PROGRAMU KONFERENCJI
PIĄTEK 7 czerwca 2019 roku - SESJA WYKŁADOWA godz. 9.30 - 18.00
09.30–10.30
10.30–10.40
10.40–10.50
10.50–11.00

Rejestracja uczestników, kawa powitalna, odwiedzanie stoisk
Powitanie uczestników i gości
Podsumowanie roku szkolnego 2018/19
Słowo wstępne - prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Wykład otwierający:
11.00–11.20 Hipoglikemia – kiedy wymaga działania a kiedy tylko obserwacji? - prof. dr hab. n. med. Maria K. Borszewska-Kornacka
I sesja Karmienie piersią naukowo – prowadząca dr n. med. Monika Żukowska - Rubik
11.20–11.50 Czy Polska jest krajem przyjaznym matce karmiącej i jej dziecku – część 4 badania CNoL
1/edukacja w szkołach rodzenia - lek. Dorota Bębenek
2/pomoc laktacyjna w internecie – dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska
11.50–12.05 Wartość mleka kobiecego w drugim roku życia - dr n. med. Matylda Czosnykowska-Łukacka
12.05–12.20 Co myśli personel medyczny o długim karmieniu? - dr n. teol. Urszula Tataj-Puzyna
12.20–12.40 Głosy zaproszonych gości
12.40–13.40 Przerwa obiadowa
II sesja Karmienie piersią praktycznie – prowadząca lek. Ewa Ślizień-Kuczapska
13.40–13.50 Prezentacja firmy Nutropharma
13.50–14.55 Błędne koło słabego przyrostu masy: słabe karmienie, słaby apetyt, słaba produkcja mleka - dr Christina Smillie
14.55–15.10 Insulinooporność a laktacja – zagadka do rozwiązania? - lek. Magdalena Castello – Rokicka
15.10–15.25 Czop zapalny – od teorii do praktyki - dr n. med. Monika Żukowska-Rubik
15.25–15.35 W trosce o karmiące mamy – firma Polpharma
15.35–15.50 Dyskusja
15.50–16.10 Przerwa kawowa
16.10–16.30 Wręczenie certyfikatów Doradcy Laktacyjnego
III sesja Karmienie piersią praktycznie – prowadząca Maria Kaleta
16.30–16.40 Jak pomóc mamom dłużej karmić piersią? Rola położnej w profesjonalnym wsparciu i edukacji już podczas ciąży - firma
Philips Polska
16.40–16.55 Obserwacja zachowań dzieci i matek w sytuacji późnej awersji do piersi. Badanie CNoL. - dr n. med. Magdalena NehringGugulska
16.55–18.00 Drzemka podczas pracy! Co mają wspólnego późne wcześniaki, dzieci z żółtaczką, dzieci z niską masą i jaką obrać drogę do
skutecznego karmienia piersią? - dr Christina Smillie
18.00–18.15 Analiza problemów laktacyjnych najczęściej poruszanych na facebook`u - lek. Aleksandra Lewandowska
18.15–18.30 Dyskusja
18.30–20.00 Kolacja i program artystyczny „45 minut gorących rytmów choreografia na udane wakacje” - Klub Tańca IMPET

SOBOTA 8 czerwca 2019 roku - SESJA WARSZTATOWA godz. 8.30 -14.00
SALA KRYSZTAL
Kawa powitalna
Niepokój przy piersi, awersja
do piersi i totalne odrzucenie:
łagodna droga powrotu.
Dr Christina Smillie

SALA CYRKONIA

SALA KORAL

SALA OPAL

Fizjoterapeuta w pracy
z dzieckiem z trudnościami
w karmieniu.
mgr Marek Wrześniewski

Kalejdoskop dziwnych
przypadków w praktyce doradcy
laktacyjnego - część 2. dr n. med.
Katarzyna Kowol-Trela
mgr Joanna Kiełbasińska
dr n. med. Magdalena NehringGugulska
dr n. med. Monika ŻukowskaRubik
lek. Katarzyna Raczek-Pakuła

Frenotomia dla praktyków.
Warsztat dla osób wykonujących
zabieg.
dr n. med. Monika ŻukowskaRubik
lek. Katarzyna Jasińska

10.00–10.20 Przerwa kawowa
10.20–11.50 Niepokój przy piersi, awersja
do piersi i totalne odrzucenie:
Warsztat 2 łagodna droga powrotu.
Dr Christina Smillie

Fizjoterapeuta w pracy
z dzieckiem z trudnościami
w karmieniu.
mgr Marek Wrześniewski

Kalejdoskop dziwnych
przypadków w praktyce doradcy
laktacyjnego - część 2. dr n. med.
Katarzyna Kowol-Trela
mgr Joanna Kiełbasińska
dr n. med. Magdalena NehringGugulska
dr n. med. Monika ŻukowskaRubik
lek. Katarzyna Raczek-Pakuła

Jak przekazywać niewygodne
informacje?
dr n. o zdr. Agnieszka
Pietkiewicz

Fizjoterapeuta w pracy z
Kapturki, lejki, smoczki a ssanie
dzieckiem z trudnościami w efektywne.
karmieniu.
dr n.med. Magdalena Nehringmgr Marek Wrześniewski Gugulska
lek. Magdalena Castello-Rokicka

Jak przekazywać niewygodne
informacje?
dr n. o zdr. Agnieszka
Pietkiewicz

8.00–8.30
8.30–10.00
Warsztat 1

11.50–12.30 Lunch
12.30–14.00 Niepokój przy piersi, awersja
Warsztat 3 do piersi i totalne odrzucenie:
łagodna droga powrotu.
Dr Christina Smillie

