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UNICEF-ov izvještaj za Čuvare djetinjstva
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Hrvatska u prestižnom
društvu – sva su naša
rodilišta prijatelji djece

svibanj 2016.

Ana Kitner, majka Ariana i Alana,
rođenih sa samo 27 tjedana,
i sama se uvjerila u dobrobit
kontakta koža na kožu za njezine
dječake: „To što ih svakodnevno
mazimo, dragamo potiče sigurno
njihov bolji rast i napredak. Ja
sam uvjerena u to”, rekla nam je
Ana. Da ova uvjerenja potvrđuje i
medicina rekla nam je pročelnica
Zavoda za neonatologiju
doc. dr. sc. prim. Snježana Gverić
Ahmetašević: „Naravno. Mamin
dodir, mamin glas, jer dijete u
trbuhu sluša otkucaje mamina
srca, maminu intonaciju.
Znanstveno je dokazano
da kontakt koža na kožu s
roditeljima utječe na to da djeca
imaju bolje šanse.”
Dobra skrb u rodilištima izravno
utječe na početak života djece,
a podrška dojenju podrška je
boljem zdravlju majki i djece.
Ta je podrška jako važna i za
prijevremeno rođenu djecu jer
je majčino mlijeko vjerojatno
najbolje individualno skrojeni
lijek koji postoji. Inicijativa
„Rodilište prijatelj djece”, koju je
prije 23 godine pokrenuo UNICEF
u suradnji s Ministarstvom
zdravlja, neće ovdje stati. Sljedeći
je korak unaprijediti postojeću
praksu u rodilištima kako bi ona
postala naklonjenija majkama.

1

2

3

Foto: UNICEF/GDojčinović

Svečanom dodjelom titule
„rodilište prijatelj djece”
popularnoj Petrovoj u Zagrebu
Hrvatska se svrstala u prestižan
krug zemalja poput Švedske, u
kojoj sva rodilišta s ponosom
nose tu titulu. Klinika za ženske
bolesti i porode u Zagrebu
najstarije je i najveće hrvatsko
rodilište u kojem se godišnje u
prosjeku rodi oko 4 000 djece.
Iako je ova ustanova posljednja
dobila titulu „rodilište prijatelj
djece”, upravo su u Petrovoj
napravili velik iskorak kada je
riječ o provođenju deset koraka
za uspješno dojenje u jedinici
intenzivnog neonatalnog
liječenja. Majke imaju na
raspolaganju sobu za izdajanje
pa se njihove prerano rođene
bebe od prvog dana hrane
majčinim mlijekom.
„Mame su time puno više
stimulirane da se izdajaju i
vide da njihovo mlijeko pomaže
njihovoj djeci, vide napredak
kada se djeca hrane njihovim
mlijekom“, kaže nam primalja
Karmen Kostanjčar koja više od
trideset godina radi u Petrovoj.
Majkama i očevima prerano
rođenih bebica svakodnevno
je omogućen i kontakt koža na
kožu koji je za tu djecu iznimno
važan, a roditeljima mnogo znači.
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Čuvari
djetinjstva
na terenu
u Sisku

1) Mama Ana i njezini blizanci na Odjelu neonatologije u Klinici za ženske bolesti i
porode KBC Zagreb; 2) Osoblje Klinike za ženske bolesti i porode pomaže majkama
prijevremeno rođene djece da uspostave bliskost i dojenje; 3) Svečano proglašenje
Klinike za ženske bolesti i porode ‘rodilištem prijateljem djece’. Ravnatelji klinike i
bolnice s osobljem i predstavnicima Ministarstva zdravlja i UNICEF-a

Foto: UNICEF/INobilo
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UVODNIK
Drage Čuvarice
i Čuvari djetinjstva,
sva rodilišta u Hrvatskoj od
travnja ove godine nose naziv
„rodilišta prijatelji djece”!
To znači da se nakon više od 20
godina ustrajnog rada i zalaganja
ni u jednom hrvatskom rodilištu
djeca više ne odvajaju od majki,
a svaka majka dobiva podršku
za dojenje kao najbolji izbor za
nju i njezino dijete. Hvala vam,
jer to ne bilo moguće bez vaše
ustrajne podrške! Računamo da
će postignute standarde skrbi
rodilišta nastaviti održavati.
Možemo biti ponosni što smo
u zadnjih osam godina gotovo
udvostručili stopu dojenja u prva
dva mjeseca života.
Zajedničkim smo naporima
osigurali najbolju moguću
dobrodošlicu svakom djetetu
u našoj zemlji, ali i nastavak te
dobre skrbi o djeci kroz više od
100 grupa za podršku dojenju
koje pomažu majkama i nakon
izlaska iz rodilišta.
No naš se posao nastavlja.
Kako bismo osigurali najbolju
skrb za najmlađe, podržali smo
razvoj programa cjeloživotnog
obrazovanja za patronažne
sestre i sve koji rade s djecom
najmlađe dobi. Također,
pokrećemo program Rodilišta
prijatelji majki za unaprjeđenje
skrbi tijekom poroda.
Udruženi s vama, nastavljamo s
razvojem usluga za najmlađe u
mjestima gdje one nedostaju.
Uz najbolje želje,
Valentina Otmačić,
predstojnica Ureda UNICEF-a
za Hrvatsku
p. s. Veseli me s vama podijeliti i
informaciju da je UNICEF zauzeo
treće mjesto među svjetskim
humanitarnim organizacijama
po transparentnosti.

