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I	
	

Povzetek, ključne besede 

Teoretično izhodišče: Nosečnice s svojimi prehranjevalnimi navadami odločilno 

vplivajo na svoje zdravje in zdravje ploda, z uživanjem ustreznih živil pa zagotovijo 

zadosten vnos hranilnih in zaščitnih snovi, ki so potrebne za rast in razvoj ploda, 

vzdrževanje zdravja in normalno delovanje telesa. Namen raziskave je bil ugotoviti, 

ali obstajajo razlike v prehranjevalnih navadah nosečnic glede na število nosečnosti. 

Raziskovalna metodologija: Kot raziskovalni instrument smo uporabili anketni 

vprašalnik, ki je vseboval 22 vprašanj zaprtega tipa. Uporabili smo kvantitativno 

metodo dela. Podatke, pridobljene z anketnimi vprašalniki, smo analizirali z uporabo 

t-testa in hi-kvadrat testa za ugotavljanje razlik med skupinama nosečnic. 

Rezultati: Signifikantnih razlik v prehranjevalnih navadah nosečnic, ki so noseče 

prvič, in nosečnic, ki so noseče drugič ali več kot drugič, nismo dokazali, zato ne 

moremo trditi, da se anketiranke katerekoli skupine prehranjujejo bolj skladno s 

priporočili o uravnoteženi prehrani. Ugotovili smo samo statistično značilnost med 

obema skupinama nosečnic pri uživanju živil, bogatih s folno kislino. 

Sklep: Med nosečnostjo je uravnotežena prehrana zelo pomembna, saj se potrebe za 

hranila povišajo in primeren mora biti energijski vnos. Na področju priporočene 

prehrane nosečnic in na področju zdravstvnovzgojnega dela ostajajo odprta številna 

vprašanja, saj se ob spreminjanju priporočil o prehrani spreminja tudi sama prehrana.  

Ključne besede: zdravstvena vzgoja, priporočila, uravnotežena prehrana, obroki, 

izbira, stališča. 
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Abstract, key words 

Theoretical starting point: The nutritional habits of pregnant women significantly 

affect their health and the health of their fetus. By consuming suitable foods an 

adequate intake of nutritional and protective substances necessary for growth and 

evolution of the fetus can be achieved, thus maintaining overall health and normal 

functioning of the body. The aim of the research is to determine if there is any 

difference in the nutritional habits of pregnant women, according to the number of 

pregnancies. 

Research methodology: A survey questionnaire, which includes 22 questions of 

closed-ended type was used as a study tool. A quantitative work method was used as 

well. Data obtained by the survey questionnaire were analyzed using a t-test and a hi-

square test in order to determine the differences between both groups. 

Results: Significant differences between the eating habits of the pregnant women, who 

are pregnant for the first time, and the pregnant women, pregnant for the second time 

or more, have not been established, therefore it cannot be stated that the interviewees 

from one group eat more than the interviewees from the other, in compliance with the 

recommendations on balanced nutrition. Only a statistical significance between both 

groups of pregnant women in view of the foods rich in folic acid was determined. 

Conclusion: A balanced nutrition during pregnancy is very important, since the need 

for nutrients is increased and therefore an adequate energy intake is required. In the 

area of recommended nutrition of pregnant women and in the area of health education 

work there are still many issues needed to be addressed, since changing the nutritional 

recommendations, the nutrition itself changes. 

Key words: health education, recommendations, balanced nutrition, meals, choice, 

standpoints 
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1 Uvod in opis problema 

Kvalitativno in kvantitativno uravnotežena prehrana nosečnice je nujna za normalen 

potek nosečnosti, razvoj ploda in porod. Preventivna dejavnost na področju 

porodništva bi morala zato obsegati tudi navodila o ustrezni prehrani v nosečnosti. Del 

klinične obravnave nosečnice je tudi prehranski pregled, ki omogoča ugotavljanje 

prehranskega statusa nosečnice, njene prehranske ogroženosti in oceno ustreznosti 

njene prehrane. Za kakovostno svetovanje nosečnici in dajanje navodil glede prehrane, 

moramo poznati optimalne normative o kaloričnih vrednostih in sestavinah v hrani. V 

prehrani nosečnice morajo biti za normalen razvoj ploda in porod prisotne vse potrebne 

prehranske sestavine v zadostni količini in v pravilnem medsebojnem razmerju, zato 

mora svetovalec izkazovati kar največ znanja s področja prehrane in prehranjevalnih 

navad (Mlakar-Mastnak, Kogovšek, & Dovč 2015). 

V času nosečnosti ženska s svojimi prehranjevalnimi navadami odločilno vpliva na 

svoje zdravje in zdravje ploda. Z ustreznim izborom in vnosom hranil nosečnica 

zdravo pridobiva telesno težo, kar je tesno povezano s porodno težo novorojenčka in 

vpliva na njegovo zdravstveno stanje. Uravnotežena in raznovrstna prehrana, ki 

vsebuje zadostno količino hranil je med nosečnostjo izjemno pomembna, še posebej, 

ker so potrebe za številna hranila povišane (Puš, et al. 2013). 

 Prosen, & Poklar Vatovec (2011a) pravita, da je cilj uravnoteženega prehranjevanja v 

času nosečnosti zagotavljanje ustrezne preskrbe s hranili ter ustrezen energijski vnos 

za mater in otroka. Ugotavljata tudi, da so nosečnice pogosto izpostavljene raznim 

dejavnikom (pomanjkljivo znanje, sociokulturni, socialnodemografski, biološki, 

ekonomski dejavniki), zaradi katerih se neustrezno prehranjujejo in posledično ne 

dosegajo priporočenih vrednosti telesne teže. 

Hoyerjeva, Jevšnikova, & Raspor (2007) menijo, da mora biti prehranjevanje 

nosečnice tudi varno, ne le uravnoteženo in ustrezno. Nosečnost in poporodni čas sta 

sicer obdobji, v katerih ženska zelo motivirano skrbi za otrokovo in svoje zdravje, 

vendar Hoyerjeva, et al. (2007) nadalje ugotavljajo, da znanja o varni hrani niso 

vključena v izobraževalni program šole za starše, kar posledično vpliva na nizko 
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stopnjo ozaveščenosti in znanja nosečnic o pomenu in načinu zagotavljanja varne 

hrane med nosečnostjo.  

Na področju zdravstvenega varstva žensk – nosečnic je informiranje o ustreznem 

prehranjevanju pogosto omejeno na splošna, subjektivna navodila in nasvete. 

Specializirane ginekološke ordinacije in posvetovalnice sicer nosečnicam svetujejo o 

uravnoteženi prehrani, vendar menimo, da ne v tolikšni meri, kot bi bilo potrebno. 

Nasveti in navodila, povezana z ustrezno prehrano v času nosečnosti, bi morala postati 

del obveznega svetovanja nosečnici, ki se vrši pri individualnem zdravstveno 

vzgojnem delu. S tovrstnim svetovanjem se lahko zdravstveni delavci nosečnici 

približajo, spoznajo njeno splošno razgledanost, okolje, v katerem živi, njene socialne 

in ekonomske razmere, in ji individualno svetujejo.  

Prosen, & Poklar Vatovec (2011a) navajajo, da so nosečnice mnogokrat izpostavljene 

številnim dejavnikom, zaradi katerih se neustrezno prehranjujejo in posledično ne 

dosegajo priporočenih vrednosti telesne teže. Mednje lahko poleg pomanjkljivega 

znanja, zlasti uvrstimo sociokulturne, socialnodemografske, biološke in ekonomske 

dejavnike. 

Poleg neustrezne prehrane lahko tveganje za pojav zapletov v nosečnosti, pri razvoju 

ploda in pri porodu predstavlja tudi nosečnostna sladkorna bolezen (gestacijski 

diabetes). Krajnc, Zavratnik, & Čokolič (2008) nosečnostno sladkorno bolezen 

opredeljujejo kot intoleranco na glukozo, ki se pojavi ali prvič prepozna med 

nosečnostjo. Pri večini žensk z nosečnostno sladkorno boleznijo gre za sladkorno 

bolezen, ki se pojavi med nosečnostjo in po porodu izzveni.  

Pri obravnavi nosečnic z nosečnostno sladkorno boleznijo so ključnega pomena 

kontrole krvnega sladkorja, dietno zdravljenje in ustrezna telesna aktivnost. Dieta je 

prvi in osnovni korak pri zdravljenju nosečnostne sladkorne bolezni. Pri predpisu diete 

je treba upoštevati priporočen energijski vnos, porazdelitev kalorij po obrokih in 

vsebnost ter značilnosti ogljikovih hidratov v hrani nosečnice (Krajnc, et al. 2008). 

Nosečnica načeloma ne potrebuje dvojne količine hranil, ki izhaja iz rekla »jesti za 

dva«, bolj pomembna je izbira kakovostnih živil in enakomerna preskrba z raznimi 

hranili. Pestra, lokalno pridelana in uravnotežena prehrana, ki vključuje živila iz vseh 
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skupin, običajno zadosti povečanim potrebam nosečnice po vitaminih, mineralih in 

mikrohranilih. Ni pomembno le, kakšno hrano uživa nosečnica, ampak tudi kako oz. 

na kakšen način jo uživa. Ustrezna hrana mora biti za nosečnico tudi pravilno, varno 

pripravljena in razporejena na več obrokov (Mlakar-Mastnak, Kogovšek, & Dovč 

2015). 

Z vse pogostejšim pojavljanjem debelosti v svetovnem merilu, ostaja odprtih tudi 

veliko vprašanj, povezanih s prehranjevanjem pretežkih nosečnic. Med nosečnostjo je 

hujšanje odsvetovano. S hujšanjem namreč nosečnica rastoči plod prikrajša za hranilne 

snovi, pride pa lahko tudi resnih zapletov. Prav bi bilo, da se pretežke nosečnice o 

prehrani posvetujejo z dietetikom, saj prekomerna prehranjenost in debelost 

predstavljata velik problem in hkrati povečano tveganje za zaplete v nosečnosti in ob 

porodu (Gerčar Vičič, 2015). 
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2 Namen in cilji magistrskega dela  

Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali obstajajo razlike v prehranjevalnih navadah 

nosečnic glede na število nosečnosti in če obstajajo, ali se te razlike pojavljajo v številu 

obrokov, vrsti živil ali stališčih o prehrani in prehranjevalnih navadah. Z ugotovitvami 

želimo prispevati k učinkovitejši preventivni dejavnosti na področju porodništva.  

Cilji teoretičnega dela: 

• pregledati relevantno literaturo s področja prehrane nosečnic; 

• predstaviti smernice in priporočila uravnotežene prehrane za nosečnice, 

objavljena v strokovni literaturi; 

• predstaviti pomen zdravstvenovzgojnega dela in preventivne dejavnosti na 

področju uravnotežene in priporočene prehrane nosečnice. 

Cilji empirične raziskave: 

• ugotoviti, kakšne so prehranjevalne navade nosečnic, ki so noseče prvič, in 

nosečnic, ki so noseče drugič ali več kot drugič; 

• ugotoviti, ali obstajajo pomembne razlike v prehranjevalnih navadah nosečnic 

glede na število nosečnosti. 
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3 Teoretični del 

3.1 Priporočila in smernice uravnotežene prehrane v nosečnosti  

Nosečnost je fiziološki pojav. Predstavlja ključni trenutek v življenju ženske – znotraj 

tega so nosečnici na voljo številne možnosti, da bo s svojim vedenjem oziroma 

ravnanjem ugodno vplivala na lastno zdravje in zdravje razvijajočega se ploda (Prosen, 

& Poklar Vatovec 2011a). 

V času nosečnosti prehrana predstavlja enega izmed ključnih pogojev za rast, razvoj 

in zdravje otroka, ob tem pa prispeva tudi k zdravju matere. Plodu so preko matere v 

obdobju od zanositve do rojstva za rast in razvoj zagotovljene potrebne hranilne in 

zaščitne snovi. Plod dobi vse, kar zaužije mati (Belović, 2015). 

V dinamičnem procesu nosečnosti ves čas potekajo presnovne spremembe. Substrati, 

ki jih celice uporabljajo za celične energetske potrebe, se spreminjajo; presnovne 

potrebe ob fizioloških spremembah v nosečnosti in rasti ter razvoju ploda se večajo. 

Pomembno je, da nosečnica upošteva osnovna priporočila o prehrani in je pozorna na 

ustrezno pridobivanje telesne mase (Mlakar-Mastnak, Kogovšek, & Dovč 2015). 

Uravnotežena prehrana temelji na glavnih skupinah živil: zelenjava in sadje; škrobna 

živila; mleko in mlečni izdelki; meso, ribe in zamenjava ter živila, ki vsebujejo veliko 

maščob in sladkorjev. Nosečnica z uživanjem živil iz vseh skupin zagotovi zadosten 

vnos hranilnih in zaščitnih snovi, potrebnih za rast in razvoj ploda, vzdrževanje zdravja 

in normalno delovanje telesa. Nosečnicam se priporoča, da uživajo največ živil iz 

skupine živil z žiti ter iz skupine živil z zelenjavo in sadjem. V času nosečnosti se 

povečuje potreba po beljakovinah, zato je za nosečnico pomembno, da uživa 

kakovostne beljakovine, pozabiti pa ne sme niti na maščobe, med katerimi naj imajo 

prednost maščobe rastlinskega izvora in naj k energetskemu vnosu prispevajo 30 

odstotkov kalorij. Glavni obroki nosečnice bi morali v ugodnem razmerju vsebovati 

ogljikove hidrate, beljakovine in maščobe. Nosečnica bi morala s prehrano vnesti tudi 

vlaknine, ki jih je treba razporediti v več obrokov, količino le-teh pa je dobro zviševati 

postopno. Hrana nosečnice naj bo tudi primerno slana. Z uživanjem normalno slane 

hrane bo nosečnica zadovoljila potrebo telesa po soli, hkrati pa bo vnesla jod. K zdravi 

prehrani nosečnice sodi tudi uživanje zadostne količine tekočine. S hrano zaužijemo 
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okrog liter vode, preostalo tekočino pa moramo zagotoviti s pitjem navadne vode ali 

negazirane mineralne vode. Predvsem za nosečnice je pomembno, da se izogibajo 

pijačam, ki jim je dodan sladkor. Pomembna veščina, ki pripomore k izbiri izdelkov, 

ki so v skladu s smernicami zdrave in uravnotežene prehrane, je branje deklaracij na 

živilih. Posebno pozornost velja nameniti hranilni vrednosti živila, podatki o tem so 

običajno navedeni za 100 gramov živila (Belović, 2015). 

