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Δελτίο Τύπου
ΜΗΤΕΡΑ: Ένας χρόνος πιστοποίησης ως «Νοσοκομείο Φιλικό προς τα Βρέφη»
Το ΜΗΤΕΡΑ, συμπληρώνει ένα χρόνο από την πιστοποίησή του ως «Νοσοκομείο Φιλικό προς τα
Βρέφη» (Baby Friendly Hospital), σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, εφαρμόζοντας
τις αρχές που απαιτούνται από την UNICEF και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) για το
Μητρικό Θηλασμό.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργηθεί στο ισόγειο του ΜΗΤΕΡΑ ειδικά διαμορφωμένος χώρος
βρεφικής φροντίδας για τις θηλάζουσες μητέρες. Ο χώρος αυτός, παρέχει στις νέες μητέρες τη
δυνατότητα να φροντίσουν το μωρό τους με την άνεση που απολαμβάνουν στο σπίτι, όπως για
παράδειγμα να κάνουν την αλλαγή στη πάνα του, να το ταΐσουν ή να το θηλάσουν, σε ένα
όμορφο, καθαρό και ήσυχο περιβάλλον.
Παράλληλα, το ΜΗΤΕΡΑ προσφέρει δωρεάν προγεννητικά μαθήματα για τον μητρικό θηλασμό,
προκειμένου οι έγκυες να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη του μητρικού
θηλασμού και να διδαχθούν την τέχνη του θηλασμού. Επιπλέον, διαθέτει 24ωρη ανοιχτή γραμμή
επικοινωνίας (210 686 9000) καθώς και εξωτερικό ιατρείο Μητρικού Θηλασμού για πληροφορίες
και υποστήριξη σε θέματα μητρικού θηλασμού.
Επιπρόσθετα, αμέσως μετά τον τοκετό η μητέρα έχει την ευκαιρία να καλωσορίσει το νεογέννητό
της σε επαφή δέρμα-δέρμα, ώστε να το βοηθήσει στην εκτός μήτρας προσαρμογή του και στη
συνέχεια, να έχουν την εμπειρία του πρώτου θηλασμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής της στο
μαιευτήριο η μητέρα έχει την δυνατότητα της συνδιαμονής με το παιδί της (rooming-in),
παράλληλα με την πρακτική, συναισθηματική και επιστημονική υποστήριξη του προσωπικού για
να επιτύχει την καλύτερη αρχή στο ξεκίνημα της κοινής ζωής τους.
Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ κ. Ανδρέας Καρταπάνης «Το ΜΗΤΕΡΑ,
είναι το μοναδικό ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί ως «Φιλικό προς τα
βρέφη», εφαρμόζοντας όλες τις προϋποθέσεις της Πρωτοβουλίας “Baby Friendly Hospital” (BFH).
Με αφοσίωση στην άριστη παροχή μαιευτικών υπηρεσιών, αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι
το ΜΗΤΕΡΑ, βρίσκεται στην κορυφή της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, προσφέροντας, με τη
γνώση και την εμπειρία του, την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στις μητέρες και τα παιδιά τους».

