncentracji i świadomości tego co się z nią dzieje, jest w stanie poddać się fali skurczu.
Jeżeli nie walczy z bólem i jest jak liść na wzburzonym oceanie, fala przybliża ją do szczęśliwego zakończenia i spotkania z dzieckiem. Ból nie po to jest, by przysparzać smutku i cierpienia. Ten ból ma uczynić nas bardziej czujnymi.
Na przykład dzieci inaczej postrzegają ból i cierpienie. Te procesy są dla nich naturalne, niestety z czasem zatracają tę zdolność. Istnieje jeszcze inny rodzaj bólu, ból emocjonalny.
Paradoksem jest, że człowiek staje się czujny tylko wtedy, gdy strzała wnika głęboko w serce i rani. W innych sytuacjach ludzie nie wykazują czujności. Po co czujność, gdy żyje się
łatwo, przyjemnie i wygodnie, kogo to obchodzi? Ale gdy umierają rodzice, dziecko czy
przyjaciel, nic nie jest tak ważne jak nasz ból.
Co z tego, że reprezentujesz zawód medyczny, gdy choroba dotyka kogoś z twojej rodziny,
czekasz na finał operacji i werdykt lekarza wychodzącego z bloku operacyjnego w skupieniu
i z rozdartym sercem jak ci, którzy zupełnie się na medycynie nie znają. Pomimo że znasz
diagnozę, potrzebujesz nadziei, jak wszyscy. Nie możesz powstrzymać łez i zastanawiasz się
jak będzie wyglądało twoje życie bez bliskiej ci osoby, jak sobie poradzisz? Czy ktoś będzie
w stanie wypełnić tę pustkę? Nagle zdajesz sobie sprawę, że płaczesz nad sobą, a nie nad
kimś kto umiera. To znaczy, że jesteś zwyczajnym egoistą?
Gdy opuszcza cię ktoś bliski, cierpisz, twoje noce są bezsenne i jeszcze ciemniejsze niż zwykle. Osamotnienie to stan, który przeraża.
Kochałaś tak bardzo, postawiłaś wszystko na jedną kartę, a on nagle pewnego dnia odszedł.
Cierpisz w samotności, lecz jeśli zobaczysz w tej sytuacji szansę dla siebie i ją wykorzystasz,
możesz zmienić swoje życie. Ból nie został nam dany po to, by przygniatało cię nieszczęście,
to jedynie lekcja uważności. Gdy jesteś uważna, nieszczęście znika.