Nosečnica naj bi dnevno zaužila 4–6 obrokov (zajtrk, malica, kosilo, malica, večerja, 

obrok pred spanjem). Obroki bi si naj sledili vsake 3 do 4 ure, vsekakor pa bi morali 

biti čez dan enakomerno razporejeni. Vsak izmed glavnih obrokov (zajtrk, kosilo, 

večerja) bi moral vsebovati sadje ali zelenjavo, vsak glavni obrok naj bi vseboval tudi 

beljakovine živalskega izvora. V štirih dnevnih obrokih se priporoča uživanje žit, 

žitnih izdelkov in krompirja. V dveh dnevnih obrokih bi naj nosečnica zaužila mleko 

in mlečne izdelke, v enem izmed obrokov pa meso, prav tako jajca. Priporočeno je tudi 

uživanje rib, in sicer dvakrat tedensko (Mlakar-Mastnak, et al. 2015).   

 

3.1.1 Energijske potrebe  

Z razvojem ploda in materinih tkiv, zaradi povečane energijske porabe kot rezultata 

povečanega bazalnega metabolizma in zaradi sprememb porabe energije ob telesni 

aktivnosti se v nosečnosti energijske potrebe povečajo. V prvem trimesečju energijske 

potrebe znašajo približno 2300 kcal na dan, nato se energijske potrebe povečajo: v 

drugem trimesečju za približno 350 kcal na dan in v tretjem trimesečju za približno 

450 kcal na dan. Priporoča se nadzorovanje energijskega vnosa z vodenjem 

prehranskega dnevnika (Mlakar-Mastnak, et al. 2015). 

Beljakovine so skupina živil, ki v nosečnosti predstavljajo gradivo, potrebno za rast 

in razvoj plodu in posteljice, povečanje prsi in maternice, tvorbo plodovnice in 

povečanje krvnega volumna. Beljakovine z višjo biološko vrednostjo najdemo v 

živalskih hranilnih virih. Za spodbujanje pozitivne beljakovinske bilance v telesu mora 

obrok vsebovati zadostno količino beljakovin (Mlakar-Mastnak, et al. 2015). 
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Nosečnicam v prvem trimesečju beljakovin ni treba dodajati, saj se potrebe po 

beljakovinah bistveno ne razlikujejo od tistih, ki so priporočene zdravi ženski v 

določenem starostnem obdobju. V četrtem mesecu nosečnosti se priporoča dodajati v 

povprečju od 10 do 15 gramov beljakovin dnevni prehrani. Povprečen osnovni dnevni 

vnos je 1 gram na kilogram telesne mase na dan. Beljakovine bi naj nosečnica 

enakomerno porazdelila med tri glavne dnevne obroke, vsak izmed obrokov naj bi 

predstavljal od 25 do 30 gramov beljakovin. S porazdelitvijo beljakovin na več 

obrokov nosečnica poskrbi za preskrbo z aminokislinami, ki so pomembne za 

izgradnjo beljakovin v telesu. V drugem in tretjem trimesečju so v prehrani nosečnice 

izrednega pomena beljakovine, ki imajo visoko biološko vrednost. Taka živila so 

meso, ribe, jajca in mleko. Koristne so tudi stročnice, vendar je njihova biološka 

vrednost pol manjša kot, denimo, biološka vrednost mesa (Mlakar-Mastnak, et al. 

2015; Trindade de Castro, Kac, & Slchlerl 2010). 

Nosečnicam se priporoča uživanje ogljikovih hidratov v količini med 135 in 175 

grami na dan. Z vnosom te količine bo telo nosečnice ohranjalo primerno raven 

krvnega sladkorja, možganom ploda pa zagotavljalo dovolj energije. Nosečnicam se 

priporoča uživanje kompleksnih ogljikovih hidratov z nizkim glikemičnim indeksom. 

Taka živila so izdelki iz polnovredne moke in neoluščen riž, z njimi bo nosečnica (ob 

uživanju svežega sadja in zelenjave) vnesla v telo tudi dovolj prehranskih vlaknin. Za 

nosečnice je priporočen vnos 25 gramov prehranskih vlaknin na dan. Telesno aktivne 

nosečnice lahko zaužijejo nekoliko več ogljikovih hidratov enostavnih sladkorjev, 

sicer pa naj bi se vnos le-teh pri nosečnicah omejil na 15 odstotkov skupnega 

energijskega vnosa (Mlakar-Mastnak, et al. 2015). 

V času nosečnosti se potrebe po maščobah bistveno ne povečajo. Nosečnicam se 

svetuje, naj po četrtem mesecu nosečnosti maščobe v njihovi prehrani zagotavljajo 

med 30 in 35 odstotki celotnega energijskega vnosa. Za rast in razvoj ploda, predvsem 

njegovih možganov in oči, so bistvene dolgoverižne polinenasičene maščobne kisline, 

ki jih sicer poimenujemo omega-3 in omega-6. Omega-3 najdemo v lanenem, 

repičnem, orehovem in sojinem olju, tudi v olju pšeničnih kalčkov, v ostrigah in ribah. 

Koruzno, sončnično in sojino olje, semena, perutnina in perutninska maščoba, meso 

in jajca pa vsebujejo omega-6 (Mlakar-Mastnak, et al. 2015).  
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V skladu s povečanimi energijskimi potrebami se v času nosečnosti povečajo tudi 

potrebe po tekočini. Posameznik v povprečju potrebuje od 1 do 1,5 mililitra za vsako 

zaužito kalorijo. V četrtem mesecu nosečnosti se dnevne energijske potrebe v 

povprečju povečajo za približno 350 kcal, zato naj nosečnica v tem obdobju zaužije 

vsaj 350 mililitrov tekočine na dan več. Generalno to pomeni, da naj bi nosečnica 

popila približno 2 litra tekočine dnevno. Najboljša je navadna voda, nosečnica pa lahko 

poseže tudi po naravnih sokovih in sadnih in blagih zeliščnih čajih. Velja se izogibati 

sladkanim in gaziranim pijačam (Mlakar-Mastnak, et al. 2015).   

Za zdravje nosečnice, ustrezen razvoj in dolgoročno zdravje ploda so bistveni 

vitamini, minerali in mikrohranila. Za zadostitev dnevnim potrebam po vitaminih, 

mineralih in mikrohranilih je potrebno uživati čim manj obdelano, lokalno pridelano 

hrano. Dodajanje je pomembno, kadar nosečnica vitaminov, mineralov in mikrohranil 

z normalno hrano ne more zaužiti v ustrezni količini zaradi gestacijske starosti ploda, 

socialno-ekonomskega statusa ali drugih razlogov. Med vitamine, minerale in 

mikrohranila, ki naj bi jih nosečnica uživala tako z vsakodnevno prehrano kot tudi s 

prehranskimi dopolnili, kadar je to potrebno, sodi folna kislina, vitamin B12, vitamin 

A, vitamin D, železo, jod in kalcij (Mlakar-Mastnak, et al. 2015).    

Med pomembne antioksidante sodijo vitamin E, vitamin C in beta-karoten – te 

nosečnice zaužijejo z vsakodnevno zdravo hrano. Ob zadostnem vnosu hranil se v 

telesu sintetizirata glutation in ceruloplazmin, ki sta endogena antioksidanta. 

Antioksidativne encimske verige sestavljajo mikroelementi, kot so magnezij, cink, 

baker, mangan in selen. Reaktivne kisikove zvrsti oksidirajo organske molekule, na 

primer beljakovine in maščobe, jih poškodujejo ali uničijo. Zato mora biti med 

prooksidativnimi in antioksidativnimi procesi vzpostavljena uravnovešenost, sicer 

lahko pride do oksidativnih poškodb celic, kar v nosečnosti lahko predstavlja težave 

od zanositve skozi nosečnost do poroda (Mlakar-Mastnak, et al. 2015).  

Ribe imajo kot vir biološko visokovrednih beljakovin, maščob, mineralov in 

vitaminov nezanemarljivo mesto v prehrani ljudi, predstavljajo tudi pomemben vir 

nenasičenih maščobnih kislin omega-3. Božič, Braune, Nahtigal, & Osredkar (2015) 

ugotavljajo, da nosečnice po svetu jedo zelo malo rib, pogosto tudi zaradi strahu pred 

negativnimi učinki živega srebra.  
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Ribe imajo koristen učinek na zdravje zaradi kombinacije ugodnih hranil, kot so lahko 

prebavljive beljakovine z vsemi esencialnimi aminokislinami, minerali (selen, jod v 

morskih ribah) in maščobotopni vitamini (A, D, E, K). Za nosečnico ribe predstavljajo 

tudi vir železa, kalcija, magnezija, vitamina D in joda, najpomembnejše pa so zaradi 

visoke vsebnosti omega-3. Največ omega-3 vsebujejo mastne ribe, odličen vir so na 

primer losos, postrv, sled, skuša, navadni in beli tun, sardoni in sardine. Nosečnicam 

se priporoča zaužitje dveh obrokov (en obrok predstavlja približno 160 gramov ribe) 

rib z nizko vsebnostjo živega srebra tedensko (Božič, et al. 2015). 

 

3.1.2 Prehranska dopolnila 

Živila, namenjena dopolnjevanju prehrane, imenujemo prehranska dopolnila. Ti 

izdelki vsebujejo koncentrirane oblike živil in so oblikovani v farmacevtske oblike za 

peroralno uporabo. Razlikovati moramo med zdravili in prehranskimi dopolnili, 

slednja se obravnavajo kot hrana (Okorn, 2015).  

Zdravim ženskam, ki v obdobju nosečnosti uživajo uravnoteženo in raznovrstno 

prehrano, ni potrebno posegati po prehranskih dopolnilih, z izjemo folne kisline. 

Dodajanje hranil v obliki prehranskih dopolnil je priporočljivo in upravičeno, če 

obstaja tveganje za pomanjkanje posameznih hranil (Okorn, 2015).  

Puš, et al. (2013) ugotavljajo, da je pri nosečnicah najbolj problematičen vnos folne 

kisline, železa in vitamina D, zaskrbljujoče pa je tudi odločanje za vnos vitaminov in 

mineralov zgolj s hrano, saj se skoraj polovica nosečnic uvršča v skupino z revnim 

prehranskim statusom. To je poglavitni razlog za priporočanje uživanja prehranskih 

dopolnil, predvsem vitaminov in mineralov, katerih vnos s hrano je nezadosten. 

Folna kislina je sintetična oblika folata. Folat je vitamin skupine B (B9), ki je topen 

v vodi in je v živilih naravno prisoten, na primer v zeleni zelenjavi, pomarančah, 

stročnicah, pšeničnih kalčkih, sončničnih semenih, arašidih, avokadu in papaji. V 

prehranskih dopolnilih se uporablja izključno folna kislina. Z normalno, običajno 

prehrano je potrebo po folatu, ki v nosečnosti naraste na 600 mcg, težko doseči, zato 

se nosečnicam priporoča uživanje folne kisline v obliki prehranskih dopolnil. Uživanje 
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folne kisline v času nosečnosti zmanjšuje tveganje za okvare nevralne cevi. Z dnevnim 

vnosom 400 mcg pred nosečnostjo in v prvem trimesečju nosečnosti naj bi nosečnica 

preprečila razvojne napake ploda (Mlakar-Mastnak, et al. 2015; Okorn, 2015). 

V maščobi topen vitamin D uravnava presnovo kalcija in fosfatov in ima pomembno 

vlogo pri vgrajevanju kalcija v kosti in zobe. Pomemben je za modulacijo imunskega 

sistema ploda, ima pa tudi protivnetno in protimikrobno funkcijo. Vitamin D v telo 

vnašamo s hrano, vendar imajo živila (živalskega in rastlinskega izvora) relativno 

nizke koncentracije vitamina D. Pod vplivom sončnih žarkov (UVB) v koži nastaja 

biološko aktivna oblika vitamina D. Priporočljiv dnevni vnos znaša 20 mcg (800 ME), 

če vitamina D s hrano ne uspemo vnesti dovolj, se svetuje uživanje prehranskega 

dopolnila (Mlakar-Mastnak, et al. 2015; Okorn, 2015).  

Nosečnicam se priporoča tudi uživanje živil, bogatih z vitaminom B12, ki ga najdemo 

v mesu, jajcih, mleku in ribah, torej v živilih živalskega izvora (Mlakar-Mastnak, et 

al. 2015). 

Železo v času nosečnosti je potrebno za nastanek posteljice. Z izostankom menstrualne 

krvavitve in s povečano absorpcijo iz prebavil se zaloge železa v telesu ohranjajo, 

vendar pa je pomembno, da se pri anemičnih nosečnicah in tistih, ki jim železa 

primanjkuje, pomanjkanje prepozna in nadomešča. Večje tveganje za razvoj 

pomanjkanja železa obstaja pri ženskah z več zaporednimi porodi, pri nosečnicah z 

nizkim ekonomsko-socialnim statusom, pri adolescentkah, pri vegetarijankah in 

vegankah. Pri slabokrvnih nosečnicah naj bi dodaten dnevni vnos železa znašal 30 mg, 

česar z običajno prehrano ni mogoče doseči. Preventivno uživanje železa v obliki 

prehranskih dopolnil ni priporočljivo. Povečan vnos železa pri nosečnicah, katerih 

vrednosti železa so normalne, lahko pelje do neželenih učinkov (hemokoncentracija, 

zaprtje). Pusto rdeče meso, tuna, jetra, rumenjak, špinača, stročnice, temnolistna 

zelenjava in suhe marelice so živila, bogata z železom (Mlakar-Mastnak, et al. 2015; 

Okorn, 2015). 

Za mineralizacijo plodovega skeletnega tkiva in zob, delovanje živčnih funkcij, 

mišičnih kontrakcij in za propustnost celičnih membran je v času nosečnosti 

pomemben kalcij. Potrebe po kalciju se v nosečnosti ne povečajo. Pri nosečnicah, ki 
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iz prehrane izključujejo mleko in mlečne izdelke, pri vegankah in pri najstnicah, je 

tveganje za pomanjkanje kalcija največje. Mleko in mlečni izdelki predstavljajo 

najboljši vir kalcija, saj ga telo iz teh živil tudi najbolje izkoristi. Kalcij je sicer prisoten 

še v ribah in tofuju, najdemo pa ga tudi pri nekaterih vrstah zelenjave (por, ohrovt, 

brokoli, kitajsko zelje) (Mlakar-Mastnak, et al. 2015; Okorn, 2015). 

V času nosečnosti se zviša potreba po jodu, zato ga je priporočljivo dodajati, predvsem 

v prvem trimesečju. Dnevna potreba po jodu znaša okrog 200–220 mcg (Mlakar-

Mastnak, et al. 2015). 

