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Wprowadzenie do zajęć usprawniających, mgr Pawlikowska 

1. Dziecko partnerem dialogu. Model współczesnej rodziny oparty na zharmonizowanym 

„dwurodzicielstwie”, wspieranie interakcji między rodzicami, a dzieckiem (wykorzystanie 

lalek interaktywnych), elementy metody Brazeltona, mgr Małgorzata Olszewska 

2. Wprowadzenie do zajęć usprawniających, mgr Pawlikowska 

• ćwiczenia relaksacyjno – oddechowe 

• ćwiczenia na elastyczność miednicy 

• relaks 

• Bank Komórek Macierzystych „Progenis” 

3. Fizjologia porodu z punktu widzenia matki, ojca i dziecka, cz. I, mgr Małgorzata Olszewska 

• jak zrozumieć kobiety w czasie ciąży i porodu – wizualizacja w oparciu o model 

współczesnej kobiety 

• sygnały przepowiadające poród/samoobserwacja kobiety 

• wytyczne związane z decyzją wyjazdu do szpitala 

• przebieg I , II, III, IV okresu porodu oraz terminologia medyczna 

• mechanizm porodu, pokaz na fantomie 

4. Zajęcia z mgr Małgorzata Olszewska 

• CZĘŚĆ I. Kąpiel noworodka – porady i ćwiczenia praktyczne w zakresie prawidłowej, 

codziennej pielęgnacji, umiejętnego noszenia i ubierania malucha, aby bez obaw 

zająć się waszym dzieckiem od pierwszych dni życia 

• znaczenie bólu porodowego 

• metody farmakologiczne i niefarmakologiczne minimalizacji bólu podczas 

porodu, TENS 

• CZĘŚĆ II. Ćwiczenia usprawniające i ogólnoustrojowe, ćwiczenia oddechowe w 

poszczególnych okresach porodu, mgr Pawlikowska 

5. Zajęcia z psychologiem – mgr Martyna Haczkur 

• CZĘŚĆ I. Pierwsze spotkanie z dzieckiem tuż po porodzie, mgr Małgorzata Olszewska 

• fizjologia połogu 

6. Zajęcia z fizykoterapeutą – mgr Sopińska 

• CZĘŚĆ I. Masaż noworodka metodą Shantali 

• CZĘŚĆ II. Ćwiczenia usprawniające w połogu, mgr Pawlikowska 

7. Spotkanie z anestezjologiem, dr Agnieszka Różańska 
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• wyszczególnienie sytuacji nietypowych występujących u dziecka: zakrztuszeń złamań, 

zranień, zatruć, wysokiej temperatury, drgawek, oparzeń 

• pierwsza pomoc- resuscytacja noworodka, niemowlęcia, dziecka w wieku szkolnym 

• zajęcia praktyczne – symulacje wyszczególnionych przypadków i sposoby ich 

rozwiązania 

8. Zajęcia z mgr Małgorzata Olszewska 

• CZĘŚĆ I. Kąpiel noworodka – porady i ćwiczenia praktyczne w zakresie prawidłowej, 

codziennej pielęgnacji, umiejętnego noszenia i ubierania malucha, aby bez obaw 

zająć się waszym dzieckiem od pierwszych dni życia, 

• CZĘŚĆ II. Opieka nad noworodkiem, mgr Małgorzata Olszewska 

• fizjologia okresu noworodkowego 

• przygotowanie domu na przyjście dziecka, wyprawka 

9. Zajęcia z mgr Małgorzata Olszewska 

• CZĘŚĆ I. Promocja karmienia piersią 

• fizjologia laktacji – udany start, aby udało się karmienie piersią 

• częstość karmień, jak rozpoznać, że dziecko jest najedzone 

• zasady prawidłowego przystawiania dziecka do piersi 

• pozycje wskazane przy karmieniu piersią 

• problemy w laktacji, sposoby radzenia sobie 

• CZĘŚĆ II. Zakończenie kursu 

• podsumowanie zajęć 

• ankieta ewaluacyjna 

• rozdanie certyfikatów Szkoły Rodzenia 

• sesja zdjęciowa 

10. Wizyta w szpitalu powiatowym w Wołominie (zajęcia z podziałem na grupy). Terminy spotkań 

ustalimy wspólnie w trakcie cyklu naszych zajęć 

• omówienie procedur związanych z przyjęciem na oddział położniczy 

• zwiedzanie oddziału: Izba przyjęć, sala porodowa, położnictwo 

Telefon kontaktowy: 604 300 271   

 


