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Beseda „Příprava k porodu” v MC Hvězdička
Nastávající maminky a tatínkové se připravovali na příchod miminka. V herně Mateřského centra Hvězdička v Benešově se ve středu
20. března večer konala beseda na téma „Příprava k porodu”.

Beseda trvala něco přes dvě hodiny a sešlo
se na ní 20 nastávajících tatínků a maminek a i jedna nastávající babička. Přednášejícími byly porodní asistentky z benešovské
nemocnice Rudolfa a Stefanie. A to vrchní
sestra gynekologicko-porodnického oddělení Vladimíra Stěhulová a staniční sestra
porodního sálu Jana Císařová. Také porodní asistentka a lektorka předporodních
kurzů a cvičení pro těhotné v MC hvězdička
PhDr. Jana Kocurová.
Porodní asistentky pohovořily obecně
o průběhu těhotenství a porodu. O tom,
jak porod probíhá, jak správně u porodu
dýchat, ale také vysvětlily, jak se nejlépe
připravit na porod, jak vybrat porodnici,
jak je pro maminku povzbuzující přítomnost tatínka u porodu, co nastávající rodiče
čeká první hodiny po porodu. Co si s sebou
vzít do porodnice, kdy si to připravit, kdy
si připravit doklady a potřebné papíry. Jak
poznají, že začal porod, jak mají postupovat a další důležité informace týkající se
těhotenství a porodu. Dozvěděli se také, co

nabízí přímo gynekologicko-porodnické
oddělení benešovské nemocnice Rudolfa
a Stefanie. Jaké mají standartní i nadstandatrní služby a jaké ceny za tyto služby
jsou. Velice zajímavá byla i nabídka virtuální prohlídky porodního sálu na webu
nemocnice.
Budoucím rodičům byly zodpovězeny
všechny otázky, které je zajímaly: Jaké možnosti nadstandardních služeb poskytuje
benešovská porodnice? Jaká je legislativa
s příjmením dětí u neoddaných párů? Kolik hodin porodních bolestí je fyziologický
průběh porodu? Jaká je cena pro tatínka
u porodu? Jak brzy se objednat na sepsání
porodopisu? Kdy jít za dětským lékařem
a zaregistrovat si u něj ještě nenarozené
miminko, jak to udělat? Kolik mají v porodnici nadstandardních pokojů? Jak je to
s aplikací epidurálu? Zda mohou mít při porodu kontaktní čočky nebo teplé ponožky?
A mnohé další. Dotazů bylo opravdu hodně,
jak otázky na odborné věci, tak i dotazy na
věci úplné běžné, jednoduché.

Na závěr hovořila PhDr. Jana Kocurová.
Nabídla rodičům předporodní kurzy a cvičení těhotných v Mateřském centru Hvězdička. Předporodní kurz je rozdělen do
čtyř dvouhodinových lekcí. Na každé lekci
si maminky nejdříve první hodinu zacvičí
s porodní asistentkou (cvičením se maminky připraví na fyziologickou zátěž při
porodu a rekonvalescenci po něm) a druhou
hodinu, která je zaměřená již teoreticky, se
dozví vše o těhotenství, porodu, kojení, šestinedělí a péči o novorozence. Naučí se také
relaxační a úlevové masáže pro maminku
a miminko. V případě zájmu jen o teoretickou část kurzu je po domluvě s lektorkou
možné. Účast tatínka nebo blízké osoby je
na kurzu vítána.
Všechny maminky a tatínkové si z besedy
odnesli nejen plno důležitých informací, ale
také zajímavé informační materiály o kojení,
těhotenství a benešovské porodnici.
Připravila: Blanka Škorpová,
MC Hvězdička

S RYTMUSEM DO PRÁCE
S Rytmusem do práce je nový projekt, který od 15. března realizuje obecně prospěšná
společnost Rytmus Benešov.

Projekt je určen lidem se zdravotním postižením (OZP), především s mentálním nebo
duševním, kteří chtějí získat a udržet si pracovní uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů
projektu je zlepšení jejich sociálních a pracovních dovedností a návyků a výrazného
zmírnění jejich sociálního vyloučení.
Samotný projekt se skládá z dvou hlavních
částí. V prvním období budou probíhat
motivační kurzy, kde si budou účastníci
osvojovat dovednosti potřebné pro pracovní uplatnění. Kurzy budou probíhat
pravidelně jednou týdně v menší skupince
lidí a v rámci projektu bude poskytováno
pracovní a sociální poradenství. Účastníci

mohou dále absolvovat další akreditované
i neakreditované kurzy zaměřené na pracovní a sociální dovednosti. Získané znalosti
budou pak moci účastníci projektu využít
od roku 2014 v tzv. místech na zkoušku,
kde by měli po dobu 3 měsíců pracovat
v běžném pracovním prostředí a v nových
pracovních místech ve firmách, které se do
projektu zapojí. Firmám, které se pro tento
krok rozhodnou a budou zaměstnávat lidi
s mentálním a duševním postižením, bude
poskytována aktivní podpora a pomoc.
Jedním z důležitých cílů projektu je
zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o lidech s mentálním a duševním

onemocněním a vyvrácení nejčastějších
mýtů a předsudků.
Projekt byl zahájen 15.03.2013 a bude
ukončen 14.03.2015.
Bližší informace o projektu “S Rytmusem do
práce” je možné získat na webových stránkách organizace www.benesov.rytmus.org,
dále na telefonním čísle +420 317 742 742
a na adrese organizace F. V. Mareše 2056,
Benešov (Po – Pá od 7:00 – 15:00). Nabízíme
pomoc všem, kteří mají problém s uplatněním na trhu práce a jsou zároveň lidmi se
zdravotním postižením.
Připravila: Hana Moravcová,
Rytmus Benešov, o.p.s.