ULAGANJEM U
EDUKACIJU DO BOLJE
SKRBI ZA NAJMLAĐE
476 tisuća posjeta godišnje, 40 tisuća beba i
900 patronažnih sestara koje svakodnevno, bez
obzira na vremenske uvjete, dolaze u domove
onih koji trebaju podršku i pomoć kad je riječ o
malenim ljudskim bićima čiji su roditelji postali.
Patronažne sestre često nisu samo stručne
osobe koje poučavaju roditelje kako se pobrinuti
za bebu. Njihova uloga, koja podrazumijeva
prisan kontakt s majkama koje su tek rodile
i njihovom djecom, zahtijeva veliko znanje i
emotivan, topao pristup. Da mnoge patronažne
sestre svojem poslu prilaze s mnogo srca,
pokazuje i Brankino iskustvo. Svoju patronažnu
sestru upoznala je još za vrijeme trudnoće.
Njezin sin rodio se mjesec dana prije
termina. Kad su došli kući, imao
je samo dva i pol kilograma,
a Branka je, priznaje, bila
uplašena: „Sestra Mirjana
uvjerila me da sve dobro
radim i potaknula me da
nastavim slijediti svoje
instinkte i dojim bebu
na zahtjev. Mislim da
sam upravo zbog njezine
podrške dojila 20 mjeseci.
Pustili su nas iz bolnice s
neregistriranom žuticom, a sestra
Mirjana bila je ta koja je to primijetila
i pazila da sve prođe kako treba. Veselila se
svakom dobivenom gramu i centimetru, svakom
novom pokretu. Zato, iako sam imala potpunu
podršku mame i prijateljica koje su već rodile,
sestra Mirjana je početku mog majčinstva dala
predivan pečat i stvarno je se sjećam s velikom
ljubavlju i zahvalnošću.”

I Lana, majka dvojice dječaka i djevojčice, rekla
nam je da patronažnu službu smatra iznimno
važnim djelom zdravstvenog sustava:
„Lijep je osjećaj kad ti netko dođe u posjet i
zanima se za tebe i bebu, a stručan je. Bilo mi je
drago kada sam vidjela da imamo iste vrijednosti
i da savjeti moje patronažne odgovaraju onima
savjetnica za dojenje. Time sam stekla povjerenje
da me neće odvesti na krivi put s dojenjem”, rekla
nam je Lana.
Kućni posjeti patronažnih sestara
najobuhvatnija su zdravstvena usluga u
Hrvatskoj. One posjete čak 96 posto obitelji s
malom djecom. Njihova je uloga u zaštiti zdravlja
i razvoja najmlađe djece iznimno velika,
a kvalitetnijom edukacijom mogla
1
bi postati i ključna − posebno kad
je riječ o prepoznavanju djece
i obitelji kojima je potrebna
dodatna podrška.
Zbog toga su sveučilišta u
Splitu i Rijeci, u suradnji
s UNICEF-om, pokrenula
program cjeloživotnog
obrazovanja o zdravlju i
razvoju najmlađe djece, koji je
namijenjen upravo patronažnim
sestrama. Edukacija temeljena na
suvremenim spoznajama iz područja zaštite
i ranog razvoja djeteta, poticajnog roditeljstva,
komunikacije, dojenja i drugih tema doprinijet će
boljim uvjetima odgoja, odrastanja i zdravstvene
skrbi za mališane u Hrvatskoj.
„Vjerujemo kako ćemo zajedničkim ulaganjem,
vrijednim oko 800 tisuća kuna, pokrenuti važan
kotač kontinuiranog unaprjeđivanja skrbi o

SVJETSKI DAN
ROMA U SISKU
U Osnovnoj školi „Galdovo”
i Dječjem vrtiću „Sisak
Novi – Maslačak” 8. je
travnja bilo jako veselo. Uz
veselu glazbu, tradicionalne
plesove i pjesme, romske
priče i kreativne radionice
proslavljen je Svjetski dan