Zatem dołóż starań, by twoje życie było szczęśliwe. Gdy zmienisz swoje
podejście do codziennych trudności, bardzo szybko zauważysz efekty w codziennym życiu.
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Chwila codzienności
Jolanta Kulińska
Jednym z problemów naszego codziennego życia jest samotność.
Człowiek nigdy przedtem nie znał aż tylu technik komunikowania się, pomimo
to grozi nam komunikacyjny krach. Nie pomoże nam Internet, który oplata
świat swoją niewidzialną siecią. Czy to nie ironia? Dlaczego coraz więcej
związków się rozpada? Cóż, trudno na dłuższą metę porozumiewać się mailem,
smsem lub za pomocąFacebooka. Gdzie w tym wszystkim są żywi ludzie?
Wirtualne spotkania w sieci nie są w stanie przezwyciężyć wielkiej samotności.
To droga donikąd. Czym dzisiaj jest komunikacja, gdy coraz rzadziej patrzymy
sobie w oczy?
Spłyciliśmy wiele z naszych wrodzonych zdolności. Częściej wykorzystujemy
techniki komunikacji pochodzące jedynie z lewej półkuli mózgu, tej logicznej i analitycznej.
Ideałem było by korzystać z obu w jak największym stopniu.
Gdy czujemy się nieszczęśliwi, potrzebujemy ukojenia, zaczynamy coraz częściej zaglądać
w głąb siebie. Wsłuchujemy się w wewnętrzne podszepty, słuchamy intuicji, czujemy swoje
serce, nie to fizyczne lecz duchowe, i nieśmiało przyglądamy się swojej duchowości.
A ona nie ogranicza się jedynie do intelektu. Nasza duchowość to życie, a jego
dopełnieniem jest jego smakowanie na różnych poziomach, na przykład: jazda na rowerze,
taniec, sporty ekstremalne otwierają niezwykłe obszary doświadczeń fizycznych i dają wiele
radości oraz satysfakcji.
Kobiety bywają bardziej otwarte na doświadczenia mistyczne i duchowe, gdyż ich
płaszczyzna cielesna i emocjonalna jest bardziej zintegrowana. Częściej wykorzystują obie
półkule mózgu, lecz z przewagą prawej. Prawa półkula odpowiedzialna jest za kreatywność,
myślenie abstrakcyjne, wyobraźnię, zdolności muzyczne, plastyczne i artystyczne, intuicję,
zarządza percepcją przestrzenną, mimiką i emocjami (odpowiada za rozpoznawanie
i generowanie ekspresji oraz odczuwanie negatywnych stanów emocjonalnych). W prawej
półkuli znajdują się także środki językowe, które sprawiają, że rozumiemy metaforyczne
znaczenie słów i śmiejemy się z żartów.
Kobiecość zatem, wiąże się z intuicją, czuciem, wrażliwością, oddaniem i miłością.
Panujący nam od wieków patriarchat, z założenia tłumił i nie doceniał kobiecej przezorności
i troskliwości.
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Żyjemy w czasach, gdy kobiecy sposób widzenia świata zaczyna mieć coraz większe
znaczenie. Obejmuje on między innymi: szacunek dla drugiego człowieka oraz natury,
poczucie więzi i radość ze wspólnoty. Każdy nawet najdrobniejszy element - kreatywność,
radość życia, dostrzeganie pięknych przedmiotów, powoduje przemianę i integrację wartości
wewnętrznych i zewnętrznych.
Kobiety czyniąc każdego dnia mnóstwo małych rzeczy ze świadomością miłości i piękna,
zmieniają nie tylko swoje życie, ale także świat.
Dlatego dbajmy o przejawianie się naszej żeńskiej natury na każdym kroku. Każda z nas jest
piękną niepowtarzalną różą, mającą swoją indywidualną barwę, unikalny zapach. Niech
codzienność będzie naszą „duchową różaną modlitwą”, gdyż życie to ciągłe przenikanie się
codzienności i duchowości, to wszystko razem jest formą wyrazu tego co boskie.♥
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Jolanta Kulińska

ukończyła
Studium
Psychotroniki
oraz
wiele kursów z zakresu bioenergoterapii. W
kręgu Jej zainteresowań pozostaje wszystko co jest związane z
życiem człowieka.
Zrozumienie
tych
prawd ujawnia wzajemne powiązania na
poziomie socjalno- bytowym, emocjonalno- psychicznym i mentalnoduchowym a także zależność od sił przyrody.
Rozmowa z terapeutą pozwala lepiej zrozumieć swoje potrzeby, ograniczenia, lęki, które utrudniają codzienne życie i odnaleźć właściwe
rozwiązania. Terapia pozwala oczyścić organizm z negatywnych energii, zbilansować siły życiowe, wyciszyć się i przywrócić radość życia.

“Umysł nie jest zły.
Siły natury nie bywają
złe. Od ciebie zależy,
jak się nim posługujesz. Używaj umysłu
po to, by obdarzać
ludzi życzliwością,
nieść im pomoc, zachęcać do czynienia
dobra.”
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Program
MENTORING W MEDYCYNIE

21.06.2017
Położne i Położni zakwalifikowani do udziału w pilotażowym projekcie Mentoring w medycynie uczestniczyli w całodniowym inspirującym i wartościowym
szkoleniu zakończonym uroczystą kolacją.
Spotkanie swoim wystąpieniem rozpoczął Pan Grzegorz Skibiński, który przedstawił koncepcję i korzyści programu mentoringowego. Następnie w części
warsztatowej uczestnicy skupili się wokół określenia swoich celów, oczekiwań
oraz obaw.
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Fragmenty cz. 1

+21

Od s.136

Zachowanie się położnej wobec koleżanek.
Położne powinny między sobą zachowywać się zgodnie i spokojnie, sobie wzajemnie w
potrzebie zawodowo pomagać a nigdy nie poniżać się w opinii publiczności ani rugować
się wzajemnie natrętnem narzucaniem swych usług lub innemi niedozwolonemi sposobami.
Jeżeli położna wyręcza koleżankę swą w usługach, obowiązana jest ustąpić zaraz miejsca
tej ostatniej, skoro przyczyna wyręczenia ustała i osoba., która jej pomocy potrzebowała
się temu sprzeciwia.
Wskazanem jest, aby każda położna wstąpiła do towarzystwa zawodowego.

