„Nadgradnja in razvoj preventivnih
programov ter njihovo izvajanje v
primarnem zdravstvenem varstvu in
lokalnih skupnostih“ – „Krepitev zdravja za
vse“

www.eu-skladi.si

dr. Zalka Drglin, Vesna Pucelj, Maja Dakskobler
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Vzgoja za zdravje za bodoče starše in starše dojenčkov
Spletno zaključno delovno srečanje, Ljubljana, 9. december 2020

Vzgoja za zdravje za bodoče starše in starše
dojenčkov vključuje naslednje
• Priprava na porod in starševstvo
• Vadba v nosečnosti
• Stopnjevana intervencija Sodelovanje z dojenčkom
• Stopnjevana intervencija Svetovanje o dojenju

Kako smo spremljali aktivnosti?
PPS

Vadba v nosečnosti

posnetek stanja programa
PPS pred vključitvijo v
projekt

SI Sodelovanje z
dojenčkom

SI Svetovanje o dojenju

Izhodiščno stanje glede
storitev, povezanih z
gibalnim razvojem otroka,
pred vključitvijo v projekt

Izhodiščno stanje na
področju svetovanja o
dojenju pred vključitvijo v
projekt

Evalvacija izobraževanja

Evalvacija izobraževanja

Evalvacija izobraževanja

Evalvacija izobraževanja

redno poročanje o
izvajanju dejavnosti
vzgoje za zdravje

Poročilo o posamezni
vadbi

Redno mesečno
poročanje o izvajanju SI

Redno mesečno
poročanje o izvajanju SI

spremljanje mreže
izvajalcev PPS

Presejalni vprašalnik o
zdravju nosečnice

Spremljanje izvajanja

Spremljanje izvajanja

anketni vprašalnik za
izvajalce PPS v okviru CKZ

anketni vprašalnik za
izvajalce VVN v okviru CKZ
fokusna skupina z
izvajalkami SI SzD

fokusna skupina z
izvajalkami SI SoD

fokusne skupine z izvajalci Vprašalnik o zadovoljstvu
PPS
nosečnice na vadbi

Pogovori s koordinatorji in Pogovori s koordinatorji in Pogovori s koordinatorji in Pogovori s koordinatorji in
izvajalci PPS
izvajalkami/ci
izvajalkami
izvajalkami

Priprava na porod in starševstvo (PPS)
• izobraževanja za izvajalke:
dva dni
Ljubljana, 7. in 8. 6. 2018
Maribor, 14. in 15. 6. 2018
Začetek izvajanja posodobljenega programa PPS:
september 2018
Zaključek december 2019 -- > nadaljevanje izvajanja

PPS – sedem srečanj:
prvo v zgodnji nosečnosti + 6 srečanj
kasneje
Trajanje posameznega srečanja: 120 min
Od tega:
10 min aktivne telesne vadbe /
sprostitve / tehnik dihanja …
10 min za vprašanja
10 odmora
Izjema: prvo srečanje v zgodnji nosečnosti
traja 115 minut + 45 minut vodene
telesne vadbe s fizioterapevtko
Aktivnosti v PPS se načeloma izvajajo v
popoldanskem času.

Priprava na porod in starševstvo I.
- izvedenih 352 sklopov PPS (sedem srečanj, ponekod dodatna)
- v izvajanje vključenih 188 različnih izvajalcev (DMS, dipl. babica,
psiholog, fizioterapevt, ginekolog in drugi – tudi zunanji)
- s programom so izvajalci zadovoljni;
- poročajo o zadovoljstvu udeleženk in udeležencev;
- večina izvajalcev izvede PPS program v skladu s priporočili
(z nekaterimi prilagoditvami)
- 1 do 28 nosečnic in 1 do 26 partnerjev na posameznem srečanju
- dopoldan (9,1 %); zgodaj popoldan (37,2 %); pozno popoldan (53,7 %)

