



     
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 
Poradnia laktacyjna

Lokalizacja 
ul. Łącznica 7, 62-200 Gniezno
Opis przedsięwzięcia/projekt
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby niemowlęta były karmione wyłącznie mlekiem matki, które ma unikalne właściwości, do szóstego miesiąca życia. Zachęca też kobiety do kontynuowania karmienia również w drugim roku życia. Obecnie większość kobiet naturalnie, niejako bez zastanowienia decyduje się na karmienie piersią, gdy tylko maluszek pojawia się na świecie. Dla niektórych mam jest to wybór podbudowany najnowszą wiedzą naukową, inne - kierują się modą lub obowiązującymi w ich środowisku tradycjami i wzorcami. Wszystkie - po prostu – kochają swoje dzieci i chcą dla nich jak najlepiej.
Zdarza się jednak, że karmienie piersią, które miało być najpiękniejszym okresem w życiu mamy i maluszka, staje się niełatwym doświadczeniem. Pojawiający się ból, stres, obawa o zdrowie dziecka nie pozwalają na czerpanie radości z uroków macierzyństwa.
Nasza pomoc będzie potrzebna na różnych etapach macierzyństwa, również wtedy, gdy kobieta jest w ciąży i planuje karmić piersią swoje dziecko.
 W ramach projektu zatrudniony zostanie Konsultant Laktacyjny, który pomoże rozwiązać różne problemy laktacyjne. Podczas konsultacji porozmawiamy o problemie, zważymy i obejrzymy dziecko, również podczas aktu karmienia. Jeśli będzie takie wskazanie obejrzymy i zbadamy piersi. 
Podmiot realizujący
Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
Cel (planowany rezultat)
Celem projektu jest podniesienie świadomości kobiet na temat karmienia oraz poprawa podejścia do wybrania tej formy karmienia.

Koszty realizacji
50.000 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?
Zainteresowane kobiety dowiedzą się jak prawidłowo rozpocząć karmienie, jak radzić sobie przy trudnościach w uchwyceniu brodawki przez dziecko, co zrobić gdy dziecko nie przybiera na wadze, gdy ma bolesne, poranione brodawki, ma nawał pokarmu, obrzęk, zastój pokarmu, podejrzewa zapalenie piersi, utrzymuje laktację, a jesteś rozdzielona z dzieckiem, chce poznać alternatywne sposoby karmienia mlekiem matki, ma wątpliwości co do jakości i ilości pokarmu, chce poznać zasady prawidłowego odżywiania w trakcie karmienia piersią, potrzebuje porady, jak utrzymać laktację po powrocie do pracy, chce naturalnie odstawić dziecko od piersi, chce poznać zasady wprowadzania żywienia uzupełniającego.
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