SZKOŁA
RODZENIA

SZKOŁA RODZENIA nie jest obowiązkowa,
obejmuje cykl praktycznych wykładów. Warto
skorzystać z dostępnych zajęć. Doświadczona
położna przygotowuje kobiety do porodu
i karmienia piersią. Uczy przyszłych rodziców
opieki nad noworodkiem.

CZEKAMY
NA WAS!

KOMFORTOWE
SALE PORODOWE
Z WĘZŁEM SANITARNYM

INFORMACJA
tel. 33 44 01 400

ul. Pola Lisickich 80
34-300 Żywiec

PORODY RODZINNE

www.szpitalzywiec.pl

CYKL

PRAKTYCZNYCH
WYKŁADÓW

NASZE
PORADNIE
Poradnie

PROGRAM ZAJĘĆ

Urazowo-ortopedyczna
Neurologiczna
Chirurgiczna
Położniczo-Ginekologiczna
Rehabilitacyjna
Preluksacyjna

Poradnie komercyjne

DLA KOGO

SPOTKANIE I: Przygotowanie do porodu
SPOTKANIE II: Tematyka przedporodowa

Zajęcia w szkole rodzenia są dla wszystkich kobiet ciężarnych od 20.
tygodnia ciąży, a zwłaszcza dla tych, które zostaną mamami po raz
pierwszy. To dobra okazja, aby zapoznać się ze standardami opieki
medycznej, otrzymać odpowiedzi na nurtujące pytaniai dowiedzieć
się, jak wygląda poród "krok po kroku".W szkole rodzenia kobiecie
może towarzyszyć partner lub bliska osoba.
Szkoła rodzenia prowadzona jest przez doświadczoną położną
w szpitalu, w którym kobieta planuje rodzić. Dzięki uczestniczeniu
w zajęciach można przygotować się do porodu, rodzicielstwa, opieki
nad noworodkiemi karmienia piersią. Zaletą szkoły rodzenia jest
możliwość zapoznania się z traktem porodowym orazz personelem
medycznym, który będzie opiekował się przyszłą mamą i jej
dzieckiem.

SPOTKANIE III: Ciąża
SPOTKANIE IV: Poród
SPOTKANIE V: Poród aktywny
SPOTKANIE VI: Poród, połóg

Chirurgiczna
Chirurgiczna dla dzieci
Chorób zakaźnych
Dermatologiczna
Dietetyki klinicznej
Endokrynologiczna
Gastroenterologiczna
Ginekologiczna
Kardiologiczna
Laryngologiczna
Neurochirurgiczna
Neurologiczna
Neurologopedyczna
Onkologiczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna dla dzieci
Pulmonologiczna
Urologiczna
Badanie osteoporozy
Szkoła Rodzenia

Przyszli rodzice dowiadują się także, jak opiekować się dzieckiem
w pierwszych chwilach jego życia (kąpiel, przebieranie, zaspokajanie
potrzeb). Kobieta otrzymuje dużo informacji dotyczących połogu,
karmienia piersią, a także depresji poporodowej.

SPOTKANIE VII: Noworodek i niemowlę

Zaletą prywatnych szkół rodzenia jest to, że zajęcia są bardziej
kameralne, a nawet indywidualne.

SPOTKANIE VIII: Laktacja po porodzie

Centrum Rehabilitacji

SPOTKANIE IX: Promocja karmienia piersią

Rehabilitacja dorosłych
Rehabilitacja niemowląt i dzieci
Dietetyka
Psychologia

szkolarodzenia@szpitalzywiec.pl