Priprava na porod in starševstvo II.
• Gradiva:
- spletno mesto www.zdaj.net
za uporabnice in uporabnike; videi, aktualne teme, usmeritve
za zdravstvene strokovnjake: program, gradiva, PPT,
- kartonček  vodnik Pričakujemo dojenčka

zdaj.net/nosecnost/priprava-na-prihod-dojencka/pricakujemo-dojencka/

Priprava na porod in starševstvo III.
Gradiva - dodatne vsebine:
* gradiva v albanskem jeziku
* gradiva o obremenjujočih izkušnjah – promocija sodelovanja z
otrokom in podpora zgodnjemu starševstvu
• gradiva v času pandemije za starše dojenčkov, za matere,
za nosečnice/matere v duševni stiski, vključno tematika nasilja v družini

Priprava na porod in starševstvo IV.
• Vsebinski in izvedbeni poudarki:
Uravnovešene vsebine
* nosečnost + porod + poporodno obdobje
• vidik obeh staršev + vidik otroka
- Večji poudarek na partnerskem odnosu in sodelovanju z dojenčkom
- Poudarek na fiziologiji nosečnosti, poroda, dojenju
- Poudarek na razvoju veščin, aktivnem sodelovanju, opolnomočenju

Priprava na porod in starševstvo – ugotovitve I.
• PPS organizacijsko v CKZ in zunaj
njega
• program = dober, osnove so
jasne, precej natančno določene
• veliko število izvajalcev (znotraj
CKZ, izven CKZ in zunanji
izvajalci)
• sodelovanje v timu je dobro,
prav tako sodelovanje z ostalimi
sodelavci (ginekološki tim,
patronažna služba …)

minimalen standard
+
možnosti prilagoditve
poudarki, dodatne vsebine …

Priprava na porod in starševstvo – ugotovitve II.
• Zelo pomembno je aktivno vabljenje na srečanje v zgodnji
nosečnosti, npr. z aktivnostmi strokovnjakov v ginekoloških
ambulantah, objave, vabila
• Dobrodošlo je sodelovanje različnih strokovnjakov glede na tematiko
posameznega srečanja.
• Zelo zaželene manjše skupine zaradi poudarka na praktičnem
usposabljanju, osvajanju novih veščin;
• Pomembno je redno izvajanje.

Priprava na porod in starševstvo – usmeritve
• Nadaljevanje dejavnosti PPS, podpora izvajalcem, krepitev
povezovanja
• Razvoj modulov za specifične (ranljive) skupine nosečnic
(bodočih staršev)
• Redna izobraževanja za izvajalce PPS
• Transparentno spremljanje in financiranje področja

PPS in Vadba v nosečnosti: Odgovor na potrebe
uporabnice in uporabnika
 opolnomočenje obeh bodočih staršev,
ženske in moškega,
k udeležbi sta vabljena oba
informacije

doživljanje,
občutja

spretnosti

1. srečanje PPS - v zgodnji nosečnosti:
• o pomenu dobre telesne
pripravljenosti in gibanja za nosečnico,
porodnico in oba starša; družino
• o pomenu in pogojih dobrega
gibalnega razvoja dojenčka
• koristi telesne dejavnosti nosečnice
• kontraindikacije, vrste in oblike
priporočljivih in odsvetovanih
dejavnosti, varnost … koristni napotki

Ura s fizioterapevtko po prvem srečanju PPS –
praktični napotki in vaje

informacije

doživljanje,
občutja

spretnosti

• telesna drža
• vadba mišic
medeničnega dna
• dvigovanje bremen
• spremembe
položajev v nosečnosti

www.gophysiotherapy.co.uk/blog/wp-content/uploads/2017/07/PhysicalActivity-Pregnancy-.jpg

Program Varna vadba v nosečnosti
(v nadaljevanju VN)
Telesna dejavnost je pomemben dejavnik zdravega načina življenja in naj bi bila tudi
v nosečnosti običajen del vsakdana.

