ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ "ΤΓΕΙΑ" ΛΕΜΕΟΤ
Η ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Ε ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΗ Ε
«φιλικό προς το βρέφος μοσοκομείο»

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΗΛΑΜΟΤ
4: Εκπαιδευτικό εμινάριο για Επαγγελματίεσ Τγείασ
08/10/2015

Ανδροφλλα Χριςτοφίδου
Διευκφντρια Νοςθλευτικισ Φροντίδασ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ "ΥΓΕΙΑ" ΛΕΜΕΣΟΥ
Διεκνείσ Αναγνωρίςεισ & Στόχοι που ζχουν υλοποιθκεί 2008-2012
Πιςτοποίθςθ και Διαπίςτευςθ των υπθρεςιϊν του νοςοκομείου από CHKS Αγγλίασ (International
Accreditation Program for health care organizations) και από ΚΕΠ για το ςφςτθμα Τγείασ και αςφάλειασ
OHSAS 18001

Νζοι ςτόχοι προσ υλοποίθςθ 2015-2018
«Φιλικό προσ το βρζφοσ νοςοκομείο» ΠΟΤ & UNICEF
 Νζεσ προκλιςεισ για κοινωνικι προςφορά
 Προοπτικζσ βελτίωςθσ, ανάπτυξθσ των υπθρεςιϊν
 υμμετοχι και αξιοποίθςθ των επαγγελματιϊν υγείασ

Πιςτοποίθςθ για Αςφάλεια και Τγιεινι Σροφίμων (HACCP),
φςτθμα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ISO 14001
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ΡΟΚΛΗΣΗ
Εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των επαγγελματιϊν υγείασ ςτθν αξία
προϊκθςθσ του Μθτρικοφ Θθλαςμοφ.
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ΙΣΤΟΙΚΗ ΔΙΑΔΟΜΗ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
«Φιλικά προσ το βρζφοσ νοςοκομεία»

•

1989 – «10 βιματα Μθτρικοφ Θθλαςμοφ» από τθ ΠOY και τθ UNICEF και ςτθ
ςυνζχεια υποςτθρίχκθκε από τθν Αμερικάνικθ Παιδιατρικι Εταιρεία

•

1990 – υνάντθςθ κορυφισ για τα παιδιά από εκπροςϊπουσ όλων των κρατϊν
του κόςμου οι οποίοι αναγνϊριςαν ότι αποφεφγεται ο κθλαςμόσ και δεν
προβάλλεται θ αξία και τα πλεονεκτιματα ςτθν πρόλθψθ αςκενειϊν για τθ
μθτζρα και το βρζφοσ

•

1992 – Η διεκνισ κοινότθτα κακιζρωςε να εορτάηει τθν παγκόςμια εβδομάδα
μθτρικοφ κθλαςμοφ
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑ
ΟΓΑΝΩΣΗ – ΔΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
•
•
•

2006 – 2008 Κτιριακι επζκταςθ τθσ Πολυκλινικισ Τγεία
2008 – Δθμιουργία μαιευτικοφ τμιματοσ 2128 τ.μ. - 4οσ όροφοσ
2008 – 2012 Διαπίςτευςθ των υπθρεςιϊν του τμιματοσ, CHKS Αγγλίασ

Δυναμικότθτα τμιματοσ:
 29 κλίνεσ
 4 κλίνεσ παρακολοφκθςθσ ωδίνων και προετοιμαςίασ τοκετοφ
 1 χειρουργικι αίκουςα επεμβάςεων (καιςαρικζσ)
 1 αίκουςα γυναικολογικϊν μικροεπεμβάςεων
 2 αίκουςεσ τοκετϊν
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ΟΓΑΝΩΣΗ – ΔΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
το τμιμα εργοδοτοφνται 29 άτομα προςωπικό από τα οποία:
•
•
•
•
•

1 ward manager
2 sisters (Προϊςτάμενεσ) - μια μαία και μια πτυχιοφχοσ νοςθλεφτρια
12 μαίεσ
12 νοςθλεφτριεσ
2 γραμματείσ