Zakaz nieprawej, szalbierczej reklamy.
Położnej nie wolno uprawiać niegodnej reklamy przez częste ogłaszania w gazetach publicznych, publikowanie podziękowań. Polecanie pomocy i porady w chorobach dyskretnych lub podobne ogłoszenia.

Obowiązek udzielania pomocy.
Położna powinna o każdym czasie we dnie i w nocy być gotową i nieść jak najspieszniej
pomoc ciężarnym, rodzącym, położnicom i noworodkom, potrzebującym jej pomocy, bez
względu na stanowisko i zamożność, o ile to uczynić może bez własnego niebezpieczeństwa lub bez zaniedbania innych pilnych i nagłych obowiązków...

Przybory, środki lecznicze, zakaz leczenia chorych.
Każda położna musi posiadać następujące przybory i środki lecznicze i przechowywać takowe w torbie zamykanej, łatwej do oczyszczania, wykonanej wedle przepisu urzędowo
zaleconych i zabierać je ze sobą do każdego porodu jak przy każdej wizycie u położnicy.
W ostatnim przypadku wolno położnej też zabrać tylko przyboru w mniejszej, czystej torebce dla takich wizyt przeznaczonej.
1. Czysty, biały fartuch tak obszerny, aby zakrył cały przód sukni aż po szyję również
ramiona. Używanych fartuchów i ręczników nie wolno kłaść z powrotem do torby!
Trzeba je osobno zapakować!
2. 2 termometry według Celsjusa, jeden do kąpiel a drugi do mierzenia ciepłoty ciała
3. 1 klepsydra do liczenia tętna o ile położna nie posiada zegarka z sekundnikiem
4. Kawałek dobrego szarego lub białego mydła w puszce blaszanej, dobrze zamkniętej
do mycia rąk i przedramion
5. 1 większą szczotkę ze sierści zwpalonem słowem „mydło” do mycia rąk i 1 mniejszą
do desinfekcji rąk z wpalonem słowem „kresol”. Każda szczotka leży we woreczku
naznaczonym z materji nieprzemakalnej. Szczotek nie wolno pomijać! Przed uży22

