
CESTA �ENY - MATKYCESTA �ENY - MATKYCESTA �ENY - MATKYCESTA �ENY - MATKY
námìstí Odboje 18, Plzeò - Bolevec, 30. listopadu 2012 od 9.00 hod.námìstí Odboje 18, Plzeò - Bolevec, 30. listopadu 2012 od 9.00 hod.

Obèerstvení zajiš�uje restaurace Sluneènice. Souèástí festivalu je i prodejní 
 expozice a také slavnostní otevøení fofografické výstavy na téma Žena.
  Festival podpoøí svojí úèastí i novopeèená maminka Lucie Køížková (Váchová).

více informací na: http://cestazenymatky.wordpress.com

Katedra ošetøovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií, 
 Západoèeská univerzita v Plzni ve spolupráci s ÈKPA - Sdružením porodních 
  asistentek Plzeòského kraje a Odborem sociálních služeb Magistrátu mìsta Plznì

Vás srdeènì zvou na jednodenní festival 
pro podporu pøirozeného tìhotenství a porodu
Vás srdeènì zvou na jednodenní festival 
pro podporu pøirozeného tìhotenství a porodu

  Podpora zdravého tìhotenství (Aromaterapie, Bylinky, Homeopatie)

  Péèe o miminko (Látkové pleny a bezplenková komunikaèní 
   metoda, Plavání kojencù a batolat)

  Pøirozený porod (Kde porodit, Aby porod nebolel)

  Relaxace (Bubnování v kruhu, Automatická kresba)

  Muž a porod (Role muže v tìhotenství a pøi porodu)

  Poradny (porodní asistentka, dula, laktaèní poradkynì, 
   Bachovy esence, dìtská sestra, bylinkáøka)

  Projekce filmu Orgasmic Birth s diskusí po skonèení

  Podpora zdravého tìhotenství
Péèe o miminko

Pøirozený porod
Relaxace
Muž a porod
Poradny

Projekce filmu Orgasmic Birth s diskusí po skonèení

Patronka akce Lucie Køížková (Váchová) se synem Davídkem.Patronka akce Lucie Køížková (Váchová) se synem Davídkem.



Rozvrh programu festivalu Cesta ženy - matkyRozvrh programu festivalu Cesta ženy - matky

PrEDNÁ�KY
Látkové plenky a bezplenková komunikaèní metoda
Homeopatie v životì ženy a v péèi o miminko
Plavání kojencù a batolat
Jak Vám mùže pomoci dula
Aromaterapie v životì ženy
Kde porodit?
Bylinky pro dìti a maminky
Komunitní péèe porodní asistentky
Jak rodí muž

9.00 - 9.35      - T. Jedlièková Vojtová

9.45 - 10.20    - R. Gogelová

10.30 - 11.00  - L. Sosnovcová

11.05 - 11.30  - V. Jirásková

12.00 - 12.30  - A. Zrubecká

12.40 - 13.30  E. Hrešanová

13.40 - 14.10  - M. D. Staòková

14.20 - 15.15  - M. Hojdová

15.30 - 17.00  - J. Šrogl

 

PrEDNÁ�KY
Látkové plenky a bezplenková komunikaèní metoda
Homeopatie v životì ženy a v péèi o miminko
Plavání kojencù a batolat
Jak Vám mùže pomoci dula
Aromaterapie v životì ženy
Kde porodit?
Bylinky pro dìti a maminky
Komunitní péèe porodní asistentky
Jak rodí muž

WORKSHOPY
Bøišní tanec v tìhotenství
Bubnování v kruhu
Šátkování
Prozpívat se tìhotenstvím
Automatická kresba

9.10 - 10.15    - Lucy Innah Procházková

10.30 - 11.25  - D. Lammas

12.00 - 13.25  - M. Jeøábková

13.40 - 15.10  - M. Obermajerová

15.30 - 17.00  - E. Suttnerová

WORKSHOPY
Bøišní tanec v tìhotenství
Bubnování v kruhu
Šátkování
Prozpívat se tìhotenstvím
Automatická kresba

SPECIÁLNÍ PROGRAM
Porod bez bolesti - utopie èi pøirozenost?
Projekce filmu Orgasmic Birth + diskuze 

14.00 - 17.00  Lucie Groverová Suchá

17.15 - 19.00 

SPECIÁLNÍ PROGRAM
Porod bez bolesti - utopie èi pøirozenost?
Projekce filmu Orgasmic Birth + diskuze 
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