Σο προςωπικό καλφπτει τισ εργαςίεσ των ςυνεργατϊν:
•

18 μαιευτιρων

•

22 παιδιάτρων

 Ο αρικμόσ των γεννιςεων ςτθν Ρολυκλινικι ανζρχονται γφρω ςτουσ 850 ετθςίωσ
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ΛΕΙΤΟΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 Η Νοςθλευτικι Διεφκυνςθ αναγνϊριςε τθν ανάγκθ για προετοιμαςία και κακοδιγθςθ
των μθτζρων που προςζρχονται να γεννιςουν
 Δθμιουργιςαμε ομάδα από 5 άτομα του νοςθλευτικοφ και μαίεσ με ςτόχο τθν
προετοιμαςία τθσ επιτόκου για τον τοκετό
 Μετά τθν 28θ εβδομάδα καλοφμε τουσ γονείσ ςε 3 δίωρεσ επιςκζψεισ
•
•
•
•

Επιςκεφτοφν το τμιμα, να εξοικειωκοφν με τουσ χϊρουσ και να γνωρίςουν το προςωπικό
Παρουςίαςθ βίντεο για τθ διαδικαςία του τοκετοφ
Εκπαίδευςθ ςτθν φροντίδα του νεογνοφ
Εκπαίδευςθ για τον μθτρικό κθλαςμό (κοφκλεσ, κθλζσ, μαςτοφσ)

Πρϊτεσ προςπάκειεσ ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ μασ προςφοράσ, οι οποίεσ και
ςυνεχίηονται (χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ)
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ΛΕΙΤΟΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 Περιςταςιακά, μετά τον τοκετό αρχίςαμε να τοποκετοφμε το νεογζννθτο ςτο ςτικοσ
τθσ μθτζρασ (skin to skin) και μζςα ςτθν ½ - 1θ ϊρα να αρχίςει να κθλάςει
•
•
•
•

Ανάλογα με τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μαιευτιρων και των παιδιάτρων ςτα πλεονεκτιματα
από τον μθτρικό κθλαςμό
Σθ ςτάςθ
Σο μορφωτικό επίπεδο
Σο υποςτθρικτικό οικογενειακό περιβάλλον τθσ κάκε μθτζρασ

 Δυςκολία ςτθν αποδοχι του νεογζννθτου ςτο δωμάτιο τθσ μθτζρασ (rooming in) και
ςτθν αξία να μζνει το βρζφοσ μόνιμα ςτο δωμάτιο δίπλα από τθ μθτζρα
•
•

Η κουλτοφρα μασ (πολλζσ επιςκζψεισ από τθν ευρφτερθ οικογζνεια και το φιλικό περιβάλλον)
Η απουςία ωρϊν επιςκεπτθρίου από το νοςοκομείο μασ

