W dniach 24 i 25 kwietnia 2014r, w Ćwieklicach k. Pszczyny, odbyła się
III Ogólnopolska Konferencja „Trudne dobrego początki- potencjał
kobiety, potencjał położnej” skierowana do osób związanych
zawodowo z narodzinami. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie
Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „DOBRZE URODZENI"
Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Śląski Piotr Litwa
oraz
Wojewódzki
Konsultant
w
Dziedzinie
Pielęgniarstwa
Ginekologicznego i Położniczego Barbara Gardyjas.
Patronatu medialnego udzielił nam Magazyn Pielęgniarki i Położnej oraz
Gazeta Wyborcza.
Wsparcie sponsorskie otrzymaliśmy od :
- PROMED S.A.
- Medela Polska Sp. z o.o.
- Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
- „Dudek” Wiesław Dudek
- Polski Bank Komórek Macierzystych
- Oilatum (Glaxosmithkline Consumer
Healt hcare Sp.z o.o.)
- Yavo Sp. Z o.o.
- Żywiec Zdrój S.A.

Oprawa
fotograficzna:
Agnieszka
Dziduszkiewicz http://www.fotosister.eu.

Udział w konferencji wzięło ponad 90 osób, wśród nich byli m.in. położne,
doradcy laktacyjni, psycholodzy, doule. Tradycją naszych działań jest
łączenie teorii z praktyką oraz postrzeganie naszej pracy zarówno jako
sztuki, jak i rzemiosła. W tym też nurcie zorganizowane były wykłady,
warsztaty, a także czas na refleksję. Wszystkie zagadnienia poruszane w
czasie konferencji opracowywane były przez wysokiej klasy specjalistów
w poszczególnych dziedzinach.
Sesja
wykładowa
następująca tematykę:

obejmowała

1. „Z siłą wodospadu- potencjał kobiety”
Bożena Kowalik, Krzysława Krzempek
2. „O zasadzkach kwalifikacji, czyli kto
może rodzić w domu” Katarzyna Oleś
3. „Poród w domowym zaciszu - opinie
kobiet rodzących” Aleksandra GawieńZych
4. „Muzykoterapia – rodząca w świecie
dźwięków” Ireneusz Krzempek
5. „Aktualności w karmieniu piersią- temat
stary jak świat” Joanna Fajdek
6. „Wpływ karmienia piersią na rozwój
mowy dziecka” Marta Kwoczyńska
7. „Doula przy kobiecie” Małgorzata
Borecka i Maria Ryll

Sesja
warsztatowa
kształciła
umiejętności praktyczne w zakresie:
1. „Chusta w wyprawce - po co?
Praktycznie o noszeniu dzieci” Marta
Żurek i Sylwia Misiak
2. „Dotyk malucha- radość czy ból?
Integracja sensoryczna noworodka” Beata
Górecka-Wyderka
3. „Kącik krawiecki - szycie krocza
praktycznie” Edyta Dzierżak-Postek i
Maria Romanowska
4. „Proste
rozwiązania
trudnych
problemów - karmienie piersią” Malwina
Okrzesik

Po dniu pełnym wrażeń i
napełniania głów uczestników
wiedzą zawodową przyszedł czas
na odrobinę relaksu i rozrywki,
którą zapewnił spektakl „Hebama”
Amatorskiego Teatru „Naumiony” z
Ornontowic. Spektakl opowiada
historię rodziny, w której właśnie na
świat ma przyjść kolejny potomek.
Pierwowzorem
dla
tytułowej
bohaterki stała się legendarna
postać hebamy, która przez wiele
lat przyjmowała porody na terenie
Ornontowic i okolicy - Agnieszki
Cięciałowej.

Z całą pewnością można powiedzieć, że III Ogólnopolska Konferencja
„Trudne Dobrego początki” zorganizowana przez Stowarzyszenie Dobrze
Urodzeni okazała się sukcesem a organizatorzy osiągnęli zamierzone
cele. Osoby zajmujące się zawodowo różnymi aspektami narodzin zdobyli
wiedzę o najnowszych osiągnięciach współczesnego świata
okołoporodowego i wzmocnili swój potencjał.
Dziękujemy Państwu za wkład w organizację tego przedsięwzięcia.
Zachęcamy do obejrzenia pełnej galerii na stronie:
http://www.dobrzeurodzeni.pl/iii-ogolnopolska-konferencja-trudnedobrego-poczatki-potencjal-kobiety-potencjal-poloznej-83.html

