Podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi
Fotoaparát s okamžitou tlačou fotky
Nápad o instantnej fotke bábätka vznikol na podnet mamičiek, prežívali stresujúce obdobie čakania
na prvé informácie po pôrode o stave svojho bábätka po jeho stabilizácii ošetrujúcim neonatológom.
Malíček v súčasnosti nevie zabezpečiť, aby ošetrujúci neonatológ navštívil matku na oddelení po
pôrode a poskytol jej informácie o stave dieťaťa. Jedným z motivátorov by však mohlo byť, keby
personál Rizikových novorodencov / JIS odfotil dieťa a vytlačil fotku, s ktorou ošetrujúci lekár navštívi
matku a bude informovať o stave jej dieťaťa.
Hlavným poslaním projektu je zabezpečiť dôveru rodičov v poskytovanú starostlivosť pre ich dieťa.
Hlavný prínos tohto projektu je:






matka má informácie o svojom predčasne narodenom dieťati od ošetrujúceho neonatológa
čo najskôr po stabilizácii dieťaťa,
matka môže mať svoje dieťa stále pri sebe prostredníctvom fotky,
možný lepší psychický stav matky,
možná zvýšená laktácia,
informovanosť o Malíčku – podpornej skupine rodičov.

Predmet, ktorý matka obdrží od neonatológa pozostáva z:



instantnej fotky dieťaťa vytlačenej z fotoaparátu
fotorámik o činnosti Malíčka, na ktorom je nalepená fotka

Charakteristika a finančná kalkulácia na nákup fotoaparátu a príslušenstva poskytovaný nemocnici /
oddeleniu:
Názov

Značka

Nákup

Fotoaparát
(varianta 1)
Fotoaprát
(varianta 2)
Fotopapier
(varianta 1)

Polaroid Snap Instant

Fotopapier
(varianta 2)

Fotorámik
o činnosti

www.alza.sk

Počet
kusov
1 ks

Obstarávací
náklad
150 €

Fujifilm Instax mini 8

www.alza.sk

1 ks

81 €

Polaroid Zink 2x3" Media 50 kusov

https://www.alza.sk/
polaroid-zink-2x3media-50-packd2306992.htm

1 balenie /
50 kusov

33 €

Fujifilm Instax mini film - 20
kusov

https://www.alza.s
k/fujifilm-instaxmini-film-na-20fotografiid4049204.htm?o=1
9
www.dolis.sk

1 balenie /
20 kusov

16,50 €

50 kusov

18,50 €

- Fotoramik 11,5 x 9 cm cca
350 g/m2 jednostranne
natieraný pohľ. kartón
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Micro
karta

PRISMA 350 g, 1+0 matný
lak
- lepenie
OLP
ako
predpriprava na nalepenie
fotky rozmerom 7,6 x 5 cm
SD
Kingston Micro SDHC 16GB
Class 10 UHS-I + SD adaptér

https://www.alza.sk/
kingston-microsdhc-16gb-class-10uhs-i-sd-adapterd1480947.htm

1 ks

10 €

Financovanie:


zdroje krytia na nákup fotoaparátov: vlastné / sponzorstvo

Časový harmonogram distribúcie fotoaparátov a príslušenstva:
1. fáza (október / november 2016): oddelenia JIS na Slovensku (vymenovať podľa záujmu
spolupráce)
2. fáza (október / november 2016): oddelenia rizikových novorodencov (vymenovať podľa
záujmu spolupráce)
3. fáza (podľa záujmu): ostatné

Malíček zabezpečí zásobovanie nemocníc na základe požiadavky:
Názov položky

Predpokladaný počet kusov na Predpokladaný náklad na 1 rok
1 rok na 1 nemocnicu*
na 1 nemocnicu*
– 300 (25 fotiek na mesiac)
200 € (0,66€ na 1 fotku)

Fotopapier (varianta 1
Polaroid)
Fotopapier (varianta 2 – 300 (25 fotiek na mesiac)
250 € (0,83€ na 1 fotku)
Fujifilm)
Fotorámik
s obojstrannou 300
111 € (0,37€ na 1 fotorámik)
páskou
Náklady na 1 rok (varianta 1 –
311 €
Polaroid)
Náklady na 1 rok (varianta 2 –
361 €
Fujifilm)
*výpočty vychádzajú z údajov zozbieraných ako pilotný projekt na Antolskej nemocnici v Bratislave,
kde sa za 2 mesiace (v období február – marec 2016) urobilo 50 fotiek detí.
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Zoznam nemocníc a oddelení, kam bude fotoaparát s príslušenstvom odovzdaný (z každej
odovzdávky treba urobiť fotodokumentáciu):
Nemocnica
Martin