 Ο τοκετόσ είναι για τθν κυπριακι οικογζνεια κοινωνικό γεγονόσ!!!
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ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΡΟΣΡΑΘΕΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΩΘΕΙ
1. Ομάδα παιδιάτρων και προςωπικοφ του τμιματοσ, τον Ιοφνιο του 2014 εκπαιδεφτθκαν
ςτον μθτρικό κθλαςμό ςτισ Αγγλικζσ βάςεισ (ςτα πλαίςια του ςυμβολαίου που ζχουμε)
Οι Αγγλίδεσ μαίεσ φανατικά υποςτθρίηουν τον Μθτρικό Θθλαςμό, ενκαρρφνουν,
ςυμβουλεφουν και παρακολουκοφν μθτζρα και το νεογζννθτο και μετά τθν ζξοδο τουσ
από το μαιευτιριο.
Σο πρόγραμμα είναι το ίδιο με το δικό μασ και άτομα από το προςωπικό μασ το ζχουν
διδαχτεί και πρόκειται να το διδαχτοφν για 2θ φορά.
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ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΡΟΣΡΑΘΕΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΩΘΕΙ
2Α. Διακοςμιςαμε τουσ διαδρόμουσ και τουσ κοινόχρθςτουσ χώρουσ του τμιματοσ
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ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΡΟΣΡΑΘΕΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΩΘΕΙ
2Β. Απομακρφναμε πίνακεσ και διαφθμιςτικά των εταιρειών που μασ προμθκεφουν με γάλατα
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ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΡΟΣΡΑΘΕΙΕΣ ΡΟΥ ΒΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
3. Η 5αμελισ ομάδα του μαιευτικοφ τμιματοσ που αποτελείται από μαίεσ και
νοςθλεφτριεσ ςυνεχίηουν τα μακιματα ςτουσ γονείσ μετά τθν 28θ εβδομάδα τθσ
εγκυμοςφνθσ με κζματα που αφοροφν τθ διαδικαςία του τοκετοφ, τθ φροντίδα του
βρζφουσ και τον μθτρικό κθλαςμό.
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ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΡΟΣΡΑΘΕΙΕΣ ΡΟΥ ΒΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
4.

Μετά το τοκετό, οι νοςθλεφτριεσ και οι μαίεσ μασ που ζχουν εκπαιδευτεί για τον
Μθτρικό Θθλαςμό, αναλαμβάνουν δράςθ.
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ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΡΟΣΡΑΘΕΙΕΣ ΡΟΥ ΒΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
5. Με τθ ενκάρρυνςθ, ςυμμετοχι και υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ χωρίςαμε το προςωπικό
του μαιευτθρίου ςε 3 ομάδεσ. Η κάκε ομάδα ςυμπλθρϊνει 18 ϊρεσ εκπαίδευςθσ .
•

Η 1θ ομάδα ολοκλιρωςε τα μακιματα τθσ 12, 16, 19 επτεμβρίου 2015

•

Ο 2οσ κφκλοσ μακθμάτων κα διεξαχκεί 18, 22, 25 Οκτωβρίου 2015

•

Ο 3οσ κφκλοσ αναμζνεται να προγραμματιςτεί τον Νοζμβριο και κα αφορά τουσ
παιδιάτρουσ μασ

•

Ο κάκε επαγγελματίασ υγείασ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςει τισ
δεξιότθτεσ και γνϊςεισ που αποκτά
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ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΡΟΣΡΑΘΕΙΕΣ ΡΟΥ ΒΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
6. Προςπάκεια για ζλεγχο του επιςκεπτθρίου από φφλακεσ αςφάλειασ
7. Η Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ υποςτθρίηει τισ προςπάκειεσ για να οδθγθκεί το
νοςοκομείο ςε «Φιλικό για το βρζφοσ» και εγκρίνει το κόςτοσ ανκρώπινο και οικονομικό:
o αφξθςθ των μελϊν του προςωπικοφ για να δίνεται ο απαραίτθτοσ χρόνοσ ςτθ μθτζρα που
κθλάηει
o ενκαρρφνει τθ ςυνεχι εκπαίδευςθ όςων εμπλζκονται ςτα κζματα του μθτρικοφ κθλαςμοφ
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Η ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΟΡΗΣ
ΑΞΟΝΕΣ ΔΑΣΗΣ 2015 – 2018
Εφαρμογι
πολιτικισ
«10 βιματα
για επιτυχι
κθλαςμό»

Ενθμζρωςθ,
ςυνεργαςία
με φορείσ
Εκνικι
Επιτροπι
Θθλαςμοφ

«Φιλικό προσ
τα βρζφθ
νοςοκομείο»

Σφςτθμα
καταγραφισ
& ελζγχου
08/10/2015

Εκπαίδευςθ
& αλλαγι
κουλτοφρασ

Η ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΟΡΗΣ
ΑΞΟΝΕΣ ΔΑΣΗΣ 2015 – 2018
Εφαρμογι
πολιτικισ
«10 βιματα
για επιτυχι
κθλαςμό»