Vadbo vodijo strokovni delavci s posebnimi znanji:
fizioterapevt/ka ali kineziolog/inja
Namen:
• omogočiti brezplačno varno vadbo v nosečnosti vsem nosečnicam pod vodstvom
fizioterapevta/-ke ali kineziologa/-inje;
• izvajanje vadbe v nosečnosti kot del rednega preventivnega zdravstvenega
programa v okviru nadgradnje programa Priprava na porod in starševstvo.

Algoritem programa Varna vadba v nosečnosti

Priporočila za VN
• Kolikokrat na teden?
- redno 2x na teden po 60 minut
• Komu je namenjena?
- zdravim nosečnicam od 12. tedna nosečnosti dalje
• Velikost skupine?
- od 15 do 20 nosečnic
• Kdaj naj bi vadile?
- organizirana vadba popoldne in zvečer, dodatno
tudi dopoldne
• Sklopi vaj v posamezni uri?
- ogrevanje, raztezanje, vaje za moč, vaje za
krepitev mišic medeničnega dna, dihalne vaje,
aerobna vadba, učenje dvigovanja bremen, učenje
prehajanja med položaji in sproščanje

www.napovednik.com/dogodek428572_fit_nosecka_-_vadba_za_nosecnice

www.dnevnik.si/1042848840

Varna vadba v nosečnosti – ugotovitve
• izvajanje v vseh ZD (razen enega); v konzorcijih je vadbo izvajal en ZD
• skupno je bilo razpisano 1475 vadb (1-125 vadb/ZD) – od tega 5,5 %
brez udeleženk
• 82 % vseh vadb je v popoldanskem času (od 13. ure dalje)
• od 1 do 15 nosečnic na enem srečanju (povprečno 4)
• 72,2 % v starosti od 25 do 34 let, višje izobražene
• zadovoljstvo udeleženk VN visoko
• izvajalci kineziologi (69 %) in fizioterapevti (31 %)

Nosečnice – odzivi na VN:
• Udeleženke so z VN zelo zadovoljne,
ustreza jim sestava vaj, intenzivnost in
dolžina posamezne vadbe.
• Vadba dvakrat na teden po eno uro je
ustrezna.
• Najbolj zaželeni termini so v poznem
popoldanskem in večernem času.
Udeležba je tudi na zgodnejših
terminih.
• … se rade vračajo in priporočajo vadbo
tudi drugim.

kinvital.si/vadba-za-nosecnice/

nosečnice  matere
• Velika prednost = organiziranost v zdravstvenemu domu:
»Tako se vsaj tisti čas prisiliš v vadbo, če se nam drugače ne uspe gibati«;
»Doma sem bolj lena in je to enkratna priložnost. Podpiram vadbo pod nadzorom.«
Ženske se zavedajo tudi pomena telesne dejavnosti po rojstvu otroka;
nosečnice so izrazile željo, da bi s primerljivo telesno vadbo s strokovnim vodstvom
nadaljevale tudi po porodu, z dojenčkom ali posebej.

www.vadbenaklinika.si/delavnice/poporodna-vadba-v-naravi-delavnice-po-sloveniji

www.verywellfamily.com/exercise-and-breastfeeding-431781

www.sredisce-vitalis.si/vadbe/mamice-z-dojencki/

Varna vadba v nosečnosti – usmeritve
•
•
•
•
•
•

promocija izvajanja VN, aktivne napotitve
velikost skupine
informiranje in spodbuda k udeležbi najbolj ranljivih
zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih pogojev
organizacijski izzivi
vizija: program VN strukturiran kot celovita gibalno-edukacijska delavnica (v več
srečanjih) in ne samo kot brezplačna vadba (nadgradnja dejavnosti, različne
skupine zaradi nehomogensti)
• izobraževanja izvajalcev (osnovna znanja, fiziologija v nosečnosti, patologija v
nosečnosti, kontraindikacije za vadbo, tehnike sproščanja in dihanja, različne
vadbe v nosečnosti …)
• podpora NIJZ-ja

Kaj nam
nosečnice še
želijo
sporočiti?

