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 Warszawa 24 września 2018 r.  

.  ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ  
 

Położne kobiet – siła w porozumieniu 
 

Serdecznie zapraszamy  przedstawicielki/li Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu do udziału w  

konferencji. 

Data:  24 października br. (g. 09.30 – 16.00) 

Miejsce: Hotel Altus, ul. Św.Marcin 40, Poznań 

 
 

W tym roku realizujemy kolejny, nowy cykl bezpłatnych konferencji dla położnych. Celem tego cyklu  jest wzmacnianie 
dobrego porozumienia między położnymi i kobietami, korzystającymi z ich profesjonalnej opieki. Każda ze stron ma swoją 
perspektywę i percepcję, swoje potrzeby i cele – jednak wierzymy, że istnieje wiele wspólnych płaszczyzn konstruktywnej 
współpracy. Zależy nam na mocnej pozycji zawodu położnej w naszym kraju, tak samo jak zależy nam na wzmacnianiu kobiet w 
tym szczególnym dla nich okresie.   
  Podczas konferencji wspólnie zastanowimy się nad sytuacją położnych pracujących w środowisku w Polsce. Będziemy 
szukać dobrych praktyk i odpowiedzi na pytania: na ile położna POZ pracująca na kontrakcie z NFZ może być przedsiębiorcza i 
niezależna? Jakie działania może podjąć w swoim lokalnym środowisku? Czy to może być dla niej opłacalne? I jakie są z tego 
korzyści dla rodziców? 
 W tej chwili w szkołach rodzenia, w salach porodowych i oddziałach położniczych, na wizytach patronażowych 
spotykamy przedstawicielki generacji Y oraz Z. Tak zostały nazwane przez socjologów pokolenia osób urodzonych po 1985 roku i 
po 1995 roku. Pokolenia nowych technologii, połączone z internetem 24h na dobę. Ich dzieciństwo lub młodość  przypadły w 
czasie wielkich zmian gospodarczo-ekonomicznych w naszym kraju. Porozmawiamy o tym,  jak zrozumieć inne spojrzenie na 
świat młodej generacji, jak się z nimi - w sposób satysfakcjonujący obie strony - porozumieć. 
 Pierwsze godziny i dni po narodzinach dziecka, to niezwykle wrażliwy czas dla młodej matki. To, co wtedy wydarzy się 
podczas  pobytu noworodka w szpitalu ma ogromny wpływ na dalszy rozwój dziecka i jego więzi z matką. Położne są pierwszymi 
osobami, które towarzyszą tej parze w początkach karmienia piersią. Podczas naszych wykładów poruszymy również ten obszar 
– jak położna może pomóc w tych kluczowych momentach, przekażemy wiedzę w świetle najnowszych badań, dzięki której ta 
pomoc będzie jeszcze bardziej skuteczna.  

Będzie nam niezmiernie miło gościć przedstawicielki/li Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu na naszej 

konferencji.  

 Prosimy o potwierdzenie swojego udziału oraz przesłanie imiennej listy do dnia 08 października br.  

 Wszystkie osoby zapiszemy na listę uczestników i przygotujemy dla nich materiały. 

Zgłoszenia prosimy wysłać na adres: olga.slifirska@rodzicpoludzku.pl 

Informacje o programie znajdziecie państwo tutaj:  

http://www.rodzicpoludzku.pl/Konferencje-2018/Poznan.html 

 

Z poważaniem 

Joanna Pietrusiewicz 

Prezeska 

Fundacji Rodzić po Ludzku 

http://www.rodzicpoludzku.pl/
http://www.gdzierodzic.info/
http://www.rodzicpoludzku.pl/Konferencje-2018/Poznan.html