Ενθμζρωςθ,
ςυνεργαςία
με φορείσ
Εκνικι
Επιτροπι
Θθλαςμοφ

«Φιλικό προσ
τα βρζφθ
νοςοκομείο»

Σφςτθμα
καταγραφισ
& ελζγχου
08/10/2015

Εκπαίδευςθ
& αλλαγι
κουλτοφρασ

ΕΦΑΜΟΓΗ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΤΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΕΡΙΤΥΧΗ ΘΗΛΑΣΜΟ
Ανάλυςθ Αξόνων δράςθσ
2015-2018

Τι βρίςκεται ςε εξζλιξθ

1. Γραπτι πολιτικι για το
κθλαςμό τθσ
UNICEF

• Ζχει γραφτεί και εγκρικεί από
τθν Διεφκυνςθ
• Ζχει αποςταλεί προσ όλουσ τουσ
επαγγελματίεσ υγείασ που
ςυνεργάηονται με τθν Πολυκλινικι

• Η πολιτικι αναμζνεται αρχζσ
του 2016 να διανζμεται ςτισ
εγκφουσ

2. Εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ υγείασ

• Σο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ 18
ωρϊν βρίςκεται ςε εξζλιξθ.
• Η 1θ ομάδα ολοκλιρωςε το
ςεμινάριο τθσ ςτισ 12, 16, 19
επτεμβρίου 2015.
• Η ομάδα ςυμπεριελάμβανε 15
άτομα (νοςθλεφτριεσ, μαίεσ,
παιδίατρο, γυναικολόγο και
αναιςκθςιολόγο ιατρό)

• Η 2θ ομάδα ζχει
προγραμματιςτεί για τισ 18, 22,
25 Οκτωβρίου 2015.
• Για τθν 3θ ομάδα κα
προγραμματιςτοφν τα ςεμινάρια
τον Νοζμβριο
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Επόμενα βιματα

ΕΦΑΜΟΓΗ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΤΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΕΡΙΤΥΧΗ ΘΗΛΑΣΜΟ
Ανάλυςθ Αξόνων δράςθσ
2015-2018

3. Ενθμζρωςθ των εγκφων

4. Ξεκίνθμα του κθλαςμοφ
μζςα ςτθν πρώτθ ½-1 ώρα
μετά τθ γζννθςθ
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Τι βρίςκεται ςε εξζλιξθ

Επόμενα βιματα

• Η ομάδα που αςχολείται με τισ
εγκφουσ ςε μια από τισ
ςυναντιςεισ τουσ ζχουν κζμα το
Μθτρικό Θθλαςμό

• Ετοιμάηεται ζντυπο υλικό και αρχζσ
του 2016 κα δίνεται ςτισ εγκφουσ
• Ετοιμάηεται ςχετικό φιλμάκι το
οποίο κα παρουςιάηεται ςτισ
τθλεοράςεισ που ζχουν ςτα δωμάτια
τουσ
• Θα μποροφν να το παρακολουκοφν
και να μακαίνουν τισ τεχνικζσ του
μθτρικοφ κθλαςμοφ αλλά και τθν αξία
που ζχει τόςο για τισ μθτζρεσ αλλά και
για το βρζφοσ ςτθ πρόλθψθ
αςκενειϊν

• Καταβάλλονται προςπάκειεσ
αλλά ακόμθ υπάρχουν
αντιςτάςεισ

• Η καταγραφι όλων όςων κθλάηουν
κα μπορεί ςε ζνα χρόνο από τϊρα να
μασ δϊςει ςτατιςτικά ςτοιχεία

ΕΦΑΜΟΓΗ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΤΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΕΡΙΤΥΧΗ ΘΗΛΑΣΜΟ
Ανάλυςθ Αξόνων
δράςθσ 2015-2018

5. Επίδειξθ κθλαςμοφ
ςτισ μθτζρεσ
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Τι βρίςκεται ςε εξζλιξθ
• Η ομάδα των μαιϊν και
νοςθλευτριϊν που ζχουν
εκπαιδευτεί ζχουν εφοδιαςτεί με
ψεφτικεσ κθλζσ, με πλεκτοφσ
μαςτοφσ, με κοφκλεσ και αρχίηουν
τισ επιδείξεισ ςτισ μθτζρεσ από
τθν 28θ εβδομάδα, αλλά και όταν
προςζλκουν ςτο μαιευτιριο.

