
WARSZTAT DLA SPECJALISTÓW 
PRACUJĄCYCH W OBSZARZE 

OKOŁOPORODOWYM


OPIEKA OKOŁOPORODOWA  
ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE 

Zapraszamy psychologów, położne i pielęgniarki pracujące na 
oddziałach położniczym, patologii ciąży, ginekologii i neonatologii, 
doradczynie laktacyjne, doule, położne środowiskowe i lekarzy oraz 
innych specjalistów chcących rozwinąć wiedzę na temat opieki 
okołoporodowej i jej pomocnego w pracy, psychologicznego aspektu


Zajęcia odbywają się w weekend, spotykamy się w sobotę od godziny 
9 do 16:30 i w niedzielę od godziny 9 do 14.


Pracujemy w blokach 1,5 godzinnych, w sobotę mamy dłuższą przerwę 
na obiad. Nasza praca ma charakter warsztatowy, dzielimy się swoimi 
doświadczeniami z pracy i kontaktu z trudnościami. 


Cena warsztatu 600 zł, zawiera 12 godzin zegarowych warsztatów, 
wspólny obiad, dostęp do zamkniętej grupy dla Profesjonalistów na fb 
o tematyce okołoporodowej i rodzicielstwa, certyfikat uczestnictwa.




SOBOTA GODZINY 9 - 16:30 

PLANOWANIE DZIECKA I CIĄŻA 

Świadome i nieświadome aspekty planowania dziecka i ciąży 

w przeżyciu kobiety i mężczyzny - aspekty psychologiczne.


HOSPITALIZACJA, OPIEKA OKOŁOPORODOWA W SZPITALU, 
PORÓD SIŁAMI NATURY I PRZEZ CIĘCIE CESARSKIE, KARMIENIE 

NOWORODKA PIERSIĄ I BUTELKĄ  

BABY BLUES, PSYCHOZA POPORODOWA 

Co nas może niepokoić w zachowaniu i odczuwaniu Pacjentki, kiedy 

i jak na to reagować. Kiedy wskazana / niezbędna jest konsultacja 
psychiatryczna. Kiedy powinniśmy sięgnąć po kontakt z Miejskiem 

ośrodkiem pomocy społecznej, asystentem rodziny i/lub Sądem 
rodzinnym.


KOMPLIKACJE OKOŁOPORODOWE, TRAUMA 
OKOŁOPORODOWA 

Jak rozmawiać z pacjentką i jej rodziną w sytuacji

poronienia, porodu martwego dziecka, choroby dziecka o której 

pacjentka wiedziała, a także gdy nie była jej świadoma. Przedłużający 
się pobyt w szpitalu z uwagi na stan zdrowia jej i/lub dziecka




NIEDZIELA GODZINY 9 - 14 

DZIECI URODZONE PRZEDWCZEŚNIE I ICH RODZICE JAKO 
SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWI PACJENCI 

Aspekty psychologiczne perspektywy Mamy, Taty, noworodka 

i personelu medycznego


POŁÓG, DEPRESJA POPORODOWA 

Dobry połóg, jak go wspomagać. Jak rozpoznać depresję poporodową 
i co może być pomocne dla Pacjentki i jej Rodziny


WCZESNE RODZICIELSTWO 

Początki rodzicielstwa w sprzyjającym środowisku oraz gdy po drodze 
pojawiają się zakłócenia i trudności. Jak wspomagać wczesną relację 

matka - niemowlę. Jak wspierać młodego Tatę.



