



     
Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć/projektów 
do Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna
Osoba/instytucja zgłaszającą
Nazwa 
Szpital Pomnik Chrztu Polski
Adres 
ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno
Dane kontaktowe 
(telefon/e-mail)
(61) 222 80 00
Przedsięwzięcie/projekt
Nazwa 
Atrakcyjna mama

Lokalizacja 
ul. Łącznica 7, 62-200 Gniezno
Opis przedsięwzięcia/projekt
Projekt obejmuje:
	terapię manualną u kobiet w ciąży

techniki rozluźniania powięziowego
kinesiotaping w ginekologii
masaż tkanek miękkich w ciąży
	 Działania podejmowane w projekcie zmierzać będą do tego, by prawidłowo pokierować ciało do jego regeneracji i wygasić wszelkie nieprawidłowe zmiany powstałe w czasie ciąży, porodu lub po porodzie oraz wyedukować pacjentkę pod kątem czynności wykonywanych na co dzień, które nieprawidłowo wykonane mogłyby nasilić obecne lub wywołać kolejne dolegliwości.
Ciąża, poród i pierwsze miesiące od narodzin dziecka są dla kobiety nowym i przynoszącym wiele zmian czasem – zarówno w kwestii fizycznej, jak i psychicznej. W tym okresie ciało kobiety przechodzi ogromne przemiany w wyniku adaptacji do rosnącego płodu i jego zapotrzebowania w krew. Oprócz oczywistych zmian – takich jak powiększający się brzuch, wzrost masy ciała, przesunięcie środka ciężkości ciała kobiety ciężarnej, zmienia się również jej gospodarka hormonalna. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie i położenie narządów wewnętrznych oraz układu kostno-szkieletowego przyszłej mamy. Organizm musi przystosować się do zupełnie nowych warunków, które stanowią niemałe wyzwanie niemal dla wszystkich układów organizmu. Oprócz tego, istotnym czynnikiem mającym wpływ na funkcjonowanie organizmu ciężarnej kobiety jest stres, który nierzadko może być przyczyną podrażnienia układu autonomicznego. Odpowiednie postępowanie terapeutyczne pomoże zniwelować te dolegliwości oraz, jako profilaktyka okołoporodowa, umożliwi właściwe przygotowanie kobiety do porodu.
W ramach projektu stosowane będą skuteczne techniki terapeutyczne, które bez obaw mogą być stosowane w najczęstszych dolegliwościach kobiet ciężarnych, takich jak bóle pleców, bóle głowy, rwa kulszowa, nietrzymanie moczu, bezsenność, obrzęki nóg, itp. 
Fizjoterapia obejmować będzie także kobiety z bolesnymi miesiączkami, zaburzeniami cyklu czy następstwami związanymi z przebytym cesarskim cięciem, zabiegami chirurgicznymi w obrębie narządu rodnego, dolegliwościami w czasie klimakterium czy  zaburzeniami w położeniu organów, chronicznym bólem miednicy. 
Przewidujemy przeprowadzenie wiele zabiegów, które nie tylko złagodzą nieprzyjemne dolegliwości, ale zagwarantują także odprężenie i regenerację sił. Wspólnymi siłami, na zasadzie obustronnego zaangażowania, pomożemy przebrnąć bezpiecznie i komfortowo przez każde stadium ciąży.

Wskazana od 12 tygodnia ciąży terapia zmniejszy bóle przeciążeniowe wynikające z zaburzenia środka ciężkości, zwiększy elastyczność układu więzadłowo-mięśniowego, poprawi pracę układu krwionośnego i limfatycznego, zapewniając sprawniejszy przepływ krwi w tętnicach i żyłach. Ponadto terapia złagodzi objawy stresu i depresji. Ćwiczenia mięśni dna miednicy przyczynią się do krótszej akcji porodowej, gwarantując także mniej powikłań poporodowych.


Uczestnikami projektu będą kobiety z:
	bólami kręgosłupa

	bólami przeciążeniowymi związanymi z noszeniem dziecka

problemami poporodowymi związanymi z rozluźnieniem się więzadeł miednicy
bólami żeber i piersi w trakcie ciąży i karmienia
złym samopoczuciem w trakcie ciąży
	obrzękami
	problemami związanymi z osłabieniem mięśni dna miednicy i obniżeniem się narządów
	bliznami po cesarskim cięciu
	

Podmiot realizujący
Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
Cel (planowany rezultat)
Celem projektu jest stymulacja ciała do szybkiego przywrócenia ładnej sylwetki po okresie ciąży, jak również wyleczenie dolegliwości poporodowych. 

Koszty realizacji
150.000 zł
Lata realizacji
2019-2022
Źródło finansowania
środki własne beneficjenta oraz dotacje zewnętrzne (między innymi środki strukturalne UE, dotacje Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego),

W jaki sposób przedsięwzięcie/projekt wpłynie na jakość życia mieszkańców?
Projekt wpłynie na złagodzenie nieprzyjemnych dolegliwości, odprężenie i regenerację sił kobiet w ciąży. Wspólnymi siłami, na zasadzie obustronnego zaangażowania, pomożemy przebrnąć bezpiecznie i komfortowo przez każde stadium ciąży.

Wskazana od 12 tygodnia ciąży terapia zmniejszy bóle przeciążeniowe wynikające z zaburzenia środka ciężkości, zwiększy elastyczność układu więzadłowo-mięśniowego, poprawi pracę układu krwionośnego i limfatycznego, zapewniając sprawniejszy przepływ krwi w tętnicach i żyłach. Ponadto terapia złagodzi objawy stresu i depresji. Ćwiczenia mięśni dna miednicy przyczynią się do krótszej akcji porodowej, gwarantując także mniej powikłań poporodowych.


Uczestnikami projektu będą kobiety z:
	bólami kręgosłupa

	bólami przeciążeniowymi związanymi z noszeniem dziecka

problemami poporodowymi związanymi z rozluźnieniem się więzadeł miednicy
bólami żeber i piersi w trakcie ciąży i karmienia
złym samopoczuciem w trakcie ciąży
	obrzękami
	problemami związanymi z osłabieniem mięśni dna miednicy i obniżeniem się narządów
	bliznami po cesarskim cięciu
.