Stopnjevana intervencija
Svetovanje o dojenju

Foto: pixabay.com

SI Svetovanje o dojenju
Namen aktivnosti je
- uvajanje učinkovite in strokovne pomoči pri dojenju doječim parom na primarni ravni zdravstvenega varstva,
- preprečevanje težav z laktacijo in dojenjem ter
- takojšnja pomoč pri težavah.
Cilji so:
• zagotoviti učinkovite, pravočasne in strokovne nasvete glede laktacije in dojenja;
• zagotoviti učinkovito, pravočasno in strokovno praktično pomoč pri težavah z laktacijo in dojenjem;
• opolnomočiti ženske (nosečnice, matere, očete) za dojenje.
Vključeni veliki zdravstveni domovi:
Kranj, Maribor, Velenje, Murska Sobota, Nova Gorica
Izvajalke SI Svetovanje o dojenju so IBCLC svetovalke
Izobraževanje 18. 4. 2019, NIJZ, Ljubljana

Algoritem SI Svetovanje o dojenju

Mati z dojenčkom

SI Svetovanje o
dojenju
Diplomirana med. sestra
Babica
Patronažna med. sestra
… z IBCLC licenco

mati sama
NAPOTITEV

Svetovalka za dojenje
brez naročanja
prijava

Kriteriji za napotitev

Telefonsko svetovanje (dnevno)
Osebno svetovanje (tedensko termini)
Podporna skupina (izbirno)

KDO?
mati sama; bližnji
patronažna med. sestra
pediater, DMS
ginekolog
porodnišnica
po hospitalizaciji

Idealen cilj 24/7
Dokumenti za napotitev
Dokumenti za spremljanje

Kriteriji za napotitev v SI SoD
•
•
•
•
•

•
•
•
•

neustrezno pridobivanje telesne teže pri otroku,
nemiren, jokajoč otrok,
zaskrbljenost matere glede količine, kakovosti mleka,
težave z dojkami,
posebna zdravstvena stanja otroka, ki zahtevajo več obravnav s strani zdravstvenega
osebja (nedonošenčki, otroci s prenizko porodno težo, dvojčki, trojčki, otroci s prirojenimi
anomalijami, otroci s kroničnimi boleznimi in trajno prizadetostjo (genetske bolezni,
cerebralna paraliza)),
pretirano zaskrbljene matere, matere v duševni stiski;
starostna obdobja pri otroku, ko so povečane potrebe po dojenju in zato zmotno
prepričanje mater, da ima premalo mleka,
matere, ki potrebujejo več podpore (npr. samske, mladoletne matere)
matere, družine, pri kateri je lahko otežena skrb za otroka zaradi življenjskih okoliščin,
ki vplivajo na zmožnosti staršev

SI Svetovanje o dojenju - potek
izvajalec

Število svetovanj

ZD Kranj

78

ZD Maribor

41

ZD Murska Sobota
ZD Velenje

0
36

• Razpisali so termine svetovanj, nekateri so
uvedli posebno telefonsko številko za
svetovanje o dojenju
• Informiranje po spletu, uporaba vabil zloženk, plakatov, informiranje v PPS, v
lokalnih medijih
• Vključitev v izobraževanje za IBCLC
• Skupno so vsi izvajalci izvedli 155 svetovanj
101 po telefonu
54 osebnih svetovanj
☺
Še en izvajalec je izvajal svetovanja – težava z
usposobljenimi kadri (poročanje).
Poskusi z organizacijo podpornih skupin za
dojenje.

Svetovanje o dojenju – izsledki
• Zelo potrebna storitev s strani
mater, pozitivni odzivi in izražena
pričakovanja
• Zelo pozitivni odzivi s strani
svetovalk
• Pripravljena gradiva:
- zelo dobra, primerna in
uporabna
- Pripravljeni obrazci izvajalkam
ustrezajo.