Roma! Zanimljiva događanja
koja slave različitosti i
kulturno bogatstvo okupila
su djecu, roditelje, učitelje i
odgojitelje.
Svi su oni dio programa
“Sisačka šarena inkluzija” koji
UNICEF provodi u suradnji
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Iz prve
ruke

2) i 3) Patronažna
sestra Jelena Bilić
svaki dan obilazi
majke s djecom
u zagrebačkom
naselju
Kozari Bok
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najmlađima. Dio materijala koji će se koristiti
u razvoju kolegija razvio je tim međunarodnih
stručnjaka, među kojima su i vodeći hrvatski
stručnjaci u području psihologije i rane intervencije
u djetinjstvu”, rekla je nakon potpisivanja ugovora o
suradnji zamjenica predstojnice Ureda UNICEF-a za
Hrvatsku Đurđica Ivković.
Istraživanja su pokazala da dvije trećine roditelja
dobije savjet o dojenju od svoje patronažne
sestre, no ti savjeti, nažalost, često nisu dostatni.
Iako se većina djece doji pri izlasku iz rodilišta, do
četvrtog mjeseca postotak dojene djece pada na
samo 35 do 40 posto. Sami roditelji predložili su
u istraživanju koje je proveo UNICEF da se stručni
interes patronažnih sestara proširi na savjete u
vezi s novom ulogom obaju roditelja i za usvajanje
novih saznanja o dojenju. Dodatna edukacija i
proširivanje znanja iznimno su važni u patronaži,
kaže nam patronažna sestra Karmela iz Zagreba:
„Moj dodatni angažman i edukacija vraćaju mi se

kroz zahvalnost i zadovoljstvo mojih pacijenata.
Mislim da nigdje ne možemo tako doprijeti do
pacijenta kao u njegovu domu. Ulaskom u dom
možemo puno ranije otkriti uzroke problema i na
vrijeme djelovati, a komunikacija je u našem poslu
prvi i osnovni alat te temelj svega. Zato posao
patronažne sestre zahtijeva veliko znanje, kojeg
nikad dosta. Nema pravila na kakve ćete slučajeve
naići, stoga trebamo uvijek biti otvorene za nova
znanja i edukacije.”
Da je kvalitetna edukacija iznimno važna
prepoznaju i korisnici koje patronažne sestre
posjećuju, pa tako i Gordana iz Varaždina s kojom
smo razgovarali: „Iva je prva osoba kojoj sam
iznijela svoje sumnje da jedno od moje djece ima
motoričkih poteškoća. Odmah mi je rekla kome
se mogu obratiti za pomoć i savjet. Kad je čula
da dijete ima više poteškoća nego što se to na
prvi pogled činilo, rekla je da je i sama primijetila
neke znakove, međutim nije se osjećala dovoljno
kompetentnom za davanje savjeta te vrste.”
Zahvaljujući ovom programu obrazovanja,
patronažne sestre imat će dovoljno znanja da
na vrijeme prepoznaju dijete koje treba dodatnu
zdravstvenu skrb ili drugu vrstu podrške. Mnogo
više roditelja dobit će korisne savjete o dojenju i
o tome kako se brinuti za dijete, a djeca priliku za
kvalitetniju zdravstvenu skrb u prvim mjesecima
i godinama svog života, kao i roditelje koji će biti
osnaženiji u brizi za svoje mališane.

Čuvarica djetinjstva Davorka pridružila se djeci i odraslima u likovnoj
radionici povodom Svjetskog dana Roma u dječjem vrtiću Sisak Novi
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s Gradom Siskom i Pučkim
otvorenim učilištem „Korak
po korak”. Cilj je programa
uspješnije uključivanje
romske djece i drugih ranjivih
skupina djece u školu, što je
preduvjet za njihov kasniji
uspjeh u životu.
U želji da iz prve ruke vidi
što sve radimo kad je riječ o
inkluziji, na proslavu
u vrtiću pozvali smo
UNICEF-ovu donatoricu
Davorku, inače nastavnicu

Uvijek su nam ugodni
susreti s našim dragim
volonterima i donatorima,
koji su i prilika da se
bolje upoznamo. Na
posljednjem takvom
druženju Irena Čugura
Ćerić, ravnateljica
OŠ „Hugo Badalić”,
i Milan Mitrović,
romski predstavnik i
roditelj, razgovarali su
s našim donatorima i
volonterima o tome kako
UNICEF-ov program
„Krenimo zajedno”
pomaže uspješnijem
osnovnom školovanju i
integraciji romske djece u
Slavonskom Brodu.
„Super je iz prve ruke
čuti i vidjeti kako se
stvari mogu promijeniti
na bolje”, rekla je tom
prilikom jedna od naših
dugogodišnjih Čuvarica
djetinjstva. Od srca hvala
svim našim donatorima!