Omega-3 so večkrat nenasičene esencialne maščobne kisline, ki so izjemno 

pomembne v času hitre rasti in diferenciacije živčnega sistema v poznem prenatalnem 

in zgodnjem postnatalnem obdobju. Živila, bogata z omega-3 so morske ribe, raki, 

laneno seme, orehi, kalčki, olja (laneno, orehovo, repično), avokado. Dnevni vnos 

omega-3 med nosečnostjo naj bi znašal 100–200 mg (Okorn, 2015).  
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3.1.3 Priporočena količina živil v prehrani nosečnic 

Tabela 1: Priporočen vnos hranil za nosečnice od 4. meseca dalje 

Energija  2.250 
kcal/dan 

Hranilo  Vnos  

Tekočina (50 % vode in 50 % nesladkanega čaja)  1500 
ml/dan 

Kruh, žita, riž, testenine, krompir (20 % polnozrnatega kruha, 20 % 
rženega kruha, 7 % kosmičev, 20 % riža ali testenin, 33 % krompirja)  560 g/dan 

Zelenjava (50 % surove in 50 % kuhane zelenjave; brez krompirja) 350 g/dan 
Sadje (25 % kivi, 25 % pomaranče, 25 % jabolka, 25 % hruške) 310 g/dan 
Mleko, mlečni izdelki (43 % mleko, 33 % jogurt, 17 % skuta, 7 % trdi 
sir) 450 g/dan 

Meso (43 % piščančje prsi, 43 % teletina, 14 % piščančje prsi v 
ovitku) 90 g/dan 

Ribe  350 g/teden 

Jajca  2—3 
kos/teden 

Olja, maslo, margarina (38 % repično olje, 39 % olivno olje, 23 % 
margarina) 38 g/dan 

Sladkarije, prigrizki, sladke pijače 150 
kcal/dan 

Vir: Slatinek, 2011 

Nosečnice naj bi izbirale tekočino brez energije (brez kalorij) ali tako, ki je energijsko 

revna. Najboljša izbira je voda, ki je pod stalnim nadzorom in je v Sloveniji 

kakovostna, hkrati pa tudi razpoložljiva. Priporoča se še pitje mineralne vode in 

nesladkanega sadnega ali zeliščnega čaja. Naravne sadne sokove (s 100 % sadnim 

deležem) bi morali redčiti z vodo, ker vsebujejo v sadju naravno prisotne sladkorje. 

Odsvetovano je uživanje pijač z dodanim sladkorjem (nektarji, sirupi, sladkani in 

ledeni čaji, gazirane pijače) in alkohola (Slatinek, 2011). 

V sadju in zelenjavi je veliko vitaminov, mineralov in prehranskih vlaknin, zato se 

priporoča uživanje sadja in zelenjave v vsakem obroku. Sadje naj bi nosečnice uživale 

surovo, zelenjavo pa delno surovo in delno toplotno obdelano, in sicer na način, ki 

omogoča ohranjanje vitaminov in mineralov (dušenje, kuhanje). Primerno je uživanje 

zamrznjene zelenjave in sadja, brez dodanih sladkorjev, maščob ali moke. Izogibati se 

velja konzervirani zelenjavi in sadju, ki vsebuje veliko soli, sladkorja in začimb, 

hranilne snovi pa so se med procesom obdelave izgubile. Odsvetovano je tudi uživanje 
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zelenjave ali sadja, ki je bilo dalj časa skladiščeno. Posebej priporočeno je uživanje 

temne zelene zelenjave (špinača, brokoli, endivija, zelena paprika), ker vsebuje folno 

kislino. Pomembne so tudi stročnice, saj se njihove beljakovine dopolnjujejo z 

beljakovinami žit in mesa (Slatinek, 2011).  

Kruh in žitni izdelki predstavljajo vir kompleksnih ogljikovih hidratov, pomembno pa 

je, da nosečnica izbira živila, ki niso predelana. Ta namreč vsebujejo otrobe, ki so vir 

vitaminov, mineralov, prehranskih vlaknin in maščobnih kislin. Polovico živil iz te 

skupine prehranskih izdelkov naj bi nosečnice zaužile v polnozrnati obliki (polnozrnati 

kruh, rjavi riž, polnozrnate testenine). Priporoča se tudi uživanje žit, kot sta ajda in 

proso, ki lahko predstavljata osnovno obroka. Priporočeno je tudi redno uživanje 

krompirja – kuhanega ali pire krompirja. Krompir je namreč polnovredno živilo, 

bogato z vitamini in minerali. Krompirjevi izdelki, kot so na primer kroketi in ocvrt 

krompir, naj bodo na jedilniku le redko (Slatinek, 2011). 

Mleko in mlečni izdelki predstavljajo vir beljakovin, vitaminov in mineralov, zlasti 

kalcija, ki je pomemben med nosečnostjo in dojenjem. Nosečnice naj bi izbrale delno 

posneto mleko in mlečne izdelke z manj maščobe. Jogurt in kislo mleko vsebujeta 

podobno količino kalcija kot mleko, sir vsebuje vse sestavine mleka v koncentrirani 

obliki in zato vsebuje več kalcija. Nosečnicam se priporoča uživanje pasteriziranega 

mleka in iz njega narejenih mlečnih izdelkov ter trdega sira (v izogib bakteriji Listeria 

monocytogenes, ki se lahko pojavi v surovem mleku) (Slatinek, 2011). 

Meso je vir esencialnih aminokislin, vitaminov, mineralov in maščobnih kislin, vendar 

veliko mesnih izdelkov vsebuje tudi veliko maščobe, zato naj nosečnice izbirajo med 

pustim govejim, telečjim, svinjskim in perutninskim mesom. Uživanje surovega mesa 

med nosečnostjo ni priporočljivo, izogibati se velja tudi suhim mesninam in jetrom. 

Pomembno vlogo pa imajo v prehrani nosečnice ribe, in sicer predvsem morske, in 

jod. Nosečnicam se priporoča uživanje jajc od 2 do 3 krat na teden, jajca morajo biti 

dobro kuhana ali pečena. Jedem, ki vsebujejo surova jajca, se velja izogibati (Slatinek, 

2011). 

Sladkarije, prigrizki in sladki napitki vsebujejo veliko energije in zelo malo ali nič 

hranilnih snovi, zato se jim je treba izogibati. Najvišji sprejemljiv vnos s sladkarijami, 
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prigrizki in sladkimi napitki je 10 % dnevne energije. Napitke, ki vsebujejo kofein 

(kava, črni in zeleni čaj, kokakola, energijski napitki), lahko nosečnica uživa v 

manjših, omejenih količinah. Prevelika količina kofeina (nad 300 mg/dan) lahko 

povzroči počasnejšo rast zarodka in poveča tveganje za spontani splav (Slatinek, 

2011). 

 

3.1.4 Zdrav način priprave jedi 

Med zdrave postopke toplotne obdelave živil uvrščamo kuhanje, dušenje, pečenje, 

prav tako pečenje v foliji ali papirju za peko in pripravo jedi v sodobni posodi za 

kuhanje brez vode ali pečenje brez maščobe. Med kuhanjem se minerali v živilih 

izlužijo, zato je dobro živila kuhati v majhni količini vode in v pokriti posodi. Vode, 

polne mineralov, ne odlivajmo. Odlična metoda, pri kateri se minerali ne izgubijo, je 

dušenje. Toplotna obdelava živil poveča njihovo prebavljivost, užitnost, zmehčajo se 

tudi celulozna vlakna in sproščajo aromatične snovi, hkrati se uničijo škodljivi 

mikroorganizmi. Številna živila kljub temu uživamo presna (Belović, 2015). 

Rastoč javnozdravstveni in gospodarski problem so okužbe in zastrupitve z živili. 

Tveganje za okužbe in zastrupitve z živili se povečuje s spremembami v načinu 

prehranjevanja, predvsem z masovno pripravo obrokov, s prodajo delno ali v celoti 

pripravljene hrane in s pojavom novih, na antibiotike odpornih, zdravju škodljivih 

mikroorganizmov (Šimac, Pohar, & Veninšek-Perpar 2015). 

Hoyerjeva, Jevšnikova, & Raspor (2007) v raziskavi kot najpogostejše vzroke okužb 

navajajo slabo osebno higieno zaposlenih pri delu z živili, križanje čistih in nečistih 

poti, shranjevanje živil na neustrezni temperaturi, neustrezen transport živil in 

pomanjkljivo znanje zaposlenih. Nosečnice in otročnice se uvrščajo v rizično skupino 

oseb z veliko dovzetnostjo za okužbe, saj so približno dvajsetkrat bolj ogrožene za 

okužbe z mikroorganizmi v primerjavi z ostalimi osebami. Zaradi tega je treba v času 

nosečnosti veliko več pozornosti nameniti pripravi in uživanju živil, ki morajo biti 

zdravstveno ustrezna. Mikrobni povzročitelji okužb se lahko prenašajo iz matere na 

plod in predstavljajo mikrobiološko tveganje, ob tem obstajajo še drugi povzročitelji 
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bolezni, povzročenih s hrano, ki so prav tako nevarni (na primer salmonela, 

Escherichia coli).  

Izvajanje dobre higienske prakse (in notranjega nadzora) na osnovah sistema 

HACCAP predstavlja osnovo preprečevanja širjenja bolezni in zagotavljanje varnosti 

živil. Preprečevati in omejevati moramo onesnaženje živil z neželenimi 

mikroorganizmi, preprečiti moramo preživetje zdravju škodljivih mikroorganizmov v 

živilih in preprečiti moramo razmnoževanje mikroorganizmov v živilu ter tvorbo 

njegovih toksinov (Šimac, et al. 2015). 

 

3.1.5 Nosečnost in alkohol ter kajenje 

Alkoholna pijača je vsaka pijača, ki vsebuje več kot 1,2 volumskega odstotka (vol. %) 

alkohola. Ker je alkohol topen v vodi, najbolj vpliva na organe z visoko vsebnostjo 

vode, to so na primer jetra in možgani. Alkohol opredeljujemo tudi kot toksin, ki ima 

kancerogen vpliv in lahko poškoduje skoraj vsak organ v telesu. V času nosečnosti 

teratogeni vpliv alkohola povzroča nepopravljive poškodbe pri še nerojenem otroku 

(Hovnik Keršmonc, Ront Hofner, & Zorko 2015). 

Nekaj minut po zaužitju alkohola se koncentracija alkohola v plodovem krvnem 

obtoku dvigne najmanj na nivo, enak tistemu v materini krvi. Plodova sposobnost 

presnove alkohola je zaradi nezrelih jeter omejena, zato je lahko koncentracija 

alkohola v krvi ploda višja od koncentracije alkohola v krvi matere, hkrati pa ostaja 

visoka dalj časa, zaradi česar se možnosti trajnih okvar zdravja še povečajo. Ob 

izpostavljanju ploda alkoholu v prvem in drugem trimesečju lahko nastanejo predvsem 

strukturne napake in pomanjkljivosti s posledičnimi funkcionalnimi motnjami – te so 

najhujše in najbolj značilne za prirojeno alkoholno prizadetost. V zadnjem trimesečju 

lahko izpostavljenost alkoholu povzroči motnje v razvoju pljuč, možganov in tudi 

zaostanek v rasti ploda ter prezgodnji porod. Otrok, ki je bil izpostavljen alkoholu, ima 

lahko poleg nevroloških primanjkljajev tudi funkcionalne motnje, te pa so lahko zelo 

različne in neznačilne: vedenjske motnje, motnje spomina, učne težave, zastoj 

socialnega razvoja, nizek IQ (Hovnik Keršmonc, et al. 2015).  
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Pomembno je, da se nosečnice zavedajo, da alkoholna pijača, ki bi bila za njih varna, 

ne obstaja, prav tako ne obstaja varna količina popitega alkohola ali obdobje, v 

katerem bi bilo pitje alkohola varno. Posledice izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom 

so prirojene in trajne, preprečiti pa jih je mogoče le s stoodstotno abstinenco v 

nosečnosti (Hovnik Keršmonc, et al. 2015). 

Če ženska v času nosečnosti kadi, prek nje kadi tudi njen otrok; s kajenjem v obdobju 

dojenja pa škodljive učinkovine tobaka otrok prejema z materinim mlekom. Kadar je 

nosečnica izpostavljena pasivnemu kajenju, mu je izpostavljen tudi še nerojen otrok. 

Nasploh pa lahko kajenje – aktivno in pasivno, povzroči težave z zanositvijo. Varne 

količine pokajenih cigaret ni. Kajenje v obdobju nosečnosti škoduje otroku, saj je 

enako, kot če bi otroku izdihovali tobačni dim neposredno v obraz. Otrok je lahko 

škodljivim snovem izpostavljen tudi do petnajst minut pri vsaki cigareti. Ob opustitvi 

kajenja bo imel otrok več razpoložljivih hranil in kisika; možnosti za nizko porodno 

težo zaradi pomanjkanja kisika in hrane bodo manjše; zmanjšale se bodo možnosti za 

prezgodnji porod, mrtvorojenost, prirojene nepravilnosti in slabši psihofizični razvoj; 

nosečnica bo imela več energije in manj težav z jutranjo slabostjo; možnosti za 

izvenmaternično nosečnost se bodo zmanjšale, prav tako možnosti zapletov pri porodu 

(Mesarič, Novak Mlakar, & Hočevar 2014).    

 

3.2 Nosečnostna sladkorna bolezen 

Nosečnostno sladkorno bolezen, gestacijski diabetes, opredeljujemo kot intoleranco 

na glukozo, za katero je značilno, da se pojavi ali prvič prepozna med nosečnostjo. Pri 

večini žensk gre za sladkorno bolezen, ki po porodu izzveni (Krajnc, Zavratnik, & 

Čokolič 2008). 

Nosečnostna sladkorna bolezen je vse pogostejša, ker se ženske odločajo za nosečnost 

v poznejših letih. Pojavi se pri približno štirih odstotkih nosečnic (Lavrinec, & Bahun 

2011). 

Nosečnica z nosečnostno sladkorno boleznijo bi morala biti deležna 

zdravstvenovzgojnega dela, s katerim bi pridobila znanja o urejanju nosečniške 
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sladkorne bolezni z upoštevanjem načel zdrave prehrane, telesne dejavnosti in, če je 

potrebno, tudi z insulinom (Lavrinec, & Bahun 2011).  

Prehrana nosečnice z nosečnostno sladkorno boleznijo mora biti kalorično prilagojena 

vsaki posameznici. Nosečnicam z nosečnostno sladkorno boleznijo se svetuje zaužitje 

treh glavnih obrokov, dveh malic in povečerka dnevno. Ogljikovi hidrati naj bi 

prispevali med 38 in 45 odstotkov dnevne energije, maščobe med 30 in 40 odstotkov, 

beljakovine pa med 20 in 25 odstotkov. Predvsem pri zajtrku naj imajo prednost živila 

z nizkim glikemičnim indeksom (Fister, 2006). 

 

3.3 Pomen zdravstvenovzgojnega dela in preventivne dejavnosti na 

področju uravnotežene in priporočene prehrane nosečnice  

Zdravstveno varstvo nosečnic je v Sloveniji organizirano na primarni ravni 

zdravstvenega varstva. Pravico do enakih možnosti pri zdravstveni obravnavi imajo 

vse ženske, prav tako novorojenčki. Vsaka ženska bi morala imeti izbranega osebnega 

ginekologa, ki skrbi zanjo med nosečnostjo, v reproduktivnem obdobju in kasneje, 

vendar podatki iz leta 2009 kažejo, da kar 23 odstotkov žensk v naši državi nima 

izbranega osebnega ginekologa (Prelec, 2011). 

