
                                                                                                      „Savjetovalište za dojenje“ 

  Zagreb, Dom zdravlja Zagreb-Istok 

  Grižanska 4, I kat 

  Radno vrijeme: pon. – pet. od 11,30 – 15,30 h 

 Telefon: 01/2960 456 

 e-mail: savjetovaliste.dojenje@dzz-istok.hr 

Poštovani, 

 

01.listopada 2015. započelo je sa radom „Savjetovalište za dojenje“ Grada Zagreba u Domu zdravlja 

Zagreb Istok, Grižanska 4. 

Prema programu Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba donjet je program promicanja i 

unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2015. – 2017. u koji je uvrštena i aktivnost povećanja 

broja dostupnih savjetovališta za djecu i majke te su se osigurala sredstva iz Proračuna Grada 

Zagreba za realizaciju 

.  

Savjetovalište za na dojenje na području Grada Zagreba osigurava potporu isključivom dojenju ali i 

ukupnom trajanju dojenja u zajednici, stvara bolju dostupnost informacija kako trudnicama tako i 

majkama nakon poroda kroz savjetovanje jedan na jedan, ali i grupno savjetovanje sa temama dojenja 

koje će u Savjetovalištu pružati patronažna sestra, IBCLC savjetnica.  

Cilj rada Savjetovališta je ostvariti bolju i lakšu dostupnosti majkama koje trebaju pomoć i podršku 

vezanu uz prehranu i njegu dojenčadi i male djece te utjecati dugoročno na višu stopu isključivog i 

ukupnog trajanja dojenja. 

Namjenjeno je pružanju podrške majkama i upućivanje u ostvarivanje prava djeteta u situacijama kada 

ono nije u mogućnosti samo odlučiti. Za majke novorođenčadi, dojenčadi i male djece te njihove 

cjelokupne obiteljske zajednice koje žele dobiti podršku u dojenju sa informacijama utemeljenim na 

dokazima. 

Savjetovalište će raditi na poticanju,osnivanju i djelovanju lokalnih grupa za potporu dojenju, 

organizaciji trudničkih tečajeva ali i neizostavno u suradnji sa zdravstvenim i socijalnim službama i 

organizacijama civilnog društva. 

Vas kao službe koje sudjeluju u osiguravanju pružanja primarne zdravstvene zaštite ali i kao mjesta na 

kojima se traže dodatne informacije vezane uz pružanje podrške dojenju želimo upoznati sa 

aktivnostima i djelovanjem Savjetovališta te zamoliti za zajedničku suradnju i proslijeđivanju 

informacija o radu Savjetovališta kako bi što bolje osigurali njegovu dostupnost trudnicama, majkama i 

obiteljima kojima je pomoć potrebna. 

 

Savjetovalište je dostupno svim građanima/osiguranicima Grada Zagreba, bez uputnica i prethodnih 

najava. 

 

     Voditeljica savjetovališta: Ravnateljica: 

Dinka Barić mag.med.techn.,IBCLC Dragica Jesih dipl. oecc. 
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