• Velika težava s pomanjkanjem
razpoložljivih ZS z IBCLC
• Preobremenjenost z delom na
drugih področjih
• Pomembna je medsebojna
povezanost med svetovalkami o
dojenju in povezanost med
različnimi zdravstvenimi
strokovnjaki, da bi mama dobila
tisto, kar potrebuje.
Foto: pixabay.com

SI Svetovanje o dojenju – usmeritve
• Za tovrstne razvojne naloge je potrebno
dolgoročnejše načrtovanje, preizkušanje in
Za uvajanje nove dejavnosti potrebujemo določen čas,
umeščanje programa v obstoječe storitve,
tudi z vključevanjem strokovnih skupin na
ustrezen kader, dovolj podpore in ustrezno informiranje
nacionalni ravni.
ter osveščanje.
• Pomembno je, da izvajalke niso
preobremenjene z drugimi nalogami.
• Pomemben je tudi dialog z odločevalci.
Idealen cilj: 24/7 svetovanje
• Ocenjujemo, da bi bila SI SoD zaželena in
potrebna dodatna strokovna intervencija, ki
bo v nadaljnjem razvoju pokazala svojo
učinkovitost in upravičenost.
• Za uresničevanja programa SI SoD so
potrebne dodatne kadrovske okrepitve,
določitev normativov, zagotavljanje
Foto: pixabay.com
ustreznih prostorov in opreme in dogovor o
financiranju.

Stopnjevana intervencija Sodelovanje z dojenčkom
Ustrezno sodelovanje z dojenčkom, značilnosti razvoja gibanja
in uporaba različnih pripomočkov

Nameni predlagane Stopnjevane intervencije
Sodelovanje z dojenčkom
• staršem zagotoviti učinkovite, pravočasne in strokovne informacije
glede ustreznega sodelovanja z dojenčkom, o značilnostih razvoja
gibanja in uporabe različnih pripomočkov za dojenčka;
• zagotoviti učinkovito, pravočasno in strokovno praktično učenje za
starše pri glede ustreznega sodelovanja z dojenčkom, značilnostih
razvoja gibanja in uporabe različnih pripomočkov za dojenčka;
• opolnomočiti starše dojenčkov glede ustreznega sodelovanja z
dojenčkom, o značilnostih razvoja gibanja in uporabi različnih
pripomočkov za dojenčka.

Stopnjevana intervencija Sodelovanje z dojenčkom
Cilj SzD je podpreti otrokov gibalni razvoj in sodelovanje med starši in otrokom za
dobro kratkoročno in dolgoročno zdravje otroka
pri izbrani populaciji z rahlimi odstopanji v gibalnem razvoju otroka ali
ugotovljenimi potrebami staršev po informacijah in veščinah, povezanih s
sodelovanjem z dojenčkom, njegovim gibalnim razvojem in izbiro/rabo
opreme/pripomočkov.
Vključeni veliki zdravstveni domovi:
Kranj, Maribor, Velenje, Murska Sobota, Nova Gorica
Izvajalke SI SzD: fizioterapevtke s specialnimi znanji RNO - Bobath
Izobraževanje 13. 5. 2019, NIJZ, Ljubljana

Algoritem SI Sodelovanje z dojenčkom

Kriteriji za napotitev v Stopnjevano
intervencijo Sodelovanje z dojenčkom
• odstopanja od pričakovanega gibalnega razvoja otroka; npr. otrokov pediater
meni, da razvoj ni povsem ustrezen, vendar zaenkrat še ne potrebuje obravnave v
razvojni ambulanti;
• v primeru nosečnosti s povečanim tveganjem, zapletenega poroda ipd., ki bi lahko
vplivala na otrokov gibalni razvoj, ni pa potrebna takojšnja napotitev v razvojno
ambulanto;
• kadar so pri starših prisotni dejavniki, ki vplivajo na njihove zmožnosti za
sodelovanje z dojenčkom ali če gre za obremenjujoče življenjske okoliščine, pri
dojenčku pa se kažejo rahla odstopanja v gibalnem razvoju;
• če starši izrazijo potrebo oz. željo po informacijah in spretnostih (visoko motivirani
starši, starši s nižjim samozaupanjem glede ustreznosti sodelovanja in nege
svojega otroka, zelo zaskrbljeni starši ipd.).
• Pripravljen je Seznam indikacij za napotitev v Stopnjevano intervencijo SZD
(priloga k Izvedbenemu predlogu št. 3).

