Ние от фондация „Нашите недоносени деца" вярваме, че за родителите на
преждевременно родени деца е от изключително значение да получат подкрепа от
психолог още в първите дни след раждането на тяхното дете. В неонатологичното
отделение на Първа АГ болница „Света София" /бивша Тина Киркова/ гр. София
родителите вече ще могат да се обръщат към клиничния психолог на ФННД – Велина
Иванова.
Услугата е насочена към всички родители, които имат въпроси, притеснения, имат
нужда да споделят своите трудности или пък просто да поговорят с някой за себе си и
своите тревоги. Доказана практика от много психолози и психоаналитици по света е
грижата за преждевременно родените и техните родители. Изправени пред трудното
изпитание те често са неподготвени да го посрещнат. Всички ние от фондация „Нашите
недоносени деца" сме се сблъсквали с чувството на самота и обреченост, което ни
обзема от неясното бъдеще след преждевременното раждане. За това сме убедени, че в
тази изцяло нова ситуация, изпълнена с толкова сериозни изпитания, разговорът с
психолог в първите часове и дни след преждевременното раждане ще помогне на
родителите да се справят с уплахата, затварянето в себе си, липсата на вяра, че ще
срещнат разбиране. Понякога в следствие на първоначалния шок от случващото се,
родителите са обзети от мисли, които ги плашат и които не биха могли да споделят с
когото и да било от близките си. Сега за емоционалната им подкрепа е на разположение
подготвен специалист, с който те могат да споделят всичките си страхове и мисли без
притеснение.
Консултациите ще се извършват веднъж седмично в понеделник след 12 часа и
могат да продължат до 17 часа.
Записването става на тел.: 0887746390 или на e-mail: v.ivanova@premature-bg.com,
както и на място в отделението всеки понеделник.

За психолога:
Велина Иванова е клиничен психолог, формира се в полето на психоанализата,
асоцииран член на „Асоциация Българско Психоаналитично Пространство". Завършила
е СУ "Св. Климент Охридски". Работила е в отдел "Закрила на детето", а също така в
Център за аутисти.