V zdravstvenem varstvu žensk v zvezi z nosečnostjo, porodom in materinstvom 

predstavlja zdravstvena vzgoja metodo dela. Ženske so v obdobju nosečnosti izjemno 

motivirane in dovzetne za nasvete ter učenje. Običajno si močno prizadevajo, da bi 

bile dobro poučene o ohranjanju lastnega zdravja in rojstvu zdravega otroka. Čas 

motiviranosti moramo zdravstveni delavci čim bolje izkoristiti in nosečnicam ter 

njihovim partnerjem posredovati čim več informacij in znanja. Ob prvem obisku v 

dispanzerju za ženske, ko ginekolog potrdi nosečnost, se prične individualna 

zdravstvena vzgoja, ki se nato nadaljuje ob vsakem obisku. Običajno z 

zdravstvenovzgojnimi dejavnostmi začne zdravnik – ginekolog, nadaljuje pa jih lahko 

medicinska sestra ali babica. Ta daje nosečnici nasvete, lahko ji svetuje priporočeno 

literaturo; bistvena naloga medicinske sestre pa je krepitev in ohranitev zdravja ter 

preprečevanje bolezni. Zato bi medicinska sestra morala nosečnico seznanjati o 

pomenu rednih ginekoloških pregledov in preiskav, o zdravi prehrani in telesnih vajah, 
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odsvetovati bi morala, v kolikor obstajajo, škodljive razvade nosečnice. Na terenu 

individualno zdravstveno vzgojo nosečnice izvaja patronažna medicinska sestra, ki se 

lahko nosečnici posveti v njenem domačem okolju. Del tima pri zdravstveni obravnavi 

nosečnic naj bi predstavljala tudi babica, vendar je to redko. Poklic babice predstavlja 

osebo, ki je odgovorna in zanesljiva strokovnjakinja babiške nege, ki podpira žensko 

in ji svetuje med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju, izvaja babiško nego 

novorojenčka in dojenčka in ima pomembno vlogo pri zdravstveni vzgoji ženske, saj 

bi naj sodelovala tudi pri izobraževanju žensk in družin in izvajala predporodno 

pripravo na starševstvo (Donko, & Hoyer 2003; Njenjić, Skela Savič 2015; Pepić, 

2012). 

Organizirana oblika zdravstvene vzgoje nosečnic običajno poteka skupinsko, in sicer 

v materinskih šolah oziroma šolah za starše. Šole za starše so pomembne, ker 

promovirajo zdravje, aktivno skrb za zdravje nosečnic in otrok, zdravje partnerjev in 

zdravje posebej ogroženih skupin nosečnic. V šolah za starše so vzgojne dejavnosti 

ponavadi organizirane v posamezne sklope, ki so tematsko prilagojeni časovnemu 

poteku nosečnosti. Cilji šole za starše opredeljujejo določene dejavnosti in veščine, ki 

naj bi jih bodoči starši usvojili, prehrana v ciljih pa eksplicitno ni omenjena. (Donko, 

& Hoyer 2003).  

Hoyerjeva, et al. (2007) v raziskavi Odločanje za varno hrano v času nosečnosti sicer 

omenjajo organizirano izobraževanje žensk o zdravi in varni prehrani, ki naj bi 

potekalo v materinski šoli oziroma šoli za starše, vendar poudarjajo, da izostajajo 

predvsem vsebine na temo zagotavljanja varne hrane.  

 

3.3.1 Svetovanje nosečnici in spodbujanje k uživanju uravnotežene, zdrave 

prehrane 

Med prehranskim statusom matere in njenega še nerojenega otroka ali novorojenčka 

obstaja kompleksen medgeneracijski odnos, ki vpliva na zdravje in dobro počutje 

obeh. Nosečnice potrebujejo nasvete o izbiri ustrezne hrane in o primerni pripravi 

hrane, sicer obstaja možnost, da se bodo svetovni trendi, ki kažejo na slabe 

prehranjevalne navade nosečnic, nadaljevali. Zato bi vsak zdravstveni delavec, ki je v 
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stiku z nosečnico, moral biti sposoben ponuditi jasne, dosledne in na dokazih temelječe 

ter v praksi uporabne nasvete o primerni prehrani. Cilj zdravstvenih nasvetov o 

prehrani v času nosečnosti je zagotoviti najboljši možni izid za mater in otroka, kar 

vključuje tudi željo, da bi bil otrok rojen zdrav in z ustrezno porodno težo (Crawley, 

2014). 

V času nosečnosti so ženske običajno najbolj motivirane za upoštevanje zdravega 

življenjskega sloga, ki vključuje tudi prehrano, zato je pomembno, da nosečnici že ob 

zanositvi svetujemo o uravnoteženi in zdravi prehrani. Svetovanje naj bi vključevalo 

tudi pridobivanje veščin, s katerimi bo nosečnica prehranska priporočila lahko 

udejanjila v vsakdanjem življenju. Informacije morajo biti kratke, jasne in uporabne, 

najbolje je, če so podprte z ustreznimi zdravstveno-vzgojnimi gradivi, idealno pa bi 

bilo, če bi vključevale še demonstracijo (na primer kakšna je primerna velikost porcije, 

kako beremo deklaracije živil in kaj je pri tem pomembno, kako na zdrav način 

pripravimo obrok). Nasveti in informacije morajo biti seveda strokovni, zato mora 

svetovalec izbirati vire, z relevantnimi informacijami, ki so znanstveno potrjeni (na 

primer publikacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Svetovne zdravstvene 

organizacije) (Belović, 2015).   

 

3.3.2 Prehranska obravnava 

Prehransko stanje ženske pred in med nosečnostjo vpliva na zdravje nosečnice, na 

potek nosečnosti in njen izid in na razvoj ploda ter njegovo rast. Uporabimo lahko 

vprašalnike (orodja) za prehransko presejanje, s pomočjo katerih določimo stopnjo 

prehranskega tveganja za posamezne nosečnice, ki potrebujejo intervencijo. Uporabiti 

je mogoče tudi indekse ocenjevanja posameznikovega prehranjevanja glede na 

priporočila, ki so osnovani na specifičnih prehranskih smernicah. Eden takih indeksov, 

s katerim lahko nosečnici pomagamo oblikovati kakovostno dieto, je Alternate 

Healthy Eating Index for Pregnancy (AHEI-P) (Melere, et al. 2013; Mlakar-Mastnak, 

et al. 2015).  
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4 Empirični del 

4.1 Raziskovalni hipotezi 

Hipoteza 1: Med nosečnicami, ki so noseče prvič, in ostalimi obstaja bistvena razlika 

v prehranjevalnih navadah. 

Hipoteza 2: Prehranjevalne navade nosečnic, ki so noseče prvič, bolj sovpadajo s 

smernicami in priporočili o uravnoteženi prehrani v strokovni literaturi kot 

prehranjevalne navade nosečnic, ki so noseče drugič, tretjič ali več kot tretjič. 

 

4.2 Raziskovalna metodologija  

4.2.1 Raziskovalne metode 

V teoretičnem uvodu magistrskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela na 

podlagi kriterijev, ki jih navajamo v nadaljevanju tega poglavja. Podatke za pregled in 

analizo literature smo pridobili s pomočjo podatkovnih zbirk za iskanje literature 

Cobiss, PubMed, Google Scholar, Medline in Cinahl.  

V empiričnem delu magistrskega dela smo podatke, pridobljene s kvantitativno 

metodo dela, prenesli v računalniški program Microsoft Excel in jih uredili. Nato smo 

podatke statistično analizirali s programom IBM Satistics 21, kjer smo uporabili 

Studentov t-test in hi-kvadrat test za ugotavljanje razlik med primerjanima skupinama.  

Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, ki je že bil uporabljen v novozelandski 

raziskavi Eating Habits and Nutrition Attitudes among Pregnant Chinese Women in 

New Zealand (Ma, 2014), izvedeni na univerzi Massey. Vprašalnik smo prilagodili 

našim ciljem raziskave, da bi pridobili relevantne podatke. Vprašalnik je vseboval 22 

vprašanj zaprtega tipa. S prvimi štirimi vprašanji smo spraševali po splošnih 

informacijah, na podlagi katerih smo lahko anketiranke v postopku analize razdelili v 

dve skupini. Nato je v prvem delu vprašalnika sledilo 11 vprašanj, ki so se nanašala na 

uživanje in izbiro živil. V drugem delu vprašalnika smo s sedmimi vprašanji 

ugotavljali prehranjevalne navade in stališča o prehrani anketirank. Podatke, 
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pridobljene z anketnim vprašalnikom, smo statistično obdelali, primerjali in analizirali 

s programom IBM SPSS Statistics 21. Za preverjanje zastavljenih hipotez smo izbrali 

šest vprašanj. Prvo hipotezo smo preverjali z vprašanji 16, 17, 18 in 19, ki se nanašajo 

na prehranjevalne navade nosečnic. Anketiranke smo spraševali o pogostnosti 

uživanja določenih živil, prehranskih dopolnil in o njihovih navadah, povezanih s 

prehrano. Pri 16. in 19. vprašanju so anketiranke lahko izbirale med sedmimi 

ponujenimi odgovori, pri 17. in 18. vprašanju pa med petimi ponujenimi odgovori. Pri 

vseh štirih vprašanjih so lahko svoj odgovor ustrezno označile. Za preverjanje druge 

hipoteze smo izbrali vprašanji 5 in 6, s katerima smo anketiranke spraševali o 

povprečnem dnevnem zaužitju obrokov sadja oziroma zelenjave. Ob vprašanjih smo 

predstavili različne možnosti obrokov sadja oziroma zelenjave, da so si lahko 

anketiranke predstavljale posamezen obrok. Pri obeh vprašanjih so lahko izbirale med 

šestimi ponujenimi odgovori. 

 

4.2.2 Raziskovalno okolje 

Raziskava je potekala med novembrom 2016 in majem 2017 v UKC Maribor na 

Oddelku za perinatologijo. Pred začetkom raziskovanja smo si pridobili soglasje 

Etične komisije UKC Maribor in soglasje Službe za zdravstveno nego UKC Maribor.       

 

4.2.3 Raziskovalni vzorec 

Podatke smo zbirali na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu nosečnic, ki so bile 

noseče prvič, drugič ali več kot drugič. Predvidevali smo, da bo anketni vprašalnik 

izpolnilo približno 100 nosečnic. Vzorec je zajemal 99 anketirank, ki so se razlikovale 

po številu nosečnosti, starosti in izobrazbi. 
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4.2.4 Etični vidik 

Zaradi obravnavane občutljive teme, ki bi lahko pri udeleženkah raziskave vzbudila 

intenzivna čustva, smo se odločili za zbiranje podatkov z vprašanji zaprtega tipa, ki je 

za respondentke manj zahteven, saj je odgovarjanje hitro in enostavno, vnaprej 

ponujeni odgovori pa zahtevajo manj miselnega napora. Udeleženke v raziskavi so 

vprašalnike izpolnjevale v zasebnosti, brez časovne omejitve, v pisni ali elektronski 

obliki. 

Pri zbiranju in obdelavi podatkov smo upoštevali načela Kodeksa etike v zdravstveni 

negi in oskrbi (2014). Sledili smo tudi načelom Helsinške deklaracije o biomedicinskih 

raziskavah na človeku ter določilom Konvencije Sveta Evrope o varovanju človekovih 

pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine.  

Vabil v raziskavo ni spremljal pritisk ali neprimerno napeljevanje, sodelovanje 

anketirank v raziskavi je bilo popolnoma prostovoljno. Zagotovljena je bila varnost in 

popolna zaupnost podatkov. Rezultati raziskave, ki bodo javno objavljeni, ne bodo 

vključevali nobenih informacij, ki bi omogočale razkritje identitete sodelujočih 

posameznic.  

Za izvedbo raziskovalnega dela smo pridobili tudi etično dovoljenje s strani Komisije 

za etična vprašanja s področja zdravstvene nege Univerze v Mariboru. 

 

4.2.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

V procesu pridobivanja podatkov za raziskavo smo pričakovali, da bomo pridobili 

največ odgovorov nosečnic, ki so noseče prvič in najmanj odgovorov nosečnic, ki so 

noseče tretjič ali več kot tretjič, zato smo se odločili za formiranje dveh skupin 

anketirank. V prvo skupino smo uvrstili nosečnice, ki so noseče prvič, v drugo skupino 

pa nosečnice, ki so noseče drugič, tretjič ali več kot tretjič.  
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5 Rezultati empirične raziskave  

V raziskavi je sodelovalo 99 nosečnic različne starosti in izobrazbe. Anketirane 

nosečnice so bile v povprečju stare 31,27 let. Ugotovili smo, da so v povprečju 

najmlajše anketiranke tiste, ki so noseče prvič – v povprečju so stare 29,47 let, 

najstarejše pa tiste, ki so noseče tretjič ali več kot tretjič – v povprečju so stare 34,74 

let. Anketiranke, ki so noseče drugič, so v povprečju stare 32 let. 

Izmed 99 anketirank jih ima največ, to je 26 (26,3 %), srednjo poklicno izobrazbo, 

najmanj, to je 2 (2,0 %), pa imata magisterij znanosti. Višješolsko izobrazbo ima 23 

(23,2 %) anketirank, gimnazijsko ali srednjo poklicno-tehnično oziroma srednjo 

tehniško izobrazbo ima 20 (20,2 %) anketirank, prav tako 20 (20,2 %) anketirank ima 

univerzitetno visokošolsko izobrazbo ali magisterij stroke po bolonjskem programu. 

 

Tabela 2: Anketirane nosečnice glede na število nosečnosti 

 Frekvenca Odstotek 
Enkrat 49 49,5 
Dvakrat 31 31,3 
Trikrat ali več kot trikrat 19 19,2 
Skupaj  99 100,0 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je bilo največ anketirank, skoraj polovica, to je 49 (49,5 %), 

v času raziskave nosečih prvič. Najmanj jih je bilo nosečih tretjič ali več kot tretjič, in 

sicer 19 (19,2 %).  

 

A) Uživanje povprečnih vrednosti dnevno zaužitih izbranih živil  

Zanimalo nas je, koliko obrokov določenih živil v povprečju dnevno zaužijejo 

anketirane nosečnice. Na lestvici so anketiranke lahko izbirale med možnostmi: 1 – 

nič obrokov, 2 – manj kot en obrok na dan, 3 – en obrok na dan, 4 – dva obroka na 

dan, 5 – tri obroke na dan, 6 – štiri obroke ali več na dan.  
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Tabela 3: Povprečno število dnevno zaužitih obrokov sadja in zelenjave 

  N Povprečje Mediana Modus Standardni 
odklon 

Koliko obrokov sadja (sveže, 
zamrznjeno, vloženo, 
konzervirano sadje) 
povprečno zaužijete v enem 
dnevu? 

99 3 3 3 0,87 

Koliko obrokov zelenjave 
(sveža, zamrznjena, 
konzervirana zelenjava) 
povprečno zaužijete v enem 
dnevu? 

