Wrocław dn. 4.06.2009 r.

Serdecznie witam,

W imieniu Fundacji Kobieta i Natura zapraszam na Międzynarodowe Sympozjum pt.
„Poprawa jakości porodu i opieki poporodowej”. Sympozjum odbędzie się we Wrocławiu
25.09.2009r. w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej.
Wykłady wygłoszą m.in. prof. dr hab. Jacek Rudnicki, prof. Kypros Nicolaides,
prof. dr hab. Jan Oleszczuk, dr Eva Gundberg, prof. dr hab. Bogdan Chazan, dr Dorota
Kornas Biela, dr Marzena Kostuch oraz inni. Tematyka Sympozjum dotyczyć będzie
zagadnień związanych z opieką okołoporodową oraz poporodową, wypracowaniem
właściwych procedur postępowania w opiece nad matką i noworodkiem, promocją
karmienia piersią oraz zmniejszeniem liczby infekcji szpitalnych.
W trakcie Sympozjum pokaŜemy fragmenty filmu o kangurowaniu niemowląt oraz
poruszający film pt „Czego pragną dzieci”
Istotną część Sympozjum będzie stanowił panel dyskusyjny, w którym wezmą udział
wybitni specjaliści z kraju i zagranicy. Celem panelu będzie wspólna refleksja nad poprawą
opieki nad matką i noworodkiem w warunkach szpitalnych.
Mam nadzieję, Ŝe przyłączą się Panie do grona osób otwartych na nowoczesne
rozwiązania w polskim połoŜnictwie. Wierzę, Ŝe dzięki nowoczesnej wiedzy i dyskusji,
wypracujemy lepsze standardy w zakresie opieki połoŜniczej w naszym kraju.
Więcej informacji oraz zapisy na Sympozjum na stronie www.kobietainatura.pl
Raz jeszcze gorąco zachęcam do udziału w Sympozjum. Do zobaczenia we Wrocławiu.
Prezes Fundacji Kobieta i Natura
dr nauk med. Preeti Agrawal

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM:
“POPRAWA JAKOŚCI PORODU I OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ”
DATA: 25.09.2009 r.
MIEJSCE: Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8, Wrocław.
KOSZT UCZESTNICTWA: 125 zł. Organizator w cenie zapewnia: ciepły posiłek, napoje oraz

materiały szkoleniowe.
TEMATYKA:

prof. dr hab. Jacek Rudnicki

Optymalna opieka neonatologiczna w warunkach szpitalnych. Pokaz
filmu dotyczącego metody kangurowania.

prof. Kypros Nicolaides
(Anglia)

Postępowanie w przypadku ciąŜy wysokiego ryzyka.
Problem wyboru optymalnego czasu na poród.

prof. dr hab. Jan Oleszczuk

Opieka połoŜnicza w woj. lubelskim. Czynniki, które spowodowały
zmniejszenie umieralności okołoporodowej w woj. lubelskim.

prof. dr hab. Bogdan Chazan

CiąŜa po terminie - postępowanie.

dr Preeti Agrawal

Wpływ jakości porodu na psychofizyczny rozwój dziecka oraz na
jakość więzi matka-dziecko. Emisja filmu Czego pragną dzieci

dr Eva Gundberg
(Szwecja)

Znaczenie relacji pacjent – personel medyczny w trakcie ciąŜy, podczas
porodu i po porodzie.

dr Dorota Kornas - Biela

Więź rodziców z dzieckiem prenatalnym.

dr Marzena Kostuch

Promocja karmienia piersią w Szpitalu Przyjaznym Dziecku.

Panel dyskusyjny

Dyskusja dotyczyć będzie nowoczesnych metod opieki nad matką i
dzieckiem w warunkach szpitalnych, minimalizacji ryzyka infekcji na
oddziałach połoŜniczych oraz poprawy stanu polskiego połoŜnictwa.

Zapisy na stronie www.kobietainatura.pl

