
INICJATYWA SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU 

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU 

 

 

 

Nazwa Szpitala: …...…………………………………………………………. 

………………….……………………………………………………………… 

Adres: …………………….…………………………………………………... 

Nazwiska Członków zespołu: ……..…………………………………………  

………………………………………………………………………...………. 

….………………………………………………………….………………….. 

Data: ………………………………………………………………………….. 

 

 

V.B. Zestawienie  monitoringu 

 

Nazwa i adres placówki: 

 

Data zbierania danych: 

Członkowie zespołu monitorującego: 

Krok 1.     Sporządzić na piśmie zasady postępowania sprzyjające karmieniu piersi i zapoznać z nimi cały personel 

1.1 □ tak    □ nie 

1.2 □ tak    □ nie 

1.3 □ tak    □ nie 

Krok  2 .  Przeszkolić wszystkich pracowników tak, aby mogli realizować powyższe zasady 

2.1 □ tak    □ nie 

2.2 □ tak    □ nie 

2.3 □ tak    □ nie 

Ogólne informacje dotyczące kobiet wypełniających kwestionariusze przed wypisem 



G1             .............% 

G2 V          ..............%                                 C-WG  ..............%                      CG       ..............% 

G3 KP       ...............%                            KM      ...............%                           NKP    ..............% 

Krok 3.    Informować wszystkie kobiety ciężarne o korzyściach karmienia piersią i postępowaniu podczas karmienia 

3.1 ____% 

Krok  4.   Pomagać matkom w rozpoczynaniu karmienia piersią w ciągu pół godziny od urodzenia dziecka 

4.1 ____% 

4.2 ____% 

4.3 ____% 

4.4 ____% 

4.5 ____% 

Krok  5    Praktycznie nauczyć matki (zademonstrować) jak należy karmić piersią i jak utrzymać laktację nawet jeśli 

będą oddzielone od noworodków 

5.1 ____% 

5.2 ____% 

5.3 ____% 

5.4 ____% 

5.5 ____% 

Krok  6.   Nie dokarmiać i nie dopajać noworodków niczym poza pokarmem kobiecym z wyjątkiem szczególnych 

wskazań medycznych 

6.1 ____% 

Krok   7.    Stosować system "ROOMING-IN" umożliwiający matce przebywanie razem z dzieckiem (w jednym 

pokoju) od urodzenia i przez całą dobę 

7.1 ____% 

Krok  8.    Zachęcać i ułatwiać karmienie piersią "na żądanie” 

8.1 ____% 



8.2 ____% 

Krok  9.   Nie podawać smoczka niemowlętom karmionym piersią 

9.1 ____% 

9.2 ____% 

Krok   10.  Angażować się w tworzenie i pracę grup kobiet wspierających się w karmieniu piersią i kierować do nich 

karmiące matki wypisywane ze szpitala lub będące pod opieką przychodni 

10.1 ____% 

10.2 ____% 

Zgodność z Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece 

K 1 □ tak  □ nie    

K 2 ____% 

Opieka okołoporodowa przyjazna matce 

OOPM 1 ____% 

OOPM 2 ____% 

Podsumowanie 

 

Aby Inicjatywa Szpitala Przyjaznego Dziecku  była realizowany, powyższe odpowiedzi muszą wynosić minimum: 

□ Krok 1       „tak” dla wszystkich punktów                                                                   □ Krok 8       80%   dla każdego z 

dwóch punktów 

□ Krok 2   „tak” dla wszystkich punktów                                □ Krok 9   80%   dla każdego z 

dwóch punktów  

□ Krok 3        70%                                                                                                         □ Krok 10  80%   dla każdego z 

dwóch punktów 

□ Krok 4    przynajmniej po 80% w trzech punktach i 70% w pozostałych          □ Kodeks   ”tak” oraz 80% 

□ Krok 5        przynajmniej po 80% w trzech punktach i 50% w pozostałych              □ OOPM     80% w jednym punkcie 



i przynajmniej po 50% w każdym pozostałym 

□ Krok 6    80%                                                                                              

□ Krok 7    80%                                                                                                          

 

Placówka  w sposób wystarczający wypełnia globalne kryteria dla Szpitala Przyjaznego Dziecku: 

□ tak  □ 
nie    

Osiągnięcie: 

 

Wymagają udoskonalenia: 

 

Sugerowane udoskonalenia: 

 

 


