
ZAPRASZAMY
POŁOŻNE i PIELĘGNIARKI

DO UDZIAŁU W  SPOTKANIU EDUKACYJNYM

Termin: 17.05.2019
Godzina: 11:00 – 14:30
Miejsce: Sala Konferencyjna  (w budynku głównym-parter )
                  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza, 
                  ul. M. Curie-Skłodowskiej 9

Tematyka:

Trudne rozmowy, czyli jak budować dobre relacje w 
pracy z kobietą w ciąży i po porodzie

Marlena Trąbińska-Haduch

Cud narodzin - poród w pozycjach wertykalnych
Barbara Dobosz

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia 
związane ze standardem opieki okołoporodowej.

wszystkie uczestniczki otrzymają:
 certyfikat   uczestnictwa w niniejszym spotkaniu
 skrypty tematyczne  
 interesujące materiały

*w trakcie spotkania zapraszamy na poczęstunek*

Rejestracji prosimy dokonać 
pod numerem Tel.

52 372 68 78
694 450 057

Udział w zajęciach jest bezpłatny.



MARLENA TRĄBIŃSKA-HADUCH – psycholog, psychoterapeuta,

sprawuje opiekę psychologiczną na oddziale położniczym 
w Szpitalu Św. Zofii (Centrum Medyczne "Żelazna" w Warszawie),
założyła i prowadzi Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny MaterPater.

 Obszar głównych zainteresowań zawodowych: psychologia rozwojowa 
i wychowawcza oraz psychologiczne aspekty ciąży, porodu i macierzyństwa.
Absolwentka Wydziału  Psychologii  Społecznej  Szkoły Wyższej  Psychologii  Społecznej  w 
Warszawie  oraz  4-letniego  Studium  Terapii  Rodziny.  Certyfikowany  trener  „Treningu 
Skutecznego Rodzica” (wg Thomasa Gordona
 i programu SAFE Karla Brischa). Odbyła szkolenie przygotowujące do pracy Skalą Oceny 
Zachowań  Noworodka  według  Brazeltona,  które  wykorzystuje  w  pracy  z  rodzicami 
noworodków i  niemowląt  oraz  szkolenie  na  trenera  metody  Wideotreningu  Komunikacji, 
którą  wykorzystuje  w  pracy  z  diadą  mama/tata  –  dziecko  w  celu  poprawienia  sposobu 
komunikacji w rodzinie. 

Prowadzi  terapię  indywidualną,  par,  rodzinną,  oraz  grupy  terapeutyczne  dla  kobiet 
chorujących na depresję. 

Zajmuje się konsultacjami wychowawczymi dla rodziców.

Jest  współautorką warsztatów „Bez klapsa – jak z szacunkiem i miłością stawiać dziecku 
granice”,  „Być  mamą”,  „Rodzina  jak  drużyna”,  „Jestem Matką  –  Kobietą  świadomą 
siebie”, „Być Babcią, Być Dziadkiem”, "Jesteśmy Rodzicami - Jesteśmy Parą".

 Przez  wiele  lat  współpracowała  z  „Centrum  Rodziny”  Szkoła  Rodzenia  Joanny  Wilk, 
pomagając parom przygotować się do porodu i pełnienia nowej roli rodzicielskiej. 

W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) w programie Dobry 
Rodzic – Dobry Start, odpowiadając za tworzenie i realizację oferty pomocy dla rodzin z 
dziećmi od 0 do 6 roku życia.

BARBARA DOBOSZ- położna specjalistka. 

Pracuje w zawodzie od 36 lat. 
Miejsce pracy - Pałuckie Centrum Zdrowia Żnin, gdzie wraz z zespołem koleżanek położnych 
z sukcesem przyjmuje porody głównie  w pozycjach wertykalnych.
Po  za  tym  od  20-  lat  pracuje  jako  położna  środowiskowa,  gdzie  prowadzi  edukację 
przedporodową oraz pomaga położnicom przejść przez trudny wczesny okres macierzyństwa.  
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