
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program jest realizowany w ramach projektu „Koordynowanie i kompleksowe 
wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, 
diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”.

Centrum
Ginekologii, 
Położnictwa
i Neonatologii
w Opolu

Zrobisz
wszystko
dla dziecka.

My też.

9+24Program Wsparcia
Macierzyństwa.

Teraz kompleksowo zaopiekujemy się Wami aż przez 33 miesiące. 
Przyjdź, zadzwoń, odwiedź stronę www. Zapytaj nas o szczegóły. 
Udzielimy pełnych informacji. Centrum Ginekologii, Położnictwa 
i Neonatologii, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8, tel. 77 454 54 01.

www.ginekologia.opole.pl
www.facebook.com/ 
centrumginekologiipoloznictwaineonatologii/ 

„Interdyscyplinarny model opieki
nad matką i dzieckiem do 2. roku życia”

Nasi specjaliści opowiedzą o własnych doświadczeniach 
w pracy w zespole interdyscyplinarnym na rzecz wspierania 
rozwoju dzieci do lat 2 i pracy z rodzicami. Podpowiedzą, 
z jakich darmowych porad i badań mogą skorzystać 
rodzice, opiekunowie prawni oraz same dzieci do lat 2.
Prelegentami będą: neonatolog, ginekolog, położna, 
neurologopeda, psycholog.

MIEJSCE  Sala konferencyjna hotelu „OLIMP”
 Łucznicza 10, Prudnik
 21.09.18 r. w godzinach 10:00-14:00

Konferencja jest adresowana do: lekarzy i pielęgniarek POZ,
położnych, pielęgniarek środowiskowych, pielęgniarek 
i higienistek szkolnych, pedagogów, psychologów, rehabilitantów, 
fizjoterapeutów. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się
z nami i zgłoś swój udział. Ilość miejsc ograniczona.

KONTAKT  e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl 
 tel. 77 434 06 34

Zapraszamy
na konferencję

PRUDNIK

PROWADZĄCY    psycholog Joanna Wawrzyniak

Doktorze, jestem w ciaży, nie ukończyłam 35 lat.
Czy warto zrobić
badania prenatalne? ginekolog, dr n.med. Jacek Więcek

Instruktaż i poradnictwo w pracy
z rodzicami dziecka do lat 2. położna Joanna Świontek

Jakie są korzyści z oceny rozwoju psychoruchowego 
małego dziecka różnymi metodami 
diagnostycznymi? neonatolog Małgorzata Gawor
 psycholog Wiktoria Kubiec

Interdyscyplinarny model terapii zaburzeń
żywienia niemowląt i małych
dzieci – współpraca neurologopeda Grażyna Korasiak
psychologa i neurologopedy. psycholog Joanna Wawrzyniak

Pediatra w zespole ds. żywienia 
niemowląt i małych dzieci do lat 2. neonatolog Anna Ziemba
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Centrum Ginekologii, 
Położnictwa
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ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
W NYSIE


