Дом здравља Уб

ОТВОРЕНА ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА
Захваљујући подршци Министарства здравља и „Роса воде“ више од 220
беба и родитеља у Убу имаће подршку у раном периоду родитељства

У убском Дому здравља, од 8.јуна, отворена је „Роса школа родитељства“ у којој ће
родитељи први пут имати прилику да добију стручне савете и подршку током трудноће,
порођаја и првих година одрастања њихове деце. У школи ће, сваког четвртка, бити
ангажовани педијатри, гинеколози, патронажне сестре и стоматолози, који ће помагати
родитељима у сналажењу у њиховим новим улогама. Кроз бројне радионице и предавања
труднице и родитељи ће добијати кредибилне савете о физичкој активности, исхрани и
нези бебе.

У 2016. години, уз подршку Министарства здравља, отвара се пет првих школа
родитељства, а осим Уба школе ће добити Врање, Пожаревац, Куршумлија и Сурдулица.
Школе родитељства отворене су у реновираним просторијама и комплетно су опремљене
према највишим стандардима.
Од сада ће годишње преко 220 беба и њихових родитеа у Убу имати стручну помоћ која ће
допринети лагоднијим првим данима родитељства. Школе ће бити драгоцене у
осамостављивању родитеља и препознавању свих изазова које родитељство доноси и

њиховом успешном превазилажењу, изјавила је др Весна Књегињић, помоћник министра
здравља, приликом отварања новог одељења у убском Дому здравља.
Лекари и медицинско особље које ће водити „Роса школе родитељства“ у домовима
здравља широм Србије прошли су акредитовану обуку Градског завода за јавно здравље
Београд током маја 2016. године, а која је у складу са последњим достигнућима професије.
Роса је још једном окупила велики број грађана који су куповином паковања од 1,5 литра
воде подржали оно што је важно – породицу и будућност деце кроз оснивање првих школа
родитељства у срединама у којима овај вид подршке није постојао. Захваљујући подршци
грађана и Министарства здравља, заједно смо подржали око 2.000 беба широм земље и то
је највећи мотив да наставимо са отварањем укупно 20 школа (изјавила је Милица
Стефановић, представница „Роса воде“).

Велику захвалност донаторима упутила је Биљана Николић, директорка Дома здравља Уб,
која је истакла да ће Школа родитељства на Убу бити организована једном недељно
(четвртком) и да ће будући родитељи на Убу, уз огледне радионице и предавања, у
специјално опремљеним просторијама патронажне службе, подједнако бити заступљени
приликом едукације која се тиче трудноће, порођаја и одгајања беба.
Заменик председника општине Уб Александар Јовановић Џајић, уз захвалност
Министарству здравља и компанији „Роса вода“, истакао је велики значај једног оваквог
пројекта за све будуће родитеље, посебно због тога што се Уб нашао у првих пет Школа
родитељства које се отварају у нашој земљи.
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