ciem trzeba je wygotować!
6. 1 pilnik metalowy do paznokci i nożyczki do obcinania paznokci, które się wygotuje
przed użyciem.
7. Nożyczki zaokrąglonemi i zagiętemi końcami do skrócenia włosów sromu, które
wyjaławia się przez wygotowanie.
8. 2 czyste ręczniki, po ostatniem praniu jeszcze nieużywane.
9. 1 flaszkę z conajmmniej ¾ litr. 70% alkoholu z napisem.
10. 1 flaszeczkę dobrze zamkniętą ze 100 gr. najczyściejszego kresolu lub łysolu z napisem „Kresol” lub „Lysol”! „po rozcieńczeniu do użytku zewnętrznego” i z znakiem
oznaczającym truciznę albo 1 małą szklaną rurkę z czerwonymi krążkami sublimatu
z napisem i znakiem trucizny.
11. 1 cylinder szklany (miareczkę do mierzenia z wyrytą podziałką, oznaczającą zawartość 5, 10, 15, 20, 40 i 50 gr.
12. 100 gr waty opatrunkowej wyjałowionej podzielonej na dwie paczki po 50 gr i
przechowanej w orginalnem opakowaniu.
13. 1 koneweczkę irygator pojemności 1 litra z blachy wewnątrz i zewnątrz pobielanej
lub poniklowanej albo szklaną z podziałką oznaczającą zawartość ½ litra z 2 wężami
gumowemi, długiemi a 1 do 1 i ½ metr. Jeden wąż jest czerwony i służy do wypłukiwania pochwy i opłukiwania sromu, drugi jest czarny, ma w środku kurek osobny
i służy do przyrządzenia lewatywy. Wąż czarny przechowuje się w osobnej puszce.
Węże wyjaławia się, wkładając je na dłuższy czas (1/4 do ½ godziny) do 2% rozczynu kresolu lub łysolu.
14. 2 kanki pochwowe z grubego szkła do czerwonego węża, jedną z 1 pojedynczym
większym otworem, niewyszczerbionym otworem dla opłukania sromu a drugą z
kilkoma drobnemi, bocznemi otworkami dla przepłukania pochwy. 1 kankę stolcową szklaną albo z twardej gumy z oliwką jednostajnie przewierconą i dobrze zaokrągloną do czarnego węża. Kanki wyjaławia się przez wygotowanie.
15. 1 cewnik z lśniącego nowego srebra. Przed użyciem trzeba go przez 15 minut wygotować i w 1% rozczynie kresolu lub łysolu przechowywać.
16. Nożyczki pępowinowe z zaokrąglonemi końcami, które się wyjaławia przez wygotowania i przechowuje jak nr. 15.
17. Zapas białych tasiemek pępowinowych, ½ cytr. szerokich, przechowywanych w
szklanej i metalowej czystej puszce. Tasiemki wyjaławia się przez wygotowanie.
18. Taśmę mierniczą w osobnem, małem pudełeczku.
19. Kleszczyki (Korcanę) dla usunięcia zbrudzonych wkładów i podkładów.
20. 1 flaszeczkę z ciemnego szkła z kropleńcem, zawierającą 5 gr. 1% rozczynu kamienia piekielnego lub 10% protargolu. Jeżeli się rozczyn zmońci trzeba go odnowić.
21. 2 puszki blaszane zawierające każda 6 wyjałowionych tamponów, zaprawionych
jodoformem i opatrzonych nitką. Puszki te muszą być szczelnie zamknięte (zalutowane), otwiera je się krótko przed tamponadą a tampony wydobywa się z nich po
staranne des infekcji rąk! Napoczętych puszek nie wolno używać po raz drugi.
Puszki takie sprzedaje apteka.
22. 2 cienkie gumowe rękawiczki (bez szwów nr. 3). Przed użyciem trzeba je wygotować a potem w 1% rozczynie łysolu lub kresolu przechowywać. Przed wciągnięciem
kontroluje się czy rękawiczka nie jest czasem podarta, napełniając ją rozczynem lysolu lub kresolu. Rękawiczki owinięte w mul przechowuje się w woreczku płóciennym.
23. 50 gr. wazeliny lub lanoliny i 25 gr. kropli Hoffmanna.
24. Oprawiony dzienni porodów i podręcznik nauki położnictwa.
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Ma położna przy sprawianiu lub uzupełnianiu wyliczonych przedmiotów lub środków
pewne trudności lub wątpliwości, natenczas powinna się zaraz zwrócić do lekarza powiat.
z prośbą o pomoc lub wytłomaczenie. Położna powinna się strać, aby każda rodząca sprawiła dla siebie osobną szklaną kankę pochwową i stolcową.
Przedmioty wymienione trzeba zawsze przed i po użyciu oczyścić i wyjałowić podług przepisów podręcznika nauki położnictwa.
Przedmioty nie dające się więcej użyć, uszkodzone lub zaginione trzeba natychmiast uzupełnić ewtl. z pomocą lekarza powiatowego. Przedmioty i środki lecznicze wolno jedynie
używać podług przepisów i w przypadkach wymienionych w podręczniku nigdy w zamiarach innych.
Położnej najsurowiej jest wzbronione wdawać się w nieuprawnione leczenie chorych osób
wogóle a szczególnie chorych kobiet lub dzieci i podawać im jakiekolwiek lekarstwa z wyjątkiem przypadków oznaczonych w podręczniku nauki położnictwa. Nigdy nie wolno położnej polecać lub zakładać jakichkolwiek krążków lub polecać albo podawać innych środków chroniących kobietę przed ciążą!
Położna jest obowiązaną ostrzegać swe otoczenie przed leczeniem ze strony osób niepowołanych zwalczać używanie środków szkodliwych lub zabobonnych u ciężarnych, rodzących, położnic i dzieci (np. używanie wódki lub środków sprawiających womity lub rozwolnie).

Podręcznik do nauki położnictwa z 1920 roku
- archiwum prywatne Jeannette Kalyty
Z przyjemnością udostępniamy jego fragmenty
w oryginale
W kolejnych numerach wybierzemy części,
które mówią o sztuce akuszerskiej
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://nadobrypoczatek.com.pl/butelki-i-smoczki/

Następny numer już w sierpniu!
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