Bez
skierowania
i bez wskazań
lekarskich!

Bezpłatne
porady
specjalistów
dla rodziców
dzieci do lat 2

Program Wsparcia
Macierzyństwa.

9+ 24

Teraz kompleksowo zaopiekujemy się Wami aż przez

33 miesiące. Przyjdź, zadzwoń, odwiedź stronę www.
Zapytaj nas o szczegóły. Udzielimy pełnych informacji.
Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii,
45-066 Opole, ul. Reymonta 8, tel. 77 454 54 01.

Zrobisz
wszystko
dla dziecka.
My też.
Centrum Ginekologii,
Położnictwa
i Neonatologii
w Opolu

www.ginekologia.opole.pl
Program jest realizowany w ramach projektu „Koordynowanie i kompleksowe
wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki,
diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”.

www.facebook.com/centrum
ginekologiipoloznictwaineonatologii/

Jeśli jesteś rodzicem dziecka do lat dwóch,
masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jego rozwoju, chcesz się upewnić,
że wszystko jest w porządku – zgłoś się do nas. Wyczerpujących wyjaśnień
i porad udzielą Ci nasi doświadczeni specjaliści: lekarz neonatolog, fizjoterapeuta,
neurologopeda, psycholog, dietetyk, położna, pielęgniarka i prawnik.
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Neonatolog
odpowie na pytania dotyczące zdrowia
i rozwoju dziecka, pomoże zweryfikować
wiedzę dostępną w różnego rodzaju
poradnikach i w internecie.
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Fizjoterapeuta
pokaże, jak prawidłowo nosić, podnosić
i przewijać malucha.

Neurologopeda
pomoże młodym mamom opanować
sztukę karmienia piersią, oceni rozwój
mowy dziecka, poradzi, jak ten rozwój
stymulować.
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Psycholog
poradzi, jak mądrze wspierać rozwój
poznawczy i emocjonalny dziecka,
jak zbudować więź rodzic – dziecko,
zaproponuje zabawy i zabawki
odpowiednio dostosowane do wieku
oraz potrzeb dziecka.
Podpowie młodym rodzicom, jak radzić
sobie z codziennymi trudnościami,
wynikającymi z tej nowej roli życiowej.
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Dietetyk
pomoże rodzicom ułożyć zbilansowaną
dietę dostosowaną do bieżących potrzeb
dziecka i całej rodziny.

6

Położna i pielęgniarka
udzielą instruktażu pierwszej pomocy
medycznej, poradzą, jak właściwie
pielęgnować dziecko.
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Prawnik
udzieli porad dotyczących m.in.
warunków otrzymania świadczeń
opiekuńczych i rodzicielskich,
urlopów rodzicielskich.

Wystarczy zgłosić się do Centrum Ginekologii,
Położnictwa i Neonatologii w Opolu
i umówić wizytę!
Tel. 77 454 54 01 wew. 611,
e-mail: poradnia@ginekologia.opole.pl
Programem są objęci rodzice lub opiekunowie
prawni noworodków oraz dzieci do 2. roku życia
z Opola i powiatów: opolskiego, nyskiego,
prudnickiego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