Foto: UNICEF/MIlej

1) Na grupama za
potporu dojenju
majke dijele svoja
iskustva

Naši susreti uvijek su prilika za
razgovor o tome što je još potrebno
napraviti za djecu u Hrvatskoj i svijetu

hrvatskog jezika u osnovnoj
školi u Sisku. „Oduvijek sam
željela pomagati i sretna sam
što mi UNICEF daje priliku
da to ostvarim. Na internetu
i u Dobrim vijestima pratim
što UNICEF radi i veseli me
to što vidim.” Tako nam je
Davorka objasnila zašto
je prije tri godine odlučila
postati UNICEF-ova Čuvarica
djetinjstva, čime, kao i Vi,
direktno pomaže provođenju
naših programa.
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Imati
obitelj
velika
je stvar

Foto: UNICEF/MIlej

Predstavljanje akcije Electroluxa i UNICEF-a
za udomljavanje djece. S lijeva na desno:
Saša Lozar, voditelj događanja, Mladenka
Ravenski, predsjednica Foruma za
kvalitetno udomiteljstvo, Valentina Otmačić,
predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku,
Bernardica Juretić, ministrica socijalne
politike i mladih, Ivan Radnić, predstavnik
Electroluxa i Ines Strenja Linić, saborska
zastupnica i udomiteljica

JESTE LI
ZNALI?
Na internetskom portalu
juhuhu.hrt.hr dostupne
su brojne televizijske i
radijske emisije te igre
namijenjene djeci od tri
godine do jedanaest godina,
koje je osmislio i pripremio
Produkcijski odjel Djeca i
mladi HRT-a.
Dio sadržaja dostupan je
na romskim jezicima te
prilagođen djeci s teškoćama
vida. Uz sadržaje za djecu,
portal donosi i brojne korisne
savjete i podatke za roditelje,
osmišljene u suradnji
s UNICEF-om, u obliku
prijedloga za zajedničko
gledanje odabranih emisija i
razgovor s djecom.
„Televizija ima veliku moć
kad su u pitanju životi, snovi
i nadanja djece. Mnogi danas
vrlo uspješni ljudi upravo
su na televiziji vidjeli kako
izgleda njihovo buduće
zanimanje, stoga je važno

Djevojčica gleda jednu
od brojalica dostupnih na
portalu Juhuhu

Foto: UNICEF/MIlej

Više o 1500 djevojčica i dječaka
u Hrvatskoj živi u institucijama,
čekajući priliku za odrastanje u
obitelji. Kako bi što većem broju
djece bez odgovarajuće roditeljske
skrbi pomogli osigurati kvalitetnu
udomiteljsku skrb i priliku za
ispunjeno i sretno djetinjstvo,
svjetski poznata tvrtka Electrolux
i UNICEF udružit će snage u
humanitarnoj akciji. Prodajom
usisavača i malih kućanskih
uređaja Electrolux će prikupljati
sredstva kako bi se djeci koja
borave u domovima pronašli
udomitelji i kako bi im se osiguralo
ono što im je najpotrebnije – život
u obiteljskom okružju. Donacija
će se kroz UNICEF-ov program
„Svako dijete treba obitelj”
ulagati u podršku udomiteljskim
obiteljima, edukaciju i opremu
za udomitelje, povećanje broja
kvalitetnih udomiteljskih obitelji i
razvoj kvalitetnog udomiteljstva
u Hrvatskoj jer svako dijete ima
pravo odrastati u krugu obitelji.

koje vrijednosti od rane dobi
televizija promiče, jer na taj
način djeci šalje poruku o
tome tko je u društvu važan
i što se u društvu cijeni.
Cijeni li društvo jednako
djevojčice i dječake, vidi li
društvo sposobnosti djece
s teškoćama u razvoju,
uvažava li društvo različitost
kao zajedničku osobinu svih
ljudskih bića? Istraživanja
dobrih televizijskih praksi
pokazala su da kvalitetnim
sadržajima možemo

pomoći djeci i u nošenju
s teškim temama poput
bolesti, razvoda roditelja ili
prometnih nesreća”, izjavila je
predstojnica Ureda UNICEF-a
u Republici Hrvatskoj
Valentina Otmačić povodom
predstavljanja programa.
Animirani filmovi, pjesmice i
bajke samo su dio onoga što
roditelji i djeca mogu pronaći
na portalu i aplikaciji Juhuhu,
koji su zamišljeni kao
zabavna, poučna i sigurna
internetska zona za djecu.

rješenje UNICEF skandi: pristup, rasadnik, rastimo zajedno, o, aport, jen, rai, em, vi, ara, bisernice, ork, aneurin, asen, k, lijep, atač, krt, uton, torzo, ifo, a, tanad, lav, unikat, nš, telefončić, lo, iks,
čitaj mi, urar, kardinal, enakiti.
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