Επόμενα βιματα

ΕΦΑΜΟΓΗ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΤΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΕΡΙΤΥΧΗ ΘΗΛΑΣΜΟ
Ανάλυςθ Αξόνων δράςθσ
2015-2018

Τι βρίςκεται ςε εξζλιξθ

Επόμενα βιματα

6. Καμία άλλθ τροφι εκτόσ
από μθτρικό γάλα

• Σο εγχείρθμα αυτό δεν ζχει ακόμθ
επιχειρθκεί ςτο μαιευτιριο μασ.
• Χρειάηεται να ολοκλθρωκεί θ
εκπαίδευςθ όςων αςχολοφνται με
τον μθτρικό κθλαςμό.

• Μελετοφνται εναλλακτικζσ λφςεισ
για τθν απομάκρυνςθ των ξζνων
γαλάτων από το τμιμα και φφλαξθ
τουσ ςε χϊρο εκτόσ του τμιματοσ
(για περιπτϊςεισ που δεν κα
κθλάςουν ι που χρειάηεται
ςυνταγογράφθςθ)

7. Ραραμονι τθσ μθτζρασ
μαηί με το μωρό όλο το
24ωρο

• Καταβάλλονται προςπάκειεσ για
κάποιεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ.
• Σο παράδειγμα των Αγγλίδων
μθτζρων που κζλουν να παραμζνει
το βρζφοσ ςτο δωμάτιο τουσ είναι
ζνα εργαλείο το οποίο
χρθςιμοποιοφμε ςτθ κακθμερινι
πρακτικι.

• Χρειάηονται πολλά να γίνουν.
• Οι μθτζρεσ και το υποςτθρικτικό
τουσ περιβάλλον πρζπει να τφχουν
ενθμζρωςθσ για τθν
ςυναιςκθματικι αξία και τθν
αςφάλεια που χρειάηεται το βρζφοσ.
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ΕΦΑΜΟΓΗ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΤΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΕΡΙΤΥΧΗ ΘΗΛΑΣΜΟ
Ανάλυςθ Αξόνων
δράςθσ 2015-2018

Τι βρίςκεται ςε εξζλιξθ

8. Ενκάρρυνςθ του
κθλαςμοφ όταν το μωρό
το αποηθτά

• Ζχει τροχιοδρομθκεί και
προςπακοφμε να το
αξιοποιιςουμε με τον καλφτερο
δυνατό τρόπο.
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Επόμενα βιματα

ΕΦΑΜΟΓΗ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΤΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΕΡΙΤΥΧΗ ΘΗΛΑΣΜΟ
Ανάλυςθ Αξόνων
δράςθσ 2015-2018
9. Πχι πιπίλεσ

10. Υποςτιριξθ τθσ
μθτζρασ και ςτο ςπίτι
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Τι βρίςκεται ςε εξζλιξθ

