Konferencja interdyscyplinarna „Macierzyństwo krok po kroku” skierowana do personelu
medycznego sprawującego opiekę nad kobietami w okresie okołoporodowym.
Zaproszenie kierujemy do położnych, pielęgniarek, lekarzy oraz psychologów
Termin : 23 maja 2018 roku, godz. 9.00 - 15.00
Miejsce i Organizator: Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych,
Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula - sala 204
Rejestracja: zgłoszenia mailowo na adres: konferencja.krokpokroku@gmail.com
Prosimy podać: imię, nazwisko, zawód oraz ewentualnie - dane do faktury.
Opłata konferencyjna: 60 zł, studenci WNS UG oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMed - bezpłatnie
Wpłata na konto: Uniwersytet Gdański, Bank PKO SA IV O/Gdańsk

59 1240 12711111 0010 4368 2415 nr subkonta: K781-18
Wydarzenie poświęcone jest omówieniu zadania Karmienie piersią i zdrowie psychiczne matki jako
czynniki wspierające prawidłowy rozwój psychofizyczny niemowląt i małych dzieci – program opieki
psychologicznej i laktacyjnej nad mieszkańcami Gdańska.
Zadanie było w całości finansowane przez Gminę Gdańsk, realizatorem był Copernicus PL sp z o.o.
Patronat honorowy nad Konferencją objęła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Centrum
Nauki o Laktacji z Warszawy
Patroni medialni: Gazeta Wyborcza Trójmiasto oraz Radio Gdańsk

PROGRAM KONFERENCJI
9.00 uroczyste otwarcie konferencji
 Program opieki laktacyjnej i psychologicznej nad mieszkańcami Gdańska finansowany w
całości przez gminę Gdańsk „Macierzyństwo krok po kroku” - opis realizacji programu - dr
Agnieszka Pietkiewicz, Szpital Św. Wojciecha, Copernicus PL sp z o.o.
 Jakiego wsparcia potrzebuje matka, by efektywnie karmić piersią? – Joanna Żołnowska,
Szpital Św. Wojciecha, Copernicus PL sp z o.o.
 Skuteczność poradnictwa laktacyjnego: wyniki ewaluacji – dr Magdalena Chrzan-Dętkoś,
Instytut Psychologii, UG
 Integrowanie opieki położnej poz, doradcy laktacyjnego i psychologa - przypadek kliniczny Joanna Winiarska, Szpital Św. Wojciecha, Copernicus PL sp z o.o.
 Opieka zintegrowana z perspektywy wyników ewaluacji.
 Wiedza na temat mikrobiomu noworodka a promocja karmienia piersią - dr n. med. Paweł
Grzesiowski, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Warszawa
przerwa kawowa
 Opieka okołoporodowa z perspektywy psychologa: testy przesiewowe w kierunku depresji
prenatalnej, poporodowej oraz zaburzeń lękowych – dr Karolina Maliszewska, GUMed.
 Wczesna interwencja psychologiczna w depresji poporodowej, Lech Kalita, psycholog,
konsultant Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni.
 Skuteczność opieki psychologicznej programu „Macierzyństwo krok po kroku”- wyniki
ewaluacji.
 Dyskusja ekspertów
14.30 podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie Konferencji.