Oddelenie

Nové Zámky

Typ fotoaparátu
Odovzdané dňa
Polaroid Snap Instant November 2016
modrý
+ fotopapier
November 2016

Distribúcia do nemocníc bude uskutočňovaná na základe Zmluvy o zapožičaní osobne zástupcom
Malíčka. Darovacia zmluva musí obsahovať okrem náležitých položiek aj:







informáciu o tom, že fotoaprát je majetkom Malíčka a do nemocnice / kliniky / oddelenia sa
zapožičiava na dobu neurčitú. Nemocnica / klinika / oddelenie a jej zamestnanci neposkytujú
za zapožičanie žiadnu finančnú úhradu.
Prípadné poškodenie nemocnica / klinika / oddelenie ihneď hlási Malíčku, ktorý zabezpečí
potrebnú opravu na svoje náklady. Na dobu potrebnú na opravu a dopravu fotoaparátu do
a zo servisu Malíček neposkytuje náhradný fotoaparát.
Objednavanie fotoramikov a fotopapierov bude objednávať nemocnica / klinika / oddelenie
emailom na adrese info@nasmalicek.sk priebežne počas roka.
Nemocnica / oddelneie / klinika sa zaväzuje k odosielaniu informácií o množstve vyrobených
a odovzdaných fotiek za dané obdobie (pripravený formulár – príloha k projektu) – získava
a Malíčku odosiela nemocnica, ktorej bol fotoaprát s príslušenstvom odovzdaný.

Nemocnica, ktorej Malíček poskytne fotoaparát s SD kartou, fotopapier, fotorámiky a lepidlo, musí
spĺňať nasledovné podmienky:



Nemocnica vyjadrila písomný záujem a poskytla kontaktné informácie na osobu, ktorá bude
oddelenie zastupovať v spolupráci s Malíčkom
Nemocnica vyjadrila záujem o spoluprácu na projekte Fotoaparát

Projektová fotodokumentácia

Fotoaparat
projektova dokumentacia.pdf
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Informácie o urobených a odovzdaných fotkách mamičkám

Všeobecné údaje a kontaktné údaje
Názov nemocnice
Oddelenie
Kontaktná osoba
Telefónne číslo na kontaktnú osobu
Emailová adresa na kontaktú osobu

Informácie o fotkách
Mesiac, rok

Počet vytvorených
fotiek

Počet odovzdaných
fotiek

Október 2015
November 2015
December 2015
Január 2016
Február 2016
Marec 2016
Apríl 2016
Máj 2016
Jún 2016
Júl 2016
August 2016
September 2016
Október 2016
November 2016
December 2016
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Pilotý program Fotoaparátu v Perinatologickom centre v Nemocnici UMB, Antolská, Bratislava:
Typ fotoaparátu: Polaroid Snap Instant červený
Odovzdanie fotoaparátu: 19. február 2016
Počet urobených fotiek (od odovzdania do konca septembra 2016): 180
Feedback od zamestnancov centra:
MUDr. Irena Dobišová:
Na začiatku sme sa na foťák pozerali velmi nepekne. Ako na niečo, čo nám prinesie len ďalšie povinnosti.
le aj tí najhorší frfľoši teraz radi fotia detičky. Nám technicky menej zdatným ochotne sekundujú sestričky.
Keď porobíme všetky potrebné kroky pri ich príjme, tak ich odfotíme a ideme s fotečkou, ktorú lepíme do
rámiku s odkazom "Narodil sa Vám bojovník", dopíšeme základné údaje: meno, čas narodenia a hmotnosť.
Keď mamku informujeme, tak jej môžeme aj ukázať babätko, ktoré nemôže hneď po pôrode vidieť. A ona
zase v záplave informácii, ktoré jej povieme, niekedy nevníma základné údaje - a tie si môže overiť:), lebo
sú vpísané pri obrázku.
Jedna z vecí je aj to, že my lekári máme dôkaz, že sme mamičku informovali. Opakovane sa nám totiž
stalo, že sa sťažovali, že nemajú o dieťaťu žiadne informácie, že im nikto nebol povedať (možno pre
medikáciu pri pôrode, možno to spôsobila hladina endorfínov...). Obrázok z polaroidu dáva matke výlučne
lekár, nedáva ho otcovi, ani nikomu z rodiny, a nenecháva ho maminke, ktorá spí po pôrode.
Mamy samy hovoria, že obrázok na začiatku im pomohol vyrovnať sa s bolesťou v popôrodnom období,
pomohol pri dojčení a preklenul obdobie, kedy nemôžu dieťatko vidieť.
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