Επόμενα βιματα
• Χρειάηεται πολλι εκπαίδευςθ να
γίνει ςτουσ γονείσ και ςτο ευρφτερο
περιβάλλον.
• Σουσ επόμενουσ μινεσ κα
προωκιςουμε ζντυπο υλικό για τα
προβλιματα που δθμιουργοφν οι
πιπίλεσ ςτα βρζφθ.
• Σο νοςοκομείο μασ δεν ζχει
αναπτφξει υπθρεςία θ οποία να
παρζχει ςυνζχεια ςτθ φροντίδα
μθτζρασ και βρζφουσ.
• Απαιτείται θ εμπλοκι άλλων φορζων
όπωσ ςυμβοφλων μθτρικοφ κθλαςμοφ
και γαλουχίασ
• Επίςθσ επιςκζπτριεσ υγείασ και μαίεσ
ποφ ζχουν εκπαιδευτεί ςε αυτά τα
κζματα.
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ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΛΤΟΥΑΣ
Οι επαγγελματίεσ υγείασ για να προωκιςουν τον μθτρικό κθλαςμό κα:
 Χρθςιμοποιοφν τισ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ για να μιλοφν με τισ ζγκυεσ γυναίκεσ, τισ μθτζρεσ
και τουσ ςυναδζλφουσ τουσ
 Εξαςκοφν τα δζκα βιματα για επιτυχι μθτρικό κθλαςμό και να ςυμμορφϊνονται με το Διεκνι
Κϊδικα Εμπορίασ Τποκατάςτατων Μθτρικοφ Γάλακτοσ
 υηθτοφν με μια ζγκυο γυναίκα τθ ςθμαςία του Μθτρικοφ Θθλαςμοφ και να περιγράφουν
πρακτικζσ που υποςτθρίηουν τθν ζναρξθ του κθλαςμοφ
 Βοθκοφν μια μθτζρα να μάκει τισ δεξιότθτεσ τθσ τοποκζτθςθσ ςτο ςτικοσ και ςφλλθψθσ του
μαςτοφ, κακϊσ και τθν ικανότθτα τθσ άντλθςθσ με το χζρι
 υηθτοφν με τθ μθτζρα πϊσ να βρει υποςτιριξθ για το κθλαςμό μετά τθν επιςτροφι ςτο ςπίτι
 Περιγράφουν τι πρζπει να ςυηθτοφν με τισ γυναίκεσ που δεν κθλάηουν και να γνωρίηουν πϊσ
να δίδουν περαιτζρω βοικεια ςχετικά με ςτθ ςίτιςθ του μωροφ τουσ
 Εντοπίηουν πρακτικζσ που ενιςχφουν και εκείνεσ που παρεμβαίνουν ςτο κθλαςμό
 Εργάηονται με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ για να επιςθμαίνονται τα εμπόδια ςτο κθλαςμό και να
αναηθτοφν τρόπουσ για να ξεπεραςτοφν αυτά τα εμπόδια
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Σο ςεμινάριο το οποίο διδάςκει θ εκπαιδεφτρια γαλουχίασ και μθτρικοφ κθλαςμοφ
Δρ. ολωμοφ ςτθρίηετε ςτο πρόγραμμα που ζχει θ ίδια εκπαιδευτεί και είναι τθσ
UNICEF UK ςτο Λονδίνο, 3 days Course, TRAIN THE TRAINER for breast feeding
.
Πρϊτθ Hμζρα

Δεφτερθ Hμζρα

Σρίτθ Hμζρα

07:30 Εγγραφι
07:50 Ειςαγωγι
08:00 Η Φιλικι για το
βρζφοσ Πρωτοβουλία
08:45 Θθλαςμόσ και Τγεία
09:50 Διάλλειμα
10:20 Ανατομία και
Φυςιολογία
11:30 Η επαφι δζρμα με
δζρμα
12:30 Ελαφρφ γεφμα
13:15 Πωσ κθλάηει το βρζφοσ
14:15 Θζςεισ κθλαςμοφ
15:15 Σζλοσ πρϊτθσ μζρασ

07:30 Εγγραφι
08:00 Ειςαγωγι
08:15 Διδαςκαλία ζκκλιψθσ
γάλακτοσ με το χζρι
08:45 Ανταλλαγι
πλθροφοριϊν
09:45 Διάλλειμα
10:15 Πρακτικζσ Δεξιότθτεσ
Θθλαςμοφ
11:15 Μακροπρόκεςμοσ
Θθλαςμόσ
12:30 Ελαφρφ γεφμα
13:15 Επιπλοκζσ Θθλαςμοφ
15:15 Σζλοσ δεφτερθσ μζρασ

