
 

 
 

SKORZYSTAJ Z OPIEKI POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ 
 

Gorąco zachęcamy wszystkie Panie - mieszkanki powiatu strzeleckiego i nie tylko  

do wyboru Naszego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, jako placówki, 

która zapewnia opiekę położnej środowiskowej. 

 

CO ZROBIĆ 
 

Wystarczy złożyć druk deklaracji w rejestracji Szpitala lub elektronicznie prze IKP. 

Druk deklaracji można odebrać w rejestracji, na oddziałach i w poradniach  

lub wydrukować ze strony internetowej Szpitala. 

 

ZAKRES NASZEJ OPIEKI 
 

Zapewniamy wszystkim Paniom bezpłatną opiekę: 

 

1) od 21 tygodnia ciąży do porodu w zakresie: 

rozwoju dziecka w łonie matki, przebiegu porodu i roli ojca w czasie porodu, 

fizjologii i patologii połogu, karmienia piersią i technik przystawiania dziecka  

do piersi, nauki prawidłowej pielęgnacji niemowlęcia, nauki masażu Shantala, 

tworzenia więzi z dzieckiem i zrozumienie jego języka, 

2) do 8 tygodni po porodzie w zakresie: 

oceny rozwoju i pomiaru noworodka, porad laktacyjnych, edukacji w zakresie 

szczepień, samoopieki, 

3) po operacjach ginekologicznych lub ginekologiczno – onkologicznych  
w zakresie oceny rany pooperacyjnej, zdjęcia szwów, edukacji i profilaktyki, 

4) dziewczętom w okresie dojrzewania w zakresie edukacji związanej z cyklem 

miesiączkowym, obserwacji organizmu, kontroli płodności, profilaktyki, 

5) kobietom w wieku rozrodczym, menopauzalnym oraz senioralnym  

w zakresie prowadzenia edukacji i udzielaniu porad, dotyczących badań 

profilaktycznych. 

 

DLACZEGO NASZE POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE? 
 

1) mają doświadczenie w pracy na oddziałach szpitalnych, w poradni laktacyjnej, 

w szkole rodzenia, 

2) mają bezpośredni kontakt  z lekarzami pracującymi w szpitalu: ginekologami, 

neonatologami i pediatrami, 



3) posiadają certyfikat doradcy laktacyjnego, liczne szkolenia w zakresie 

karmienia piersią, technik relaksacyjnych, certyfikat Instruktora masażu 

Shantala, oraz przeszkolenie w zakresie prawidłowej neurorozwojowej 

pielęgnacji noworodka, 

4) uczestniczą w licznych szkoleniach i konferencjach, stale podnosząc swoją 

wiedzę, aby móc jak najlepiej zaopiekować się swoimi pacjentkami. 

 

Dodatkowo Nasz Szpital ma długoletnie doświadczenie w zakresie przyjmowania 

porodów i udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii, neonatologii  

i  pediatrii. 

Świadczenia zarówno dla matki, jak również dziecka udzielane są w sposób 

KOMPLEKSOWY – w ramach oddziałów szpitalnych, poradni ginekologiczno – 

położniczej, laktacyjnej, neonatologicznej, a w razie potrzeby również w ramach 

poradni gastrologicznej i nefrologicznej dla dzieci. 

 

KONTAKT 

 
Paniom, które powierzą nam opiekę nad sobą poprzez złożenie deklaracji, 

udostępnimy bezpośrednie numery telefonów naszych położnych. 

 

Panie będą mogły się z nimi skontaktować: 

1) po pierwszej połowie ciąży, aby mieć czas na poznanie się, 

2) gdy otrzymają skierowanie od lekarza do położnej środowiskowej po zabiegach 

    ginekologicznych, 

3) w celu umówienia się na spotkanie edukacyjne (indywidualne lub grupowe) 

Położne natomiast zgłoszą się do Pań po porodzie, po wcześniejszym 

poinformowaniu przez placówkę, w której urodziły dziecko. 

Gabinet położnych POZ mieści się na parterze Szpitala i czynny jest codziennie  

wg wyznaczonego harmonogramu. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 

 

Chcemy pomagać i towarzyszyć kobietom na każdym etapie ich życia, 

dlatego zachęcamy wszystkie Panie do kontaktu z rejestracją Naszego 

Szpitala pod numerem 459-595-678 lub 77/40 70 103, aby uzyskać wszelkie 

informacje. 

 
 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej 

szpitala w zakładce RODO. 