Izvedba SI Sodelovanje z dojenčkom
Predavanje o otrokovem gibalnem
razvoju, ustreznem sodelovanju z
dojenčkom, opremi in pripomočkih
• vsak mesec je bilo izvedeno po eno
predavanje in razgovor z mami (starši).
• Povprečno se je enega srečanja
udeležilo 8-9 staršev z dojenčki ali
brez njih

• Prva delavnica
izvedenih 7
povprečno so se delavnice udeležile 4
mame z dojenčki.
• Druga delavnica
izvedenih 17
povprečno so se ene delavnice udeležilo
4 mame z dojenčki.
• Tretja delavnica
izvedenih 9
povprečno so se ene delavnice udeležile
3 mame s dojenčki.

SI Sodelovanje z dojenčkom – izsledki
• Zelo zaželena storitev s strani
staršev, pozitivni odzivi in izražena
pričakovanja po nadaljevanju
• Zelo pozitivni odzivi s strani
zdravstvenih strokovnjakov
• Pripravljena gradiva:
- zelo dobra, primerna in uporabna
- PPT za vsako od delavnic je zelo
koristen
• Pripravljeni obrazci izvajalkam
ustrezajo.

• Pripravljeni algoritem je jasen in
ustrezen.
• Vsebine so odlično pripravljene in
razporejene.
• Velike težave s preobremenjenostjo
kadra oz. pomanjkanjem
ustreznega kadra, ki bi to storitev
izvajal
• Staršem bi koristila dodatna
gradiva v pisni obliki.
• Izražena potreba po tesnejšem
sodelovanju ZS v zdravstvenem
domu

SI Sodelovanje z dojenčkom – usmeritve
• Za tovrstne razvojne naloge je potrebno
dolgoročnejše načrtovanje, preizkušanje in
umeščanje programa v obstoječe storitve,
tudi z vključevanjem strokovnih skupin na
nacionalni ravni.
• Pomembno je, da deležniki niso
preobremenjeni z drugimi nalogami.
Pomemben je tudi dialog z odločevalci.
• Ocenjujemo, da bi bila SI SzD zaželena in
potrebna dodatna strokovna intervencija, ki
bo v nadaljnjem razvoju pokazala svojo
učinkovitost in upravičenost.
• Za uresničevanja programa SI SzD so
potrebne dodatne kadrovske okrepitve,
določitev normativov, zagotavljanje
ustreznih prostorov in opreme in dogovor o
financiranju.

Spodbujanje staršev k sodelovanju z otrokom
• Izvirno slovensko besedilo in ilustracije:
Kartonko Moja koklja špiklja špoklja podari PMS pri obisku družine +
spodbuda + informacije o brezplačnem vpisu v knjižnice
• Strokovno utemeljen in izjemno dobro sprejet način spodbujanja
sodelovanja z otrokom, pogovarjanja z otrokom, branja
- s strani izvajalk
- s strani staršev

Patronažna medicinska sestra
obišče družino z novorojenčkom, dojenčkom
• Najmanj 8 x v prvem letu
• Največ obiskov v zgodnjem obdobju
• Prvi obisk v 24. urah po odhodu iz
porodnišnice
• V 5. mesecu starosti:
- nasveti za prehod na mešano
prehrano
- spodbuda za komunikacijo z otrokom,
skupno branje, seznanjanje s knjigo,
glasno branje:
kako in zakaj

Za otroka najboljše: izvirna slovenska slikanica:
slovenska ljudska + ilustracije Jelke Reichman