07:30 Εγγραφι
08:00 Τποςτιριξθ κθλαςμοφ
ςτο πρόωρο νεογνό
08:45 Κτίςιμο ςχζςεων και
κθλαςμόσ
10:30 Διάλλειμα
11:00 Απαιτθτικζσ
καταςτάςεισ
12:30 Ελαφρφ γεφμα
13:30 Αναςκόπθςθ των
πρακτικϊν δεξιοτιτων όλων
των παρευριςκομζνων
16:30 Σζλοσ τρίτθσ μζρασ
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ΕΦΑΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
•
•

υλλογι πλθροφοριϊν για μθτζρεσ που αποκλειςτικά κα κθλάςουν τα βρζφθ τουσ
τθ Πολυκλινικι μζχρι τϊρα εφαρμόηουμε το κάτωκι διάγραμμα όπωσ ζχει εγκρικεί
από τον οργανιςμό που ζχουμε διαπιςτευτεί τθν CHKS
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Οι Αγγλικζσ βάςεισ ακολουκοφν δικι τουσ καταγραφι και ςυλλογι πλθροφοριϊν ςε
δικό τουσ διάγραμμα:
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ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΕΙΣ
•

Να ακολουκιςουμε τα ίδια ςτρατθγικά βιματα και να αξιοποιιςουμε εμπειρίεσ
άλλων μαιευτθρίων που ζχουν πιςτοποιθκεί.

•

Για τθν προϊκθςθ και τθν αξία του μθτρικοφ κθλαςμοφ ςτο ευρφτερο κοινωνικό
περιβάλλον πρζπει να ενϊςουμε δυνάμεισ ο Δθμόςιοσ και ο Ιδιωτικόσ τομζασ.

•

Σο 2016 κα διοργανϊςουμε διαλζξεισ και εκςτρατείεσ με ςυμμετοχι ςυνεργατϊν
επαγγελματιϊν υγείασ και εκπροςϊπων από τθν Εκνικι Επιτροπι κθλαςμοφ.
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«Αν υπιρχε ζνα καινοφργιο εμβόλιο που κα μποροφςε να
προλαμβάνει ζνα εκατομμφριο ι περιςςότερουσ κανάτουσ
παιδιϊν το χρόνο και επιπλζον κα ιταν φτθνό και κα
μποροφςε να χορθγθκεί από το ςτόμα, χωρίσ να χρειάηεται
«ψυχρόσ» τρόποσ ςυντιρθςθσ, κα ιταν άμεςθ
προτεραιότθτα για τθ δθμόςια υγεία».

ΠΗΓΗ: A warm chain for breastfeeding. Lancet 1994: 344:1239-41
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«Ο μθτρικόσ κθλαςμόσ μπορεί να πετφχει αυτό τον ςτόχο και
ακόμα περιςςότερα, χρειάηεται όμωσ τθ δικι του «κερμι
αλυςίδα» υποςτιριξθσ, δθλαδι ςωςτι κακοδιγθςθ των
μθτζρων
να
αποκτιςουν
αυτοπεποίκθςθ
και
να
προςτατευκοφν από βλαπτικζσ πρακτικζσ.
Αν αυτι θ «κερμι αλυςίδα» υποςτιριξθσ ζχει χακεί από τον
πολιτιςμό μασ, ι ζχει διαφοροποιθκεί λανκαςμζνα, τότε κα
πρζπει να υποκαταςτακεί και να εφαρμοςτεί από τουσ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΤΓΕΙΑ».
ΠΗΓΗ: A warm chain for breastfeeding. Lancet 1994: 344:1239-41
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΘΗΛΑΜΟΤ

Η πρϊτθ ομάδα από επαγγελματίεσ υγείασ τθσ Πολυκλινικισ που
εκπαιδεφτθκε ςτο ςεμινάριο για τον μθτρικό κθλαςμό
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Α ΕΤΧΑΡΙΣΩ!