99 2,78 3 2 0,93 

 

Največji delež anketiranih nosečnic v enem dnevu zaužije en obrok sadja in manj kot 

en ali skoraj en obrok zelenjave, kot smo prikazali v tabeli 3.  

Nadalje nas je zanimalo povprečno število dnevno zaužitih obrokov žitaric, ki smo ga 

prikazali v tabeli 4. 

 

Tabela 4: Povprečno število dnevno zaužitih obrokov žitaric 

  N Povprečje Mediana Modus Standardni 
odklon 

Kruh 99 2,61 3 2 0,87 
Druge žitarice kot glavni 
obrok (testenine, riž, 
pekovsko pecivo) 

99 2,24 2 2 0,76 

Piškoti, krekerji, kosmiči, 
muesli kosmiči 

97 1,72 2 2 0,85 

 

Ugotovili smo, da največji delež anketiranih nosečnic v enem dnevu poje nič obrokov 

oziroma manj kot en obrok žitaric v obliki piškotov, krekerjev, kosmičev; manj kot en 

obrok oziroma do enega obroka kruha in manj kot en obrok žitaric v obliki glavnega 

obroka (testenine, riž, pekovsko pecivo). 
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Zanimalo nas je tudi povprečno število dnevno zaužitih obrokov mleka in  mlečnih 

izdelkov, mesa, jajc, rib, morske hrane in stročnic, kar smo predstavili v tabeli 5.  

Tabela 5: Povprečno število dnevno zaužitih obrokov mleka in mlečnih izdelkov ter 

mesa, jajc, rib, morske hrane in stročnic 

  N Povprečje Mediana Modus Standardni 
odklon 

Koliko obrokov mleka in 
mlečnih izdelkov 
povprečno zaužijete v 
enem dnevu? 

99 2,54 3 3 1,10 

Koliko obrokov mesa, 
jajc, morske hrane in 
stročnic povprečno 
zaužijete v enem dnevu? 

99 2,20 2 2 0,84 

 

Največji delež anketiranih nosečnic dnevno zaužije manj kot en obrok oziroma do 

enega obroka mleka in mlečnih izdelkov. Ugotavljamo, da največji delež anketiranih 

nosečnic dnevno zaužije tudi manj kot en obrok živil iz skupine meso, jajca, ribe, 

morska hrana in stročnice.  

Anketiranke smo povprašali, katera živila, s pomočjo katerih hrano pripravljamo, 

najpogosteje izbirajo. 

 

Tabela 6: Uporaba maščob pri kuhi 

  Frekvenca Odstotek 
Pri kuhi ne uporabljam maščob 3 3,0 
Maslo in margarino 4 4,0 
Olje 70 70,7 
Drugo 22 22,2 
Skupaj  99 100,0 

 

Največ anketiranih nosečnic, 70 ali 70,7 %, pri kuhi uporablja olje, najmanj jih maščob 

ne uporablja – le 3 (3,0 %). Veliko je anketirank, ki so navedle, da uporabljajo druge 

vrste maščob, in sicer 22 (22,2 %) (glej tabelo 6). 
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Tabela 7: Uporaba olja 

 Frekvenca Odstotek 
Repično olje 2 2,2 
Olivno olje 18 19,8 
Solatno olje 8 8,8 
Sončnično olje 45 49,5 
Drugo 18 19,8 
Skupaj  91 100,0 

 

Približno 70 % anketirank pri kuhi najpogosteje uporablja olje, uporabljajo pa ga tudi 

ostale anketiranke, vendar ne najpogosteje. Sicer največ anketirank uporablja 

sončnično olje, in sicer 45 (49,5 %), najmanj – le 2 (2,2 %), uporabljata repično olje 

(glej tabelo 7). 

 

Graf 1: Uporaba masla in margarine  

  

Pri kuhi 4 % anketiranih nosečnic najpogosteje uporablja maslo in margarino. Med 25 

anketirankami, ki so odgovorile na vprašanje, jih 10 (40,0 %) najpogosteje uporablja 

običajno maslo, 6 (24,0 %) pa jih uporablja običajno margarino (glej graf 1). 

Največ anketiranih nosečnic najpogosteje uživa polnozrnati kruh, toast in pekovsko 

pecivo, teh je 24 (24,2 %). Veliko jih uživa rženi, koruzni, ovseni ali ajdov kruh, toast 

in pekovsko pecivo, teh je 22 (22,2 %) (glej tabelo 8).  
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Tabela 8: Uživanje kruha, toasta in pekovskega peciva 

 Frekvenca Odstotek 
Beli kruh/toast/pekovsko pecivo 18 18,2 
Beli kruh/toast/pekovsko pecivo z visoko vsebnostjo vlaknin 2 2,0 

Polbeli kruh/toast/pekovsko pecivo 15 15,2 
Črni kruh/toast/pekovsko pecivo 15 15,2 
Polnozrnati kruh/toast/pekovsko pecivo 24 24,2 
Rženi, koruzni, ovseni, ajdov, pirin kruh/toast/pekovsko pecivo 22 22,2 

Drugo 2 2,0 
Ne vem 1 1,0 
Skupaj 99 100,0 

 

Najmanj anketirank uživa beli kruh in sorodne izdelke z visoko vsebnostjo vlaknin ter 

kruh in sorodne izdelke drugih vrst. Ena anketiranka se do vrste kruha, ki jo 

najpogosteje uživa, ni znala opredeliti. 

 

Tabela 9: Uživanje riža 

 Frekvenca Odstotek 
Beli riž 73 74,5 
Rjavi riž 15 15,3 
Drugo 7 7,1 
Ne vem 1 1,0 
Ne uživam riža 2 2,0 
Skupaj  98 100,0 

 

Anketirane nosečnice najpogosteje posegajo po belem in rjavem rižu, kar smo 

prikazali v tabeli 9. Beli riž jih najpogosteje uživa 73 (74,5 %), rjavi riž pa 15 (15,3 

%). Druge vrsta riža najpogosteje uživa 7 anketirank (7,1 %). 
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Graf 2: Uživanje mleka  

 
 

Več kot polovica anketiranih nosečnic, to je 52,5 % (52 anketirank), je odgovorila, da 

najpogosteje uživa običajno polnomastno kravje mleko, kar je razvidno iz grafa 2. 32 

(32,3 %) anketirank uporablja manj mastno mleko. Druge vrste mleka uživa 5 

anketirank (5,1 %), 4 anketiranke (4,0 %) pa mleka ne uživajo. 

 

B) Prehranjevalne navade in razvade anketiranih nosečnic 

Izvedeti smo želeli tudi več o prehranjevalnih navadah in razvadah anketiranih 

nosečnic. Povprašali smo jih o pogostnosti uživanja določenih živil. Na lestvici so 

anketiranke lahko izbirale med možnostmi: 0 – nikoli, 1 – manj kot enkrat na teden, 2 

– enkrat ali dvakrat na teden, 3 – trikrat ali štirikrat na teden, 4 – petkrat ali šestkrat na 

teden, 5 – sedemkrat ali več kot sedemkrat na teden (tabeli 10 in 13); 0 – nikoli, 1 – 

redko, 2 – včasih, 3 – pogosto, 4 – vedno (tabeli 11 in 12).  
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Tabela 10: Opredelitev pogostnosti uživanja določenih prigrizkov in pijač 

 Kako pogosto 
uživate … 

N Povprečje Mediana Modus Standardni 
odklon 

slane prigrizke (čips, 
smoki …), pomfri? 

99 1,16 1 1 0,71 

sladkarije (bomboni, 
čokolada…), slaščice 
(torta, pecivo …)? 

99 2,06 2 2 1,15 

sadne sokove in 
pijače, sveže stisnjene 
sokove? 

99 2,02 2 1a 1,28 

gazirane pijače 
(Coca-Cola, Fanta 
…), energijske pijače 
(Red Bull …)? 

99 0,71 0 0 0,93 

 

Najvišje povprečje se kaže pri rubriki sladkarij in slaščic, ki jih anketiranke uživajo 

enkrat ali dvakrat na teden. Najnižje je povprečje pri rubriki gaziranih in energijskih 

pijač (glej tabelo 10). 

 

Tabela 11: Opredelitev izbire pri uživanju živil 

 Kako pogosto … N Povprečje Mediana Modus Standardni 
odklon 

izberete manj slano vrsto hrane 
(namesto običajno slane)? 

99 1,87 2 2 1,149 

dodate sol vašim jedem po tem, 
ko so že kuhane? 

99 0,87 1 0 1,027 

uživate meso, ne da bi odstranili 
maščobo? 

99 1,06 1 0 1,132 

izberete manj mastno hrano 
(namesto običajno mastne)? 

99 2,36 3 3 1,182 

jeste ostanke hrane, ki so v 
hladilniku shranjeni več kot dva 
dni? 

99 0,59 0 0 0,808 
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Spoznali smo, da anketirane nosečnice manj mastno hrano, pri kateri se kaže najvišje 

povprečje, izbirajo namesto običajno mastne hrane včasih; redko oziroma včasih 

izbirajo tudi manj slano vrsto hrane (glej tabelo 11). 

 

Tabela 12: Opredelitev pogostnosti 

 Kako pogosto … N Povprečje Mediana Modus Standardni 
odklon 

jeste hladno hrano (npr. meso 
ali sendviče, ki jih hranite v 
hladilniku)? 

99 0,91 1 1 0,858 

izberete jodirano sol, ko 
uporabljate sol? 

99 1,99 2 0 1,453 

kontrolirate povečanje svoje 
telesne mase? 

99 2,39 3 3 1,185 

 

Anketirane nosečnice glede na rezultate v povprečju svojo telesno maso kontrolirajo 

le občasno oziroma včasih. Rezultati so pokazali tudi, da včasih pri izbiri soli izberejo 

jodirano sol (glej tabelo 12).  
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Tabela 13: Opredelitev izbire med nosečnostjo 

Kako pogosto med 
trenutno nosečnostjo 
uživate … 

N Povprečje Mediana Modus Standardni 
odklon 

živila bogata z železom? 99 2,82 3 3 1,5 
prehranska dopolnila z 
železom? 

99 2,67 3 5 2,24 

živila bogata z jodom? 99 3,03 3 6 2,11 
prehranska dopolnila z 
jodom? 

98 1,83 0 0 2,43 

živila bogata s folno 
kislino? 

99 3,48 4 5 1,82 

prehranska dopolnila s 
folno kislino (v prvem 
trimesečju)? 

99 4,42 5 5 1,51 

alkohol? 98 0,08 0 0 0,28 
droge (depresorji 
centralnega živčnega 
sistema, stimulansi, 
halucinogeni, kanabis)? 

99 0 0 0 0 

 

Najvišje povprečje v tabeli 13 opažamo pri rubriki uživanja prehranskih dopolnil s 

folno kislino. Anketirane nosečnice so v povprečju odgovorile, da tovrstna prehranska 

dopolnila uživajo petkrat ali šestkrat na teden. Visoko povprečje se kaže tudi pri 

uživanju živil, bogatih s folno kislino, za katera so anketiranke v povprečju odgovorile, 

da jih uživajo trikrat ali štirikrat na teden. Najnižji sta povprečju pri rubrikah uživanja 

alkohola in drog, ki jih nosečnice nikoli ne uživajo. 

 

Tabela 14: Pogostnost kajenja med nosečnostjo 

 Kako pogosto 
med trenutno 
nosečnostjo … 

N Povprečje Mediana Modus Standardni 
odklon 

kadite? 15 2,93 3 3 0,96 
 

Ugotovili smo, da 84,7 % anketirank ne kadi, ostale (15,3 %) pa so odgovorile, da v 

povprečju dnevno pokadijo enkrat na dan po eno cigareto do največ pet cigaret na dan, 

kot smo prikazali v tabeli 14. 
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Pri spoznavanju stališč anketirank smo ugotovili, da sta najvišji povprečji dosegli 

stališči: »Zame je pomembna previdnost pri izbiri hrane« in » Moja trenutna dieta me 

ohranja zdravo«, za kateri so anketiranke najpogosteje izbrale odgovor niti se ne 

strinjam niti se strinjam (glej tabelo 15). Pri tem in naslednjem vprašanju (tabeli 15 in 

16) smo uporabili lestvico od 0 do 4, in sicer: 0 – sploh se ne strinjam, 1 – se ne 

strinjam, 2 – niti se ne strinjam niti se strinjam, 3 – se strinjam, 4 – se popolnoma 

strinjam. 
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Tabela 15: Stališča o prehrani in prehranjevalnih navadah 

Stališča N Povprečje Mediana Modus Standardni 
odklon 

Veljavni Manjkajoči 

Nikoli ne razmišljam ali redko 
razmišljam o svojih 
prehranjevalnih navadah. 

95 4 1,39 1 1 1,02 

Jesti preneham šele, ko sem 
popolnoma sita. 

99 0 1,73 1 1 1,03 

Mar mi je, kakšno hrano jem. 99 0 2,12 3 3 1,51 

Jem to, kar želim, ne ozirajoč se na 
to, katera živila so dobra zame. 

99 0 1,32 1 1 0,89 

Poznavanje živil, ki so dobra 
zame, ne vpliva na izbiro hrane, ki 
jo dejansko zaužijem. 

94 5 1,65 1 1 1,12 

Zdrav način prehranjevanja ne 
more preprečiti razvoja/ nastanka 
bolezni. 

98 1 1,26 1 1 1,08 

Moja trenutna dieta me ohranja 
zdravo. 

88 11 2,8 3 3 0,94 

Zame je pomembna previdnost pri 
izbiri hrane. 

97 2 2,82 3 3 0,9 

Nisem zainteresirana za učenje o 
pojavnosti posameznih elementov 
v živilih (npr. katera živila 
vsebujejo kalcij). 

95 4 1,33 1 1 1,17 

Nisem zainteresirana za učenje o 
vplivih hranil na zdravje. 

97 2 1,12 1 1 1,01 

Pazim na vnos kalorij. 97 2 1,98 2 3 1,09 

Nisem zainteresirana za 
poznavanje hranil, ki jih zaužijem 
s hrano. 

97 2 1,05 1 1 0,71 

Zame je pomembno, da uživam 
živila, ki vsebujejo malo vlaknin. 

95 4 1,26 1 1 0,94 

Zame je pomembno, da uživam 
živila, ki vsebujejo malo sladkorja. 

97 2 2,65 3 3 1,1 

Zame je pomembno, da uživam 
živila, ki vsebujejo malo soli. 

95 4 2,73 3 3 0,95 

Zame je pomembno, da uživam 
živila, ki vsebujejo malo maščob. 

93 6 2,57 3 3 0,86 

Zame je pomembno, da uživam 
živila, ki vsebujejo malo nasičenih 
maščob. 

94 5 2,28 2 3 1,02 

Zame je pomembno, da uživam 
živila, ki vsebujejo malo omega-3 
maščobnih kislin. 

94 5 1,65 1 1 1,18 

Dieto prilagajam letnim časom. 96 3 1,77 2 3 1,15 

Dieto prilagajam svoji telesni 
konstituciji. 

