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Informationen für jede Lebensphase

Für Kinder, Jugendliche & Familien

Angebote suchen, fi nden & anbieten



Otrzymasz na przykład wsparcie ...
•	 w kwestiach medycznych,
•	 w kwestiach radzenia sobie z niektórymi 

obciążeniami i problemami zdrowotnymi,
•	 oraz w przypadku pytań dotyczących 

pielęgnacji.

Jeśli takie i inne pytania nie są Ci obce, 
zadaj je położnej rodzinnej lub pielęgniarce 
rodzinnej, ds. zdrowia i opieki nad chorym 
dzieckiem.

Są one specjalnie przeszkolone, aby pomóc Ci 
w Twojej sytuacji już podczas ciąży zgodnie z 
ustawową opieką położnej.

Krótko mówiąc:
Położne rodzinne oraz pielęgniarki 
rodzinne, ds. zdrowia i opieki nad chorym 
dzieckiem pomogą Ci w pierwszym roku 
życia Twojego noworodka.

Położne rodzinne oraz pielęgniarki  
rodzinne, ds. zdrowia i 

opieki nad chorym dzieckiem

to położne lub pielęgniarki do opieki nad chorymi 
dziećmi, które zdały egzamin państwowy i posiadają 
dodatkowe kwalifikacje. Mają przez to uprawnienia 
do wspierania rodziców i rodziny w obciążających 
sytuacjach życiowych, nawet do roku po urodzeniu 
dziecka.

Odwiedzają one rodziny i pomagają rodzicom dosto-
sować zwykły dzień rodziny do życia z noworodkiem. 
Między innymi informują i instruują w kwestiach 
pielęgnacji, odżywiania, rozwoju i wsparcia dziecka. 
Włączają przy tym członków rodziny. 

Położne rodzinne i pielęgniarki rodzinne, ds. zdrowia 
 i do opieki nad chorymi dziećmi zapewnią w razie 
potrzeby dalszą pomoc. Są dla rodzin ważnymi prze-
wodnikami w gąszczu licznych ofert programu Wcze-
snej Pomocy.

Nie orientuję się, o co i gdzie mogę składać wniosek: Kto mi w tym pomoże?

Z jakiej pomocy mogę skorzy-

stać jako matka/ojciec samot-

nie wychowujący dziecko?

Moje dziecko tak dużo krzyczy, myślałam, że to będzie łatwiej-sze. Chciałabym poznać osobę, która pomoże mi zrozumieć moje dziecko.

Każdy mówi nam, co mamy 

zrobić, wszyscy się wtrącają. Jak 

podejmować dobre decyzje jako 

rodzice dla nas i naszego dziec-

ka?


