
Informacja o programach profilaktycznych realizowanych przez Szpital Miejski Specjalistyczny im.
G. Narutowicza w Krakowie w 2012 roku, koordynowanych przez Dział Promocji Zdrowia i 
Marketingu. 
            
W 2012 roku prowadzimy zapisy do Programu profilaktyki raka jelita grubego oraz do 
Programu profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” Są one prowadzone są  w 
ramach akcji Zdrowy  Kraków 2010-2012. 
            
            Do Programu profilaktyki raka jelita grubego zapraszamy kobiety i mężczyzn, w wieku 
pomiędzy 50 a 65 rokiem życia - mieszkańców Miasta Krakowa nie podających żadnych 
dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, a także osoby z grupy podwyższonego ryzyka raka
jelita grubego, w najbliższej rodzinie, z udokumentowaną polipowatością jelita, także z 
polipowatością rodzinną, podejrzeniem dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego, 
przewlekłych stanów zapalnych jelita grubego oraz jawnego lub utajonego krwawienia z przewodu 
pokarmowego.
Dla osób z gruby podwyższonego ryzyka kryterium wiekowe może być obniżone.

Rejestracja do powyższego programu od 15 stycznia, 
pod nr telefonu:

 12 257 84 84 ; 12 257 84 18, od godz. 10:00 do 13:00. 

 Program  profilaktyczno-edukacyjny „Szkoła Rodzenia”, adresowany jest  do kobiet w ciąży 
mieszkających na terenie Miasta Krakowa oraz dla ich współmałżonków (ojca dziecka), w 
szczególności dla kobiet będących pierwszy raz w ciąży. Ma on być realizowany w czasie nie 
krótszym niż 4 tygodnie na jeden kurs. 
Celem ogólnym Programu jest kompleksowa i interdyscyplinarna opieka nad kobietą ciężarną i jej 
dzieckiem oraz edukacja w kierunku propagowania zdrowych zasad przygotowania kobiety do 
porodu, zmiana postawy wobec badań profilaktycznych z biernej na czynną – wynikającej z 
nawyku dbałości o swoje zdrowie oraz zdrowie swojego dziecka, egzekwującą wykonywanie badań
specjalistycznych w placówkach ochrony zdrowia przez cały okres ciąży aż do porodu oraz kontroli
stanu zdrowia po porodzie i zdrowia swojego dziecka w okresie niemowlęcym.
Celem Programu jest także przygotowanie kobiety do porodu i nauczenie jej prawidłowych 
zachowań w trakcie porodu oraz stosowanie technik łagodzenia bólu porodowego i technik 
relaksacyjnych – przydatnych w trakcie porodu, przygotowanie rodziców do pielęgnacji i opieki 
nad niemowlęciem, podniesienie wiedzy i przygotowanie kobiety do wychowania zdrowego 
dziecka.

Założenia Programu:

• przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży, porodu, połogu i 
podstawowych problemów dotyczących opieki nad dzieckiem i laktacji;

• promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny;
• informacja o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie przebiegu ciąży;
• wsparcie psychiczne i stymulacja do prozdrowotnych zachowań.



Formy i zasady prowadzenia edukacji przedporodowej: zbiorowa – wykłady, zajęcia praktyczne w 
podgrupach (do 10 par), w tym:

• zajęcia teoretyczne w wymiarze nie mniejszym niż (4) spotkania seminaryjne trwające 90 
minut;

• zajęcia praktyczne w wymiarze nie mniejszym niż (4) spotkania trwające 60 minut.
 
Zapisy do programu  po 15 stycznia pod  nr tel.  12 257 86 05, 
po godzinie 16-ej.  

Wszystkie programy profilaktyczne realizowane 
w Szpitalu są w całości finansowane przez Urząd Miasta Krakowa.
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