93 6 2,01 2 3 1,1 

Zame je pomembno, da jem 
mastno hrano. 

99 0 0,74 1 0a 0,79 

Zame je pomembno, da jem 'lahko' 
hrano. 

98 1 2,19 2 3 0,99 

a) Modusov je več. Prikazana je najnižja raven.  
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Najnižji povprečji sta dosegli stališči: »Zame je pomembno, da jem mastno hrano« in 

»Nisem zainteresirana za poznavanje hranil, ki jih zaužijem s hrano« s katerima se 

anketiranke najpogosteje niso strinjale. 

  

Tabela 16: Stališča o prehrani in prehranjevalnih navadah 

 Med 
nosečnostjo … 

N Povprečje Mediana Modus Standardni 
odklon Veljavni Manjkajoči 

je zame 
pomembno, da 
ne pijem 
alkohola. 

99 0 3,52 4 4 0,81 

zame ni 
pomembno 
povečanje 
telesne mase. 

99 0 1,34 1 1 1,02 

zame ni 
pomembno 
koliko pojem, 
ker 'jem za dva'. 

99 0 0,93 1 1 0,92 

je zame 
pomembno, da 
uživam živila, ki 
vsebujejo veliko 
folne kisline. 

97 2 3,01 3 3 0,81 

je zame 
pomembno, da 
uživam živila, ki 
vsebujejo veliko 
železa. 

99 0 3,21 3 3 0,61 

je zame 
pomembno, da 
uživam živila, ki 
vsebujejo veliko 
joda. 

84 15 2,49 2 2 0,86 

 

Spoznali smo, da je za anketiranke precej pomembno, da med nosečnostjo ne pijejo 

alkohola, saj je ta rubrika dosegla najvišje povprečje, kar pomeni, da so anketiranke 

pri tem stališču najpogosteje izbrale odgovor se strinjam. Najnižje povprečje se kaže 

pri rubriki »Med nosečnostjo zame ni pomembno koliko pojem, ker 'jem za dva'«, kar 

pomeni, da se anketiranke s tem stališčem najpogosteje sploh niso strinjale (glej tabelo 

16). 
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Tabela 17: Pogostnost uživanja prigrizkov in pijač 

Pogostnost 
uživanja … 

Število 
nosečnosti 

N Povprečje Standardni 
odklon 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

slanih prigrizkov 
(čips, smoki …), 
pomfrija 

Enkrat 49 1,2 0,79 0,559 

Več kot enkrat 50 1,12 0,627 

sladkarij 
(bomboni, 
čokolada …), 
slaščic (torte, 
pecivo …) 

Enkrat 49 2,2 1,136 0,221 

Več kot enkrat 50 1,92 1,158 

sadnih sokov in 
pijač, sveže 
stisnjenih sokov 

Enkrat 49 2,14 1,307 0,347 

Več kot enkrat 50 1,9 1,249 

gaziranih pijač 
(Coca-Cola, Fanta 
…), energijskih 
pijač (Red Bull 
…) 

Enkrat 49 0,73 0,908 0,771 

Več kot enkrat 50 0,68 0,957 

 

V tabeli 17 p-vrednost pri nobeni trditvi ni pod 0,05, kar pomeni, da ne moremo 

govoriti, da so razlike v povprečnem uživanju med nosečnicami, ki so noseče enkrat 

in nosečnicami, ki so noseče več kot enkrat, statistično značilne. Nakazuje se sicer 

trend, da imajo nosečnice, ki so enkrat noseče, višje povprečje, ampak razlike niso 

statistično značilne.  
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Tabela 18: Pogostnost uživanja slane in mastne hrane 

 Pogostnost 
izbiranja/dodajanja … 

Število 
nosečnosti 

N Povprečje Standardni 
odklon 

Asimp. 
p-

vrednost 
(2-

stranska) 
Manj slane vrste hrane 
(namesto običajno slane) 

Enkrat 49 1,9 1,123 0,803 
Več kot 
enkrat 

50 1,84 1,184 

Soli jedem po tem, ko so že 
kuhane 

Enkrat 49 0,94 1,008 0,504 

Več kot 
enkrat 

50 0,8 1,05 

Uživanja mesa brez 
odstranjene maščobe 

Enkrat 49 1,02 1,233 0,729 

Več kot 
enkrat 

50 1,1 1,035 

Manj mastne hrane 
(namesto običajno mastne) 

Enkrat 49 2,45 1,174 0,480 

Več kot 
enkrat 

50 2,28 1,196 

Hranjenja z ostanki hrane, 
ki so v hladilniku shranjeni 
več kot dva dni 

Enkrat 49 0,65 0,723 0,416 

Več kot 
enkrat 

50 0,52 0,886 

Hranjenja s hladno hrano 
(npr. mesom ali sendviči, ki 
jih hranite v hladilniku) 

Enkrat 49 1,04 0,763 0,131 

Več kot 
enkrat 

50 0,78 0,932 

Jodirane soli Enkrat 49 1,9 1,571 0,536 

Več kot 
enkrat 

50 2,08 1,338 

Kontroliranja povečanja 
telesne mase 

Enkrat 49 2,22 1,159 0,160 

Več kot 
enkrat 

50 2,56 1,198 

 

Tudi v tabeli 18 p-vrednost pri nobeni trditvi ni pod 0,05, kar pomeni, da ponovno ne 

moremo reči, da so razlike v povprečnem uživanju med nosečnicami, ki so noseče 

enkrat in nosečnicami, ki so noseče več kot enkrat, statistično značilne. Tudi tu se 

nakazuje trend, da imajo nosečnice, ki so enkrat noseče, višje povprečje, vendar razlike 

niso statistično značilne. Izjema je uporaba jodirane soli in kontroliranje povečevanja 

telesne mase, kjer imajo višje povprečje nosečnice, ki so noseče drugič ali več kot 

drugič. 
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Tabela 19: Pogostnost uživanja določenih živil in alkohola  

Pogostnost uživanja 
(med trenutno 
nosečnostjo) … 

Število 
nosečnosti 

N Povpre
čje 

Standardni 
odklon 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Živil, bogatih z železom Enkrat 49 2,86 1,607 0,8 

Več kot 
enkrat 

50 2,78 1,404 

Prehranskih dopolnil z 
železom 

Enkrat 49 2,88 2,176 0,418 

Več kot 
enkrat 

50 2,46 2,305 

Živil, bogatih z jodom Enkrat 49 3,18 2,195 0,477 

Več kot 
enkrat 

50 2,88 2,037 

Prehranskih dopolnil z 
jodom 

Enkrat 49 2,12 2,547 0,23 

Več kot 
enkrat 

49 1,53 2,301 

Živil, bogatih s folno 
kislino 

Enkrat 49 3,96 1,707 0,01 
Več kot 
enkrat 

50 3,02 1,824 

Prehranskih dopolnil s 
folno kislino (v prvem 
trimesečju) 

Enkrat 49 4,67 1,231 0,104 
Več kot 
enkrat 

50 4,18 1,722 

Alkohola Enkrat 48 0,08 0,279 0,953 
Več kot 
enkrat 

50 0,08 0,274 

Drog (depresorjev 
centralnega živčnega 
sistema, stimulansov, 
halucinogenov, kanabisa) 

Enkrat 49 0 ,000a / 

Več kot 
enkrat 

50 0 ,000a 

 

V tabeli 19 smo pri trditvi o pogostnosti uživanja živil, bogatih s folno kislino, 

ugotovili statistično značilnost med obema skupinama nosečnic (p-vrednost je pod 

0,05). Skupina noseče enkrat ima višje povprečje pogostnosti uživanja (3,96). Pri 

ostalih trditvah se ponovno kaže trend višjega povprečja pri skupini noseče enkrat. 

Izjema je alkohol, pri katerem imata obe skupini nizko povprečje. 
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Tabela 20: Zaužiti obroki zelenjave 

  Enkrat Več kot enkrat Skupaj  
N Odstotek  N Odstotek  N Odstotek  

Nič 
obrokov/manj 
kot en obrok 
na dan 

19 38,8 25 50,0 44 44,4 

En obrok na 
dan 

19 38,8 17 34,0 36 36,4 

Dva/tri obroki 
na dan 

11 22,4 8 16,0 19 19,2 

Skupaj  49 100,0 50 100,0 99 100,0 
Hi-kvadrat: 1,393, p-vrednost: ,498. 

P-vrednost je višja od 0,05, zato ne moremo trditi, da sta spremenljivki povezani, 

posledično pa tudi ne moremo potrditi, da je število nosečnosti povezano s 

pogostnostjo uživanja zelenjave. Pri pregledu odstotkov v tabeli 20 vidimo, da 

anketiranke iz obeh skupin najpogosteje zaužijejo en obrok zelenjave na dan. 

Anketiranke iz skupine noseče enkrat najpogosteje zaužijejo manj kot en oziroma en 

obrok zelenjave na dan, anketiranke iz skupine noseče več kot enkrat pa najpogosteje 

zaužijejo manj kot en obrok zelenjave na dan. 

 

Tabela 21: Zaužiti obroki sadja 

  Enkrat Več kot enkrat Skupaj  
N Odstotek N Odstotek N Odstotek 

Nič 
obrokov/manj 
kot en obrok 
na dan 

13 26,5 15 30,0 28 28,3 

En obrok na 
dan 

22 44,9 24 48,0 46 46,5 

Dva/tri obroki 
na dan 

14 28,6 11 22,0 25 25,3 

Skupaj 49 100,0 50 100,0 99 100,0 
Hi-kvadrat: ,580, p-vrednost: ,748. 

P-vrednost je višja od 0,05, zato ne moremo trditi, da spremenljivki vplivata druga na 

drugo. Število nosečnosti ne vpliva na pogostnost uživanja sadja. Odstotki v tabeli 21 
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kažejo na to, da anketiranke iz obeh skupin najpogosteje zaužijejo en obrok sadja na 

dan. 

Anketiranke iz obeh skupin najpogosteje zaužijejo en obrok sadja na dan, le da so 

anketiranke iz skupine noseče več kot enkrat ta odgovor izbrale večkrat. 
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6 Interpretacija in razprava 

Temeljni namen magistrskega dela je bil ugotavljanje razlik v prehranjevalnih navadah 

nosečnic glede na število nosečnosti. Zanimalo nas je, kje se razlike kažejo, če 

obstajajo. Menili smo, da med nosečnicami, ki so noseče prvič in ostalimi (noseče 

drugič ali več kot drugič) obstajajo bistvene razlike v prehranjevalnih navadah, kar 

smo zapisali v hipotezi 1. Obdelava in interpretacija podatkov, ki smo jih pridobili z 

anketnim vprašalnikom, sta pokazali, da bistvene razlike med nosečnicami, ki so 

noseče prvič, in nosečnicami, ki so noseče drugič ali več kot drugič, ne obstajajo, zato 

prve hipoteze ne moremo potrditi. S hipotezo 2 smo predpostavljali, da prehranjevalne 

navade nosečnic, ki so noseče prvič, bolj sovpadajo s smernicami in priporočili o 

uravnoteženi prehrani v strokovni literaturi kot prehranjevalne navade nosečnic, ki so 

noseče drugič ali več kot drugič. Med skupinama anketirank (noseče enkrat in noseče 

več kot enkrat) bistvenih razlik nismo ugotovili, zato ne moremo trditi, da se 

anketiranke katerekoli skupine prehranjujejo bolj skladno s priporočili o uravnoteženi 

prehrani. Ugotovili smo zgolj statistično značilnost med obema skupinama nosečnic 

pri pogostnosti uživanja živil, bogatih s folno kislino. Druge hipoteze prav tako ne 

moremo potrditi. Rezultate raziskave smo, kljub temu, da hipotez nismo potrdili, 

primerjali s priporočili in smernicami o uravnoteženi prehrani za nosečnice ter z 

drugimi, primerljivimi raziskavami.   

Rezultati raziskave so pokazali, da največji delež anketirank dnevno zaužije en obrok 

sadja in manj kot en obrok zelenjave, kar je glede na priporočila Mlakar-Mastnakove, 

Kogovškove, & Dovčeve (2015) premalo. Avtorice v priporočilih svetujejo, da naj 

vsak izmed glavnih obrokov nosečnice vsebuje sadje ali zelenjavo, pri čemer se 

priporoča uživanje termično neobdelane zelenjave v dveh obrokih, uživanje svežega 

sadja v dveh obrokih in uživanje suhega sadja v enem obroku (Mlakar-Mastnak, et al. 

2015). Priporočeno je uživanje temne zelene zelenjave (špinača, brokoli, endivija, 

zelena paprika), ker vsebuje folno kislino. Nosečnicam od 4. meseca nosečnosti naprej 

se priporoča dnevni vnos 350 g zelenjave in 310 g sadja (Slatinek, 2011) oziroma trije 

obroki zelenjave in dva obroka sadja (Prosen, & Poklar Vatovec 2011a). 

Po priporočilih, ki jih navaja Slatinkova (2011), naj bi v prehrani nosečnice ogljikovi 

hidrati zagotavljali od 45 do 60 odstotkov celodnevnega energijskega vnosa. Klinčeva 
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(2010) po priporočilih, povzetih po Suwa-Stanojević, & Kodele (2003), nosečnicam 

priporoča prehrano, v kateri ogljikovi hidrati zagotavljajo 40 odstotkov dnevnega 

vnosa. Nosečnicam se priporoča uživanje kompleksnih ogljikovih hidratov z nizkim 

glikemičnim indeksom. Taka živila so izdelki iz polnovredne moke in neoluščen riž, z 

njimi bo nosečnica vnesla v telo tudi dovolj prehranskih vlaknin (Mlakar-Mastnak, et 

al. 2015). Kruh in žitni izdelki predstavljajo vir kompleksnih ogljikovih hidratov, 

pomembno pa je, da nosečnica izbira živila, ki niso predelana in vsebujejo otrobe, ki 

so vir vitaminov, mineralov, prehranskih vlaknin in maščobnih kislin. Polovico živil 

iz te skupine prehranskih izdelkov naj bi nosečnice zaužile v polnozrnati obliki 

(Slatinek, 2011). Ugotovili smo, da največji delež anketiranih nosečnic v enem dnevu 

poje manj kot en obrok kruha ter manj kot en obrok žitaric v obliki glavnega obroka, 

kar je glede na priporočen energijski vnos ogljikovih hidratov premalo. 

Ugotovili smo, da anketirane nosečnice dnevno zaužijejo manj kot en obrok mleka in 

mlečnih izdelkov ter manj kot en obrok živil iz skupine meso, jajca, ribe, morska hrana 

in stročnice. Tovrstnih beljakovinskih živil bi lahko zaužile več, saj je, kot pravijo 

Mlakar-Mastnakova, Kogovškova, & Dovčeva (2015) predvsem v drugem in tretjem 

trimesečju vnos beljakovin, ki imajo visoko biološko vrednost, izrednega pomena. 

Taka živila so meso, ribe, jajca in mleko. Koristne so tudi stročnice, vendar je njihova 

biološka vrednost pol manjša kot biološka vrednost mesa (Mlakar-Mastnak, et al. 

