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Sekretariat Dvrektora SMS im.G.Narutowicza w Krakowie

Od: "MonikaMysona-Moldzierz" <mysona.mozdzierz@gmail.com>
Data: I siemnia 2013 07:03
Do: <sekitariat@narutowicz.kakow.pl>; "szkola Rodzenia" <szkolarodzenia@narutowicz.kakow.pl>
Temat: Szkola rodzenia - oodziekowania

Dot Szkola rodzenia - podzigkowania

Dyrekcja Szpitala im. G. Narutowicza,

oraz Pracownicy Szkoly Rodzenia, dzialajEcej przy Szpitalu

Szanowni Paristwo,

Pragng podzieli6 sig swoimi wrazeniami z zaiQe w Szkole Rodzenia, dzialajqcej przy Pahstwa
plac6wce, podziekowad za rzetelnie i ciekawie poprowadzone zaiQcia oraz za wzorcwq
organizacjg tych zajgf.

Nie uknTwam, 2e przy wyborze Szkoly kierowalam sig cenE oraz ilo6ciq i jakoSciq

organizowanych zajq1. Nie bylo problemu ze znalezieniem do Paristwa kontaktu przez
Internet a tak2e mile zaskoczona bylam szybko5ciq reakcji na zadawane przeze mnie pytania

organizacyjne przed zapisem do Szkoly.

Mimo trudnej pogody atmosferycznej (panujqce upaly w lipcu br.) bralam udzial we
wszystkich zajeciach, gdy2 z ciekawoSciq przyswajalam przedstawione informacje
o przygotowaniach do porodu, o samym porodzie, o psycholog icznych aspektach a tak2e
chgtnie podwiczytram na zajgciach fitness.
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Dla nas, trochg przestraszonych przyszlych mam i Paistwa pacientek oddzialu
ginekologiczno-polo2niczego, kontakt z personelem szpitala. przekazane doSwiadczenia
iwskaz6wki personelu sq niezwykle cenne. Po odbytych zajgciach jestem zorientowana,
co nale2y przygotowai dla siebie i dziecka jeszcze p'zed porodem. Wiem wstqpnie, jak
praktycznie podej6d do kqpieli dziecka, przebrania,jak pielggnowadjego kikut pgpowinowy,
jak chwytai, podtrzymywai i karmii. Jestem wreszcie pozytrTwnie zmotywowana do porodu
naturalnego. OczywiScie rzeczywistoSi moze ieszcze zweryfikowai moje umiejqtnoSci
teoretyczne o pielggnacji noworodka, ale wiem, 2e mogg liczyC na pomoc personelu
Szpitala.

Zachgcana na zajgciach do odwiedzin sal porodowych, skorzystalam z tej mo2liwoSci
i z zadowoleniem twierdzg, 2e szpital przeszedl pozytywne zmiany i mozna sig w nim czui
naprawdg komfortowo. Domy5lam sig, 2e zmiany te wplynety r6wnie2 na poprawg
warunk6w pracy personelu a co za tym idzie - wiekszego zadowolenia z Pftcy, na co
oczywiScie my, pacjenci bardzo liczymy @

Z powa2aniem

Moni ka Myson a-Mo2dzierz
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