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Fødsel og smerte Pia Hern Hent PDF At skabe og at føde et barn er nok en af de mest fantastiske oplevelser,
der findes. At føde er en oplevelse, som rummer mange følelser, og det er langt mere end blot en fysisk proces
og langt mere end blot smerte. Ikke desto mindre er fødselssmerten en del af fødslen, som mange gravide

tænker på - ofte med en vis bekymring. Smerte opleves i vores kultur oftest som noget negativt, og noget som
vi forsøger at undgå. Derfor er det ikke mærkeligt, at mange har svært ved at se formålet og det positive ved
fødselssmerten. Fødselssmerten har en funktion, og selvom den på sin egen måde er positiv, er det på den
anden side ikke ensbetydende med, at man skal gennemleve den uden lindring. Langt de fleste fødende har
brug for en eller anden form for smertelindring. Denne bog er ment som en hjælp til de kvinder, der gerne vil
forberede sig på fødslen og på smerten. Den giver viden om, hvad det indebærer at føde, hvorfor det gør ondt
og hvordan. Den giver også praktiske råd til, hvordan man kan forberede sig i graviditeten, og den giver
anvisninger på, hvad den fødende selv kan gøre for at lindre smerten. Derudover giver den information om

den seneste viden omkring de metoder - alternative som medicinske - som kan anvendes til at lindre
fødselssmerten.

 

At skabe og at føde et barn er nok en af de mest fantastiske
oplevelser, der findes. At føde er en oplevelse, som rummer mange
følelser, og det er langt mere end blot en fysisk proces og langt mere

end blot smerte. Ikke desto mindre er fødselssmerten en del af
fødslen, som mange gravide tænker på - ofte med en vis bekymring.
Smerte opleves i vores kultur oftest som noget negativt, og noget

som vi forsøger at undgå. Derfor er det ikke mærkeligt, at mange har
svært ved at se formålet og det positive ved fødselssmerten.

Fødselssmerten har en funktion, og selvom den på sin egen måde er
positiv, er det på den anden side ikke ensbetydende med, at man skal
gennemleve den uden lindring. Langt de fleste fødende har brug for
en eller anden form for smertelindring. Denne bog er ment som en
hjælp til de kvinder, der gerne vil forberede sig på fødslen og på
smerten. Den giver viden om, hvad det indebærer at føde, hvorfor
det gør ondt og hvordan. Den giver også praktiske råd til, hvordan
man kan forberede sig i graviditeten, og den giver anvisninger på,
hvad den fødende selv kan gøre for at lindre smerten. Derudover
giver den information om den seneste viden omkring de metoder -

alternative som medicinske - som kan anvendes til at lindre
fødselssmerten.
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