2015; Trindade de Castro, Kac, & Slchlerl 2010). Meso je vir esencialnih aminokislin, 

vitaminov, mineralov in maščobnih kislin, vendar veliko mesnih izdelkov vsebuje tudi 

maščobe, zato naj nosečnice izbirajo med pustim govejim, telečjim in perutninskim 

mesom. Pomembno vlogo imajo v prehrani nosečnice ribe, predvsem morske, ki 

vsebujejo nenasičene maščobne kisline in jod. Ugotovili smo, da rib na dnevnem 

jedilniku anketiranih nosečnic ni, podobno navajata tudi Prosen, & Poklar Vatovec 

(2011a). Nosečnicam se priporoča uživanje jajc od 2 do 3 krat na teden, jajca morajo 

biti dobro kuhana ali pečena (Slatinek, 2011). Mleko in mlečni izdelki naj bi v dnevni 

prehrani nosečnice predstavljali od 10 do 15 odstotkov energijskega vnosa, meso in 

ribe pa od 5 do 10 odstotkov (Klinc, 2010).  

Olja, maslo in margarina naj bi pri skupnem priporočenem vnosu hranil za nosečnice 

od 4. meseca nosečnosti naprej predstavljala 38 g maščob na dan (Slatinek, 2011) 
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oziroma skupaj s sladkimi živili do 35 odstotkov dnevnega energijskega vnosa (Klinc, 

2010). Pri uporabi olja se svetujeta predvsem olivno in repično, sicer pa nasploh 

uporaba maščob rastlinskega izvora (Slatinek, 2011). Rezultati raziskave so pokazali, 

da več kot tri četrtine anketirank pri kuhi uporablja olje, od teh jih skoraj polovica 

najpogosteje uporablja sončnično olje. Anketirane nosečnice v veliki večini 

uporabljajo maščobe rastlinskega izvora. 

Nosečnice od 4. meseca nosečnosti dalje naj bi dnevni vnos kruha, žit, riža, testenin in 

krompirja zaužile v razmerju 20 odstotkov polnozrnatega kruha, 20 odstotkov rženega 

kruha, 7 odstotkov kosmičev, 20 odstotkov riža ali testenin in 33 odstotkov krompirja. 

Vnos hranil iz te skupine živil naj bi znašal 560 g na dan (Slatinek, 2011). Z raziskavo 

smo ugotovili, da približno ena četrtina anketirank najpogosteje posega po 

polnozrnatem kruhu in malo manj kot ena četrtina anketirank po rženem, koruznem, 

ovsenem oziroma ajdovem kruhu. Tudi Prosen, & Poklar Vatovec (2011a) navajata, 

da največ nosečnic posega po polnozrnatem kruhu. Pri izbiri riža jih večina posega po 

belem in rjavem rižu. Rezultati kažejo, da anketiranke sledijo priporočenemu vnosu 

tovrstnih hranil. 

Mleko in mlečni izdelki predstavljajo vir beljakovin, vitaminov in mineralov, zlasti 

kalcija, ki je pomemben med nosečnostjo. Nosečnice naj bi uživale delno posneto 

mleko in mlečne izdelke z manj maščobe (Slatinek, 2011). Manj mastno mleko uživa 

približno ena tretjina anketirank, več kot polovica pa jih uživa polnomastno mleko. 

Ugotovili smo, da večina anketiranih nosečnic dnevno zaužije manj kot en obrok 

oziroma do enega obroka mleka in mlečnih izdelkov, kar je premalo, saj Prosen, & 

Poklar Vatovec (2011a) nosečnicam priporočata dva obroka mleka oziroma mlečnih 

izdelkov dnevno. Podobne rezultate navaja tudi Klinčeva (2010), ki je ugotovila, da 

priporočeno količino mleka in mlečnih izdelkov dnevno zaužije le dobra polovica 

anketiranih nosečnic.    

Sladkarije, prigrizki in sladki napitki vsebujejo veliko energije in zelo malo ali nič 

hranilnih snovi, zato se jim je treba izogibati. Najvišji sprejemljiv vnos s sladkarijami, 

prigrizki in sladkimi napitki je 10 odstotkov dnevne energije (Slatinek, 2011), kar 

anketirane nosečnice upoštevajo, saj smo v raziskavi ugotovili, da sladke prigrizke 

uživajo enkrat ali dvakrat na teden, slane prigrizke in sladke pijače pa še redkeje. 
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Medtem sta Prosen, & Poklar Vatovec (2011a) ugotovila, da skoraj polovica nosečnic 

sladkarije uživa vsak dan, od teh jih več kot 20 odstotkov sladkarije zaužije enkrat na 

dan, skoraj 15 odstotkov pa dvakrat na dan. V primerjavi z uživanjem drugih živil je 

uživanje sladkarij med nosečnicami visoko. 

Rezultati so pokazali, da anketirane nosečnice hladno hrano, ki je bila dalj časa 

shranjena v hladilniku, uživajo zelo redko oziroma je skoraj nikoli ne uživajo. 

Sklepamo, da upoštevajo načela varnega shranjevanja živil, kar je zelo pomembno, saj 

se nosečnice uvrščajo v rizično skupino oseb z veliko dovzetnostjo za okužbe, zato je 

pri pripravi in shranjevanju živil izvajanje dobre higienske prakse nujno. Pri pripravi 

in shranjevanju hrane velja biti pozoren pri toplotni obdelavi živil, primernem 

vzdrževanju hladne oziroma tople verige, pravilnem shranjevanju, ohlajanju in 

pogrevanju toplotno obdelanih živil ter pri pravilnem odtajanju zamrznjenih živil 

(Hoyer, Jevšnik, & Raspor 2007; Šimac, et al. 2015). 

Zdravim ženskam, ki v obdobju nosečnosti uživajo uravnoteženo in raznovrstno 

prehrano, ni potrebno posegati po prehranskih dopolnilih, z izjemo folne kisline 

(Okorn, 2015), vendar Puš, et al. (2013) ugotavljajo, da je pri nosečnicah najbolj 

problematičen vnos folne kisline, železa in vitamina D, zaskrbljujoče pa je tudi 

odločanje za vnos vitaminov in mineralov zgolj s hrano, saj se skoraj polovica nosečnic 

uvršča v skupino z revnim prehranskim statusom. Ugotovili smo, da anketirane 

nosečnice sledijo priporočilom, ki jih je Okornova (2015) povzela po izsledkih, 

objavljenih v Nutrition in pregnancy (Williamson, 2006) ter po podatkih Delovne 

skupine za pripravo D-A-CH (2004). Anketirane nosečnice prehranska dopolnila s 

folno kislino uživajo petkrat ali šestkrat na teden. Nosečnice, ki so noseče prvič 

pogosto uživajo tudi živila, bogata s folno kislino, pri čemer smo ugotovili statistično 

značilnost. Anketiranke enkrat ali dvakrat na teden uživajo tudi prehranska dopolnila 

z železom in trikrat ali štirikrat na teden prehranska dopolnila z jodom, torej vnos teh 

hranil pri njih ne bi smel biti problematičen. 

Pomembno je, da se nosečnice zavedajo, da alkoholna pijača, ki bi bila za njih varna, 

ne obstaja, prav tako ne obstaja varna količina popitega alkohola ali obdobje, v 

katerem bi bilo pitje alkohola varno. Posledice izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom 

so prirojene in trajne, preprečiti pa jih je mogoče le s stoodstotno abstinenco v 
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nosečnosti (Hovnik Keršmonc, et al. 2015), česar se anketirane nosečnice zavedajo, 

saj smo ugotovili, da alkohola med nosečnostjo sploh ne uživajo. Podobno ugotavljata 

tudi Prosen, & Poklar Vatovec (2011a), ki sta ugotovila, da se nosečnice izogibajo 

pitju alkoholnih pijač, redno ali občasno pa v večini pijejo kavo. 

Kadar je nosečnica izpostavljena pasivnemu kajenju, mu je izpostavljen tudi še nerojen 

otrok. Varne količine pokajenih cigaret ni. Ne glede na morebiten stres ob opuščanju 

kajenja ima opustitev kajenja v katerikoli fazi nosečnosti pozitivne učinke na zdravje 

nosečnice in otroka (Mesarič, Novak Mlakar, & Hočevar 2014). Ugotovili smo, da 

približno ena šestina anketiranih nosečnic kadi, in sicer pokadijo od ene do pet cigaret 

na dan. Večina anketirank pa se zaveda nevarnosti, povezanih s kajenjem, ki škodijo 

še nerojenemu otroku.    

Za izvedbo raziskave smo uporabili anketni vprašalnik, ki je že bil uporabljen v 

novozelandski raziskavi Eating Habits and Nutrition Attitudes among Pregnant 

Chinese Women in New Zealand (Ma, 2014), izvedeni na univerzi Massey. Vprašalnik 

smo z namenom pridobiti relevantne rezultate prilagodili našim ciljem raziskave. 

Ugotovitev ne moremo primerjati z ugotovitvami Majeve, saj se novozelandska 

zdravstvena priporočila o prehrani nosečnic precej razlikujejo od slovenskih oziroma 

evropskih.  

Rezultate raziskave smo primerjali s priporočili in smernicami uravnotežene prehrane 

v nosečnosti in ugotovili, da se anketirane nosečnice sicer trudijo slediti priporočilom, 

vendar menimo, da je mogoče njihovo prehrano še izboljšati. Ugotovili smo, da 

anketiranke zaužijejo manj kot en obrok zelenjave dnevno in en ali manj kot en obrok 

sadja dnevno, kar je glede na priporočila, ki navajajo, naj bosta zelenjava in sadje 

prisotna v vsakem obroku, premalo. Živila iz skupine žitaric naj bi bila prisotna v štirih 

obrokih nosečnice dnevno, spoznali pa smo, da anketiranke zaužijejo manj kot en ali 

največ en obrok kruha dnevno in manj kot en obrok testenin ali riža ter piškotov. Mleko 

in mlečni izdelki naj bi dopolnjevali dva obroka dnevno, meso pa enega. Ribe bi 

morale biti na jedilniku dvakrat na teden. Anketirane nosečnice zaužijejo dnevno manj 

kot en obrok živil tako iz skupine mleka kot mesa. Prosen, & Poklar Vatovec (2011a) 

navajata, da nosečnice poskušajo uživati raznovrstno prehrano, vendar je njihov režim 

prehranjevanja pogosto neustrezen. Ob tem dodajata, da je upoštevanje prehranskih 
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priporočil pogosto odvisno od zdravstvene osveščenosti in dejavnikov, ki so povezani 

z okoljem in časom, v katerem nosečnice živijo. Poudarjata tudi, da je vloga 

zdravstvene in babiške nege pri prehrani izjemnega pomena, vendar premalokrat 

realizirana v celoti. Stremeti bi morali k osebnim načrtom prehranjevanja, 

prilagojenim posameznim nosečnicam (Prosen, & Poklar Vatovec 2011b). 

Do leta 2004 enotnih in natančno določenih priporočil o prehrani v Republiki Sloveniji 

nismo imeli (Poklar, & Prosen Vatovec 2011b), danes pa so nam na voljo številna 

priporočila priznanih strokovnjakov, ob tem pa še mobilne aplikacije, neposredno 

namenjene uporabnikom. Taki sta, na primer, spletna aplikacija OPKP, s pomočjo 

katere lahko beležimo zaužito hrano ali izpolnjujemo prehranske vprašalnike, in 

mobilna aplikacija eDietetik, ki potrošnika ob skeniranju črtne kode informira o 

kritični sestavi živil (Koroušić Seljak, 2015). Zdravstvenim delavcem pa je, na primer, 

namenjen evropski kurikulum klinične prehrane, ki ponuja specializirana strokovna 

znanja klinične prehrane na številnih področjih medicine (Rotovnik Kozjek, 2015), v 

pomoč pa so jim lahko tudi Referenčne vrednosti za energijski vnos ter vnos hranil, ki 

so jih pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in ponujajo tabelarična 

priporočila za različne skupine ljudi, tudi za nosečnice (Referenčne vrednosti, 2016).           
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7 Sklep  

V magistrskem delu Primerjava prehranjevalnih navad nosečnic glede na število 

nosečnosti smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v prehranjevalnih navadah 

nosečnic glede na število nosečnosti in če obstajajo, kje se kažejo. Signifikantnih razlik 

v prehranjevalnih navadah nosečnic, ki so noseče prvič, in nosečnic, ki so noseče 

drugič ali več kot drugič, nismo dokazali, smo pa ugotovili statistično značilnost pri 

pogostnosti uživanja živil, bogatih s folno kislino. 

Kljub temu, da hipotez nismo potrdili, menimo, da smo z raziskavo prispevali k 

preventivni dejavnosti na področju porodništva, saj smo ugotovili, da nosečnice 

priporočilom in smernicam o uravnoteženi prehrani sicer skušajo slediti, vendar je 

njihovo prehrano mogoče, predvsem s preventivno dejavnostjo, še izboljšati. Upamo, 

da pričujoči izsledki raziskave vsaj nekoliko predstavljajo prehranjevalne navade 

nosečnic, teoretična izhodišča pa smernice in priporočila o prehrani, ki jim v času 

nosečnosti velja slediti. 

Kljub temu, da rezultati niso povsem skladni s priporočili in smernicami o prehrani v 

času nosečnosti, smo opazili, da nosečnice po svojih najboljših močeh priporočilom 

skušajo slediti. 

Ker smo mnenja, da specializirane ginekološke ordinacije in posvetovalnice 

nosečnicam o uravnoteženi prehrani ne svetujejo v zadostni meri, upamo, da bo 

pričujoče magistrsko delo koristilo tako zaposlenim na področju zdravstvenega varstva 

žensk kot nosečnicam samim. Predlagamo intenzivnejšo promocijo zdravja s 

svetovanjem na raznih ravneh zdravstvenega varstva s strani medicinskih sester in 

babic ter izdelavo osebnega načrta prehranjevanja, prilagojenega nosečnici, pri 

pripravi katerega bi bilo zaželeno sodelovanje dietetika. 

Na področju zdravstvenovzgojnega dela in preventivne dejavnosti na področju 

uravnotežene in priporočene prehrane nosečnic ostaja odprtih mnogo vprašanj, saj se 

ob spreminjanju priporočil o prehrani spreminja tudi prehrana sama. Na tržišču je vse 

več na najrazličnejše načine obdelanih živil in prehrambenih izdelkov, katerih 

sestavine in hranilne vrednosti je skoraj nemogoče razbrati in jim slediti. Kljub 
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številnim raziskavam na tem področju, bi bilo dobro nosečnicam svetovati tudi o 

skritih pasteh v prehrani.    
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Priloge 

Anketni vprašalnik 

Sem študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje na Fakulteti za zdravstvene 
vede Univerze v Mariboru, smer zdravstvena nega. Pred vami je vprašalnik, s pomočjo 
katerega želimo raziskati prehranjevalne navade nosečnic in ugotoviti, ali obstajajo razlike v 
prehranjevalnih navadah nosečnic glede na število nosečnosti. Vaši odgovori, ki jih bomo 
analizirali in uporabili izključno za namene magistrskega dela, nam bodo v veliko pomoč. 
Vprašalnik je anonimen. 