Kratek nagovor za starše, skrbnike, bližnje
„Otroka od rojstva dalje pogosto vzemimo v naročje.
Pogovarjamo se z njim in mu berimo pesmice, pravljice in zgodbe. S tem
spodbujamo njegov intelektualni, čustveni in socialni razvoj. Otrokovi
najljubši bralci so njegovi bližnji, mama in oče, stari starši, bratje in sestre ali
druga ljubeča in skrbna oseba.
Otrok bo užival v druženju z nami in knjigo. Vzljubil bo branje, ob vstopu v
šolo bo dobro pripravljen na učenje in uspešnejši pri šolskem delu.
Za lepo in zdravo otroštvu v toplem naročju staršev in materinega jezika.“
Avtorici Tilka Jamnik in dr. Zalka Drglin
 Sodelovanje s predavanjem na Nacionalni konferenci Nacionalni mesec skupnega branja, 10.9.2018 v Cankarjevem domu,
zelo pozitivni odzivi in spodbude za nadaljnje sodelovanje

Zaupanje v zdravstvene strokovnjake
• Predavanje o pomenu branja v okviru
skupnostne skrbi za zdravje
(predstavniki občin, nevladne
organizacije …)
• Gradivo za zdravstvene strokovnjake,
ki so pogosto v stiku s starši dojenčkov
(pediatrinje, pediatri, medicinske
sestre v pediatriji, patronažne
medicinske sestre, babice …)
• Gradivo za starše dojenčkov in
malčkov
- o pomenu branja
- spodbuda, da otroka vpišejo v
knjižnico

Branje v ljubečem okolju
• + vpliva na otrokov čustveni,
kognitivni in socialni razvoj;
• + stik med staršem, skrbnikom in
otrokom  močna vez
• + vpliva na duševno zdravje;
• otrok spontano razvija besednjak,
posluh za melodijo in ritem …
• Otrok se seznanja s kulturo in
njenimi raznolikimi izrazi; spoznava
druge kulture

• Zmanjševanje neenakosti od
rojstva dalje
• Spodbude staršem, ki nimajo
najboljših izkušenj s šolo in
branjem
Branje postane del vsakdanjega
družinskega življenja,
obiskovanje knjižnice postane
navada.
Vse to pa odpira nove možnosti
otroku ter podpira njegove
zmožnosti in sposobnosti.

Usmeritve: knjiga in dojenček
Knjiga je sestavni del
• otrokovega domačega okolja že
od rojstva dalje
• institucionalnega okolja zdravstvenih domov –
pediatričnih ambulant, bolnišnic
Zdravstveni strokovnjaki so
odličen vir informacij o pomenu
branja, slikanice uporabljajo pri
srečanjih v ambulanti ali pri
obiskih družine na domu.

• Okrepljena povezava med
zdravstvenimi ustanovami na
primarni ravni in knjižnicami ter
vrtci in šolami.
• Usmeritve: zagotoviti sredstva za
nadaljevanje in nadgradnjo –
medsektorsko sodelovanje
Vsi podpirajo družino od samega
začetka, da bi se bralo ☺

In še gradiva … in dogodki … in diseminacija
• Publikacija Duševno zdravje v obporodnem obdobju v e- in tiskani
obliki;
• 2-dnevno izobraževanje za mrežo za obporodno duševno zdravje
• Udeležbe na različnih strokovnih srečanjih s predstavitvijo novosti:
za ginekologe, za izvajalke vzgoje za zdravje,
za patronažne medicinske sestre …

Bodoči starši in starši dojenčkov potrebujejo sodobno in kakovostno PPS.
Nekateri potrebujejo tudi SI Svetovanje o dojenju in SI Sodelovanje z dojenčkom.
Nosečnice potrebujejo Vadbo v nosečnosti.
Cilj vzgoje za zdravje za bodoče starše in starše dojenčkov je opolnomočenje staršev
za kratkoročno in dolgoročno dobro zdravje vseh družinskih članov.
Cilji SI SzD in SI SoD so podpreti zdrav gibalni razvoj otroka;
naloga pa pri tem podpreti, usmeriti starše …;
pomagati doječi mami/paru, usmeriti in podpreti pri razreševanju težav z dojenjem.

Hvala za pozornost
in iskrena hvala vsem izvajalkam in
izvajalcem v zdravstvenih domovih,
zunanjim strokovnjakinjam, sodelavkam in
sodelavcem, ki ste pripomogli, da smo
izvedli predstavljeno.

