
DZIEN ZDROWIA

W Prudnickim Centrum Medycznym



Kompleksowy program poprawy jakości 
opieki nad matką i dzieckiem



Dwie kreski i co dalej ?

Pozytywny wynik testu ciążowego



Emocje

RADOŚĆ...

ALE I STRACH...

PYTANIA...

WĄTPLIWOŚCI...



Warsztaty

Zapraszamy na nasze warsztaty

§ Przywołamy fakty
§ Obalimy mity

ponieważ troszczymy się o Ciebie i o Twoją  
Rodzinę



Projekt



Projekt

KOMPLEKSOWY PROGRAM 
POPRAWY JAKOŚCI OPIEKI NAD 

MATKĄ I DZIECKIEM
Realizowany w PRUDNICKIM CENTRUM MEDYCZNYM S.A. 

w Prudniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
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Co zyskasz ?

Na spotkaniach

§ otrzymasz wiedzę

§ otrzymasz wsparcie

§ poznasz ciekawych ludzi

§ odkryjesz własny potencjał

Będziesz miała wybór
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Co oferujemy ?

Proponujemy

§ udział w warsztatach Szkoły Rodzenia

§ konsultacje w zakresie karmienia naturalnego w  Poradni Laktacyjnej

§ ćwiczenia usprawniające po porodzie

§ opiekę położnej w środowisku domowym

§ wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe, dla kobiet w ciąży 

i po porodzie oraz ojców i partnerów

§ konsultacje w poradni neonatologicznej w zakresie: 

§ oceny rozwoju dziecka do lat 2

§ wczesnej diagnostyki dzieci “z grupy ryzyka”

§ wczesnej interwencji terapeutycznej i rehabilitacyjnej
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Pierwsza edycja za nami:)
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Warsztaty
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Warsztaty

Nasze spotkania uczą :)

















 PORADNIA LAKTACYJNA

§ Jeżeli masz problemy z karmieniem 
naturalnym, jesteśmy do dyspozycji w 
poradni laktacyjnej przy oddziale 
położniczym.

§ Przyjdź, opowiedz, zapytaj położnej.





ODDZIAŁ POŁOŻNICZY 

 Oddział jest mały, niemal rodzinny. Sale dwu-

osobowe, odświeżone, zachęcają do pobytu. 

Cierpliwe twarze, doświadczonych położnych 

pojawiają się w salach przy matkach: by pomóc, by 

wspierać, aby wysłuchać.





W naszym szpitalu znajdują się dwie sale porodowe-

dwa miejsca narodzin. Są to sale jedno łóżkowe. 

Zapewniają poród w warunkach intymnych dla 

kobiety, a jeśli decydujemy się na poród rodzinny 

zapewniają komfort dla kobiety oraz osoby 

towarzyszącej

SALA PORODOWA







WCZESNA REHABILITACJA KOBIET PO 
PORODZIE
Wczesna rehabilitacja kobiet  to ćwiczenia 
usprawniające po porodzie naturalnym, po cięciu 
cesarskim dedykowane dla matki.

A dla dzieci proponujemy masaż wg Leboyer’a, 
warsztaty z chustą oraz inne atrakcje

W czwartki zapraszamy mamy z dziećmi do naszej 
świetlicy 



UCZESTNIKOM I EDYCJI SZKOŁY RODZENIA, KTÓRZY 
ZOSTALI JUŻ RODZICAMI SERDECZNIE 
GRATULUJEMY:)

OTO ICH OPINIE O WARSZTATACH DLA RODZICÓW



Chcielibyśmy bardzo podziękować Paniom Położnym prowadzącym 
Szkołę Rodzenia przy PCM w Prudniku za zaangażowanie i trud 
włożony w jej prowadzenie, po prostu za świetną fachową pracę. 

Mężowi tak spodobały się wspólne spotkania, że stwierdził, iż szybko 
musimy postarać się o drugie dziecko, żeby znów uczestniczyć w 
organizowanych zajęciach. To chyba najlepszy z komplementów, 
biorąc pod uwagę, iż pochodzi od faceta ;)

I tak zostaliśmy wyedukowanymi Rodzicami naszej małej Poli. 
Pozdrawiamy i jeszcze raz dziękujemy!!!

 PATRYCJA MACIEK WRAZ Z POLĄ





Serdecznie dziękujemy za udzielone 
wsparcie, życzliwość i to że można liczyć 
na was w tych radosnych ale i też 
trudnych chwilach. Czas w szkole rodzenia 
pozwolił nam na przygotowanie 
emocjonalne i "techniczne" ;)  
Helena i Dawid



Magda, Maciek I Jasiu



ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH RODZICÓW!!!:)

● INFORMACJE NA stronie internetowej 

http://pcm.prudnik.pl/rpo1/

Telefony kontaktowe:
● 697 322 205 położna Ewelina
● 883 252 888 położna Ela
● 77 406 78 57 oddział ginekologiczno-położniczy
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