Petra Božič 

 

1. Koliko ste stari? Napišite. 

_____ let. 

 

2. Kakšna je vaša stopnja izobrazbe? Obkrožite črko pred odgovorom. 
 

a) Nedokončana osnovna šola. 
b) Osnovna šola. 
c) Nižja poklicna izobrazba. 
d) Srednja poklicna izobrazba. 
e) Gimnazijska, srednja poklicno-tehnična, srednja tehniška izobrazba. 
f) Višješolska izobrazba (visokošolski strokovni ali univerzitetni bolonjski programi). 
g) Univerzitetna visokošolska (specializirana) izobrazba ali magisterij stroke po 

bolonjskem programu. 
h) Magisterij znanosti. 
i) Doktorat znanosti. 

 
 

3. Kolikokrat ste bili noseči, vključno z vašo trenutno nosečnostjo? Obkrožite črko 
pred odgovorom. 
 

a) Enkrat. 
b) Dvakrat. 
c) Trikrat ali več kot trikrat. 

 
 

4. Ali imate diagnosticirano nosečniško sladkorno bolezen (gestacijski diabetes)? 
Obkrožite. 
DA 
NE 
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Vprašanja v nadaljevanju se nanašajo na uživanje živil v preteklih štirih tednih. Prosimo, 
upoštevajte tudi hrano, ki je niste zaužili doma. 

 

5. Koliko obrokov sadja (sveže sadje, zamrznjeno sadje, vloženo sadje, 
konzervirano sadje) povprečno zaužijete v enem dnevu? Obkrožite črko pred 
odgovorom. 

En obrok predstavlja: polovico skodelice svežega sadja (120 g) ali polovico skodelice 
kompota (135 g) ali kozarec sadnega soka (250 ml) ali manjši svež sadež (130 g). 

a) Nič obrokov. 
b) Manj kot en obrok na dan. 
c) En obrok na dan. 
d) Dva obroka na dan. 
e) Tri obroke na dan. 
f) 4 obroke ali več na dan. 

 

6. Koliko obrokov zelenjave (sveža zelenjava, zamrznjena zelenjava, konzervirana 
zelenjava) povprečno zaužijete v enem dnevu? Obkrožite črko pred odgovorom. 

En obrok predstavlja: polovico skodelice kuhane zelenjave (80 g) ali polovico skodelice 
solate (60 g) ali dva kosa manjše sveže zelenjave, npr. paradižnika (80 g). 

a) Nič obrokov. 
b) Manj kot en obrok na dan. 
c) En obrok na dan. 
d) Dva obroka na dan. 
e) Tri obroke na dan. 
f) Štiri obroke ali več na dan. 
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7. Koliko obrokov žitaric povprečno zaužijete v enem dnevu? S križcem (x) 
označite odgovor v ustreznem polju. 

En obrok predstavlja: ena skodelica kuhanih testenin (150 g) ali ena skodelica kosmičev (30 
g) ali ena skodelica kuhanega riža (150 g), ali en kos pekovskega peciva (50 g), ali dva 
sladka piškota (14 g), ali en kos kruha (26 g), ali polovica skodelice muesli kosmičev (55 g).  

Žitarice Nič 
obrokov. 

Manj kot 
en obrok 
na dan. 

En 
obrok 

na dan. 

Dva 
obroka 
na dan. 

Tri 
obroke 
na dan. 

Štiri ali več 
obrokov na 

dan. 
Kruh        
Druge žitarice kot 
glavni obrok 
(testenine, riž, 
pekovsko pecivo) 

      

Piškoti, krekerji, 
kosmiči, muesli 
kosmiči 

      

 

 

8. Koliko obrokov mleka in mlečnih izdelkov povprečno zaužijete v enem dnevu? 
Obkrožite črko pred odgovorom. 

En obrok predstavlja: kozarec mleka (250 g) ali dve rezini sira (40 g) ali lonček jogurta (150 
g) ali dve kepici sladoleda (140 g). 

a) Nič obrokov. 
b) Manj kot en obrok na dan. 
c) En obrok na dan. 
d) Dva obroka na dan. 
e) Tri obroke na dan. 
f) Štiri obroke ali več na dan. 

 

9. Koliko obrokov mesa, jajc, morske hrane in stročnic povprečno zaužijete v 
enem dnevu? Obkrožite črko pred odgovorom. 

En obrok predstavlja: dve piščančji krači (110 g) ali zrezek (120 g) ali eno jajce (50 g) ali 
ribji file (100 g) ali četrt skodelice kuhanih stročnic, npr. fižola (135 g). 

a) Nič obrokov. 
b) Manj kot en obrok na dan. 
c) En obrok na dan. 
d) Dva obroka na dan. 
e) Tri obroke na dan. 
f) Štiri obroke ali več na dan. 
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Naslednja vprašanja se nanašajo na izbiro živil, s pomočjo katerih hrano pripravljamo. 
Prosimo, upoštevajte vse obroke (zajtrk, kosilo, večerjo) in prigrizke, ki ste jih zaužili, 
upoštevajte tudi hrano, ki je niste zaužili doma. 

 

10. Katero vrsto maščobe najpogosteje uporabljate pri kuhi? Obkrožite črko pred 
odgovorom. 
 

a) Pri kuhi ne uporabljam maščob. 
b) Maslo in margarino. 
c) Olje. 
d) Drugo: ____________________ 
e) Ne vem. 

 

Če ste pri 10. vprašanju označili odgovor c: 

11. Katero vrsto olja najpogosteje uporabljate? Obkrožite črko pred odgovorom. 
 

a) Repično olje. 
b) Olivno olje. 
c) Solatno olje. 
d) Sončnično olje. 
e) Drugo: ____________________ 
f) Ne vem. 

 

Če ste pri 10. vprašanju označili odgovor b: 

12. Katero vrsto masla ali margarine najpogosteje uporabljate? Obkrožite črko pred 
odgovorom. 
 
 

a) Običajno maslo. 
b) Manj mastno maslo. 
c) Maslo z dodatki (zeliščno, začimbno maslo). 
d) Drugo vrsto masla: ____________________ 
e) Običajno margarino. 
f) Manj mastno margarino. 
g) Drugo vrsto margarine: ____________________ 
h) Ne vem. 
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13. Katero vrsto kruha, toasta ali pekovskega peciva najpogosteje uživate? 
Obkrožite črko pred odgovorom. 
 

a) Beli kruh/toast/pekovsko pecivo. 
b) Beli kruh/toast/pekovsko pecivo z visoko vsebnostjo vlaknin. 
c) Polbeli kruh/toast/pekovsko pecivo. 
d) Črni kruh/toast/pekovsko pecivo. 
e) Polnozrnati kruh/toast/pekovsko pecivo. 
f) Rženi, koruzni, ovseni, ajdov, pirin kruh/toast/pekovsko pecivo. 
g) Drugo: ____________________ 
h) Ne vem. 
i) Ne uživam kruha, toasta ali pekovskega peciva. 

 

14. Katero vrsto riža najpogosteje uživate? Obkrožite črko pred odgovorom. 
 

a) Beli riž. 
b) Rjavi riž. 
c) Drugo: ____________________ 
d) Ne vem. 
e) Ne uživam riža. 

 

15. Katero vrsto mleka najpogosteje uživate? Obkrožite črko pred odgovorom.  
 

a) Običajno polnomastno kravje mleko. 
b) Manj mastno mleko. 
c) Mleko brez laktoze. 
d) Sojino mleko. 
e) Drugo: ____________________ 
f) Ne vem. 
g) Ne uživam mleka. 
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Vprašanja v nadaljevanju se nanašajo na prehranjevalne navade. Prosimo, upoštevajte vse 
obroke (zajtrk, kosilo, večerjo) in prigrizke, ki ste jih zaužili, upoštevajte tudi hrano, ki je 
niste zaužili doma. 

S križcem (x) označite odgovor v ustreznem polju. 

16. Kako 
pogosto 
uživate … 

Nikoli. 

Manj 
kot 

enkrat 
na 

teden. 

Enkrat 
ali 

dvakrat 
na 

teden. 

Trikrat 
ali 

štirikrat 
na teden 

Petkrat 
ali 

šestkrat 
na 

teden. 

Sedemkrat 
ali več kot 
sedemkrat 
na teden. 

Ne 
vem. 

… slane 
prigrizke 
(čips, smoki 
…), pomfri? 

       

… sladkarije 
(bomboni, 
čokolada …), 
slaščice 
(torta, pecivo 
…)? 

       

… sadne 
sokove in 
pijače, sveže 
stisnjene 
sokove? 

       

… gazirane 
pijače (Coca-
Cola, Fanta 
…), 
energijske 
pijače (Red 
Bull …)? 

       

 

 

S križcem (x) označite odgovor v ustreznem polju. 

17. Kako pogosto … Nikoli. Redko. Včasih. Pogosto. Vedno. 
… izberete manj slano vrsto hrane 
(namesto običajno slane)? 

     

… dodate sol vašim jedem po tem, ko 
so že kuhane? 

     

… uživate meso, ne da bi odstranili 
maščobo? 

     

… izberete manj mastno hrano 
(namesto običajno mastne)? 

     

… jeste ostanke hrane, ki so v 
hladilniku shranjeni več kot dva dni? 
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S križcem (x) označite odgovor v ustreznem polju. 

18. Kako pogosto med trenutno 
nosečnostjo … Nikoli. Redko. Včasih. Pogosto. Vedno. 

… jeste hladno hrano (npr. meso ali 
sendviče, ki jih hranite v hladilniku)? 

     

… izberete jodirano sol, ko 
uporabljate sol? 

     

… kontrolirate povečanje svoje telesne 
mase? 

     

 

 

S križcem (x) označite odgovor v ustreznem polju. 

19. Kako 
pogosto med 
trenutno 
nosečnostjo 
uživate … 

Nikoli. 

Manj 
kot 

enkrat 
na 

teden. 

Enkrat 
ali 

dvakrat 
na 

teden. 

Trikrat 
ali 

štirikrat 
na 

teden. 

Petkrat 
ali 

šestkrat 
na 

teden. 

Sedemkrat 
ali več kot 
sedemkrat 
na teden. 

Ne 
vem. 

… živila bogata 
z železom? 

       

… prehranska 
dopolnila z 
železom? 

       

… živila bogata 
z jodom? 

       

… prehranska 
dopolnila z 
jodom? 

       

… živila bogata 
s folno kislino? 

       

… prehranska 
dopolnila s 
folno kislino (v 
prvem 
trimesečju)? 

       

… alkohol?        
… droge 
(depresorji 
centralnega 
živčnega 
sistema, 
stimulansi, 
halucinogeni, 
kanabis)? 
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S križcem (x) označite odgovor v ustreznem polju. 

20. Kako 
pogosto med 
trenutno 
nosečnostjo 
… 

Ne 
kadim. 

Manj 
kot 

enkrat 
na 

teden. 

Enkrat na 
dan po 

eno 
cigareto. 

Do pet 
cigaret 
na dan. 

Pet do 
deset 

cigaret 
na dan. 

Deset 
do 

dvajset 
cigaret 
na dan. 

Več kot 
dvajset 
cigaret 
na dan. 

… kadite?        
 

 

Vprašanja v nadaljevanju se nanašajo na stališča o prehrani in prehranjevalnih navadah. 

21. Za vsako stališče s križcem (x) v ustreznem polju označite, v kolikšni meri se strinjate oz. 
v kolikšni meri velja za vas. 

Stališče 
Sploh se 

ne 
strinjam. 

Se ne 
strinjam. 

Niti se ne 
strinjam 
niti se 

strinjam. 

Se 
strinjam. 

Se 
popolno-

ma 
strinjam. 

Ne 
vem. 

Nikoli ne razmišljam 
ali redko razmišljam o 
svojih prehranjevalnih 
navadah. 

      

Jesti preneham šele, ko 
sem popolnoma sita. 

      

Mar mi je, kakšno 
hrano jem. 

      

Jem to, kar želim, ne 
ozirajoč se na to, katera 
živila so dobra zame. 

      

Poznavanje živil, ki so 
dobra zame, ne vpliva 
na izbiro hrane, ki jo 
dejansko zaužijem. 

      

Zdrav način 
prehranjevanja ne more 
preprečiti razvoja/ 
nastanka bolezni. 

      

Moja trenutna dieta me 
ohranja zdravo. 

      

Zame je pomembna 
previdnost pri izbiri 
hrane. 

      

Nisem zainteresirana za 
učenje o pojavnosti 
posameznih elementov 
v živilih (npr. katera 
živila vsebujejo kalcij). 
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Nisem zainteresirana za 
učenje o vplivih hranil 
na zdravje. 

      

Pazim na vnos kalorij.       
Nisem zainteresirana za 
poznavanje hranil, ki 
jih zaužijem s hrano. 

      

Zame je pomembno, da 
uživam živila, ki 
vsebujejo malo 
vlaknin. 

      

Zame je pomembno, da 
uživam živila, ki 
vsebujejo malo 
sladkorja. 

      

Zame je pomembno, da 
uživam živila, ki 
vsebujejo malo soli. 

      

Zame je pomembno, da 
uživam živila, ki 
vsebujejo malo 
maščob. 

      

Zame je pomembno, da 
uživam živila, ki 
vsebujejo malo 
nasičenih maščob. 

      

Zame je pomembno, da 
uživam živila, ki 
vsebujejo malo omega 
3 maščobnih kislin. 

      

Dieto prilagajam letnim 
časom. 

      

Dieto prilagajam svoji 
telesni konstituciji. 

      

Zame je pomembno, da 
jem mastno hrano. 

      

Zame je pomembno, da 
jem 'lahko' hrano. 
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22. Za vsako stališče o prehrani med nosečnostjo s križcem (x) v ustreznem polju označite, v 
kolikšni meri se strinjate oz. v kolikšni meri velja za vas. 

Med nosečnostjo 
… 

Sploh se 
ne 

strinjam. 

Se ne 
strinjam. 

Niti se ne 
strinjam 
niti se 

strinjam. 

Se 
strinjam. 

Se 
popolnoma 
strinjam. 

Ne 
vem. 

… je zame 
pomembno, da ne 
pijem alkohola. 

      

… zame ni 
pomembno 
povečanje telesne 
mase. 

      

… zame ni 
pomembno 
koliko pojem, ker 
'jem za dva'. 

      

… je zame 
pomembno, da 
uživam živila, ki 
vsebujejo veliko 
folne kisline. 

      

… je zame 
pomembno, da 
uživam živila, ki 
vsebujejo veliko 
železa. 

      

… je zame 
pomembno, da 
uživam živila, ki 
vsebujejo veliko 
joda. 

      

 

 

Zahvaljujemo se Vam za pomoč in sodelovanje pri raziskavi. 

	


