ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10 Ιουνίου 2014

Ήλια Παφίτη 9936 5414

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θηλασμού – «Δώρο Ζωής» (ΜΚΟ) σε συνεργασία με
ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
ανακοινώνουν την έναρξη των εργασιών που αφορά το ερευνητικό πρόγραμμα
«A BrEaST start in life: Addressing social inequalities and supporting breastfeeding through
inclusion activities».
To 18μηνης διάρκειας πρόγραμμα (Απρίλιος 2014 – Οκτώβριος 2015) το οποίο χρηματοδοτείται
από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Μηχανισμό, ΕΕΑ Grant Funds και την Κυπριακή Δημοκρατία
μέσω του ταμείου για Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, έχει σκοπό την προαγωγή του μητρικού
θηλασμού, με τη γεφύρωση της γνώσης και της πρακτικής σε σχέση με το μητρικό θηλασμό στη
Κύπρο. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι
(α) η αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής της πολιτικής των «10 βημάτων» για επιτυχή θηλασμό
σε μαιευτικές μονάδες ανά το Παγκύπριο, μέσα από τις απόψεις τόσο του προσωπικού των
μονάδων όσο και μέσα από την εμπειρία των ίδιων των μητέρων. Στόχος, η αποτύπωση της
υφιστάμενης κατάστασης, η εκτίμηση αναγκών και η στοχευμένη προσαρμογή των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του Παγκυπρίου Συνδέσμου Μητρικού Θηλασμού – «Δώρο Ζωής» προς τους
επαγγελματίες υγείας και τις θηλάζουσες μητέρες, βάσει τεκμηριωμένων ερευνητικών ενδείξεων
και
(β) η διερεύνηση των πρακτικών και συνηθειών των Κυπρίων μητέρων σε σχέση με το θηλασμό
σε βάθος χρόνου, με στόχο την εκτίμηση του ποσοστού έναρξης, της διάρκειας και της
αποκλειστικότητας του θηλασμού όπως και η αναγνώριση δυνητικών προσδιοριστικών
παραγόντων της πρόωρης διακοπής του, από το μαιευτήριο μέχρι και πέραν των πρώτων έξι
μηνών της ζωής του παιδιού. Στόχος, η ενδυνάμωση και η εξειδίκευση των δραστηριοτήτων
εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ενεργού εμπλοκής και άλλων δράσεων προώθησης του μητρικού
θηλασμού που προσφέρονται τόσο προς τους επαγγελματίες υγείας, τους εμπλεκόμενους φορείς
όσο και προς το κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης ευαίσθητων σε θέματα θηλασμού
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ομάδων του πληθυσμού και περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνδέσμου και στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ:
www.breastfeeding-cyprus.com
www.cut.ac.cy/nur
-ΤΕΛΟΣ-

Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θηλασμού – «Δώρο Ζωής»
Ψαρών 19, Διαμ. 201, Έγκωμη
CY-2408 Λευκωσία, Κύπρος
T: 9936 5414
F: 2259 3600
www.breastfeeding-cyprus.org
nicosiabreastfeeding@cytanet.com.cy
Δωρεάν συμβουλευτική γραμμή μητρικού θηλασμού από το φρέσκο Γάλα Χαραλαμπίδης Κρίστης
8000 6262 (mama)
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