Setkání s budoucími maminkami s názvem

„TĚŠÍME SE NA MIMINKO“
V kapli Nemocnice Jablonec n. N. v úterý 24.3. 2020 v 15 hodin
Chcete být na příchod vašeho miminka dobře připraveny, nebo už miminko
máte a chcete se na něco zeptat? Dětské sestřičky a jejich spolupracovníci vám
dobře a rádi poradí.Vše co potřebujete vědět:


o kojení a celkové péči o dítě pohovoří sestry z novorozeneckého
oddělení
 o metodě bonding a jejím provedení
 o správném tělesném vývoji a jeho dalším rozvíjení
 s výrobky, které vám v péči o vaše miminko pomohou, se můžete
seznámit od 14:30
Setkají se s vámi zástupci firem:















Nestlé (výživa)
Hipp ( výživa )
Nutricia ( výživa )
Hero ( výživa )
Philips AVENT (pomůcky pro děti a maminky)
Projekt Srdce (ekologické výrobky)
Berlin - Chemie Menarini (péče o děti a maminky)
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Jablotron (elektronické chůvičky)
Weleda (kosmetika pro děti a maminky)
Petit Lulu ( látkové pleny )
Sleepsheep ( ( hnízdečka pro novorozence )
AKH - Česká homeopatie
Lansinoh ( pomůcky pro děti a maminky )

Těšíme se na vaši účast. Předpokládaný konec v 17:30.
Registrace předem není nutná, kapacita sálu omezena na 60 osob.

pořádá pro maminky setkání s názvem

„TĚŠÍME SE NA MIMINKO“
Akce se koná v úterý 24.3. 2020 v 15 hod. v kapli Nemocnice Jablonec n. N.
Program:
Od 14:30 – v prostoru před kaplí prezentace firem
Vystoupení dětského pěveckého souboru „Skřivánek“
15:00 – 15:40

Kojení a péče o novorozence – Sonja Hippmannová, Dis.

15:40 – 16:00

Předporodní příprava – porodní asistentka Hana Appeltová
Přestávka

16:15 - 17:00

Bonding – MUDr.Pavla Horáčková

17:00 – 17:10

Benefity VZP a Klub pevného zdraví – Jana Ryplová, Darina
Liptáková

17:10 – 17:30

Zdravý vývoj miminka – fyzioterapeut Bc. Michal Syrový

Na závěr

Tombola – sponzoruje Jablotron

Prezentace firem:
Hipp
Philips AVENT
Nestlé
VZP
Petit Lulu
Projekt Srdce
AKH-Česká homeopatie

Nutricia
Jablotron
Weleda
Hero
Berlin-Chemie Menarini
Lansinoh
Sleepsheep

Registrace předem není nutná, kapacita sálu omezena na 60 osob.

