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Już bardzo niedługo 
spotykamy się na VI 
Zjeździe CNoL , 7-8 

czerwca 2013 w hotelu 
BOSS w Warszawie. 

Uświetni go konferencja 
„Karmienie piersią – 

szacunkiem dla natury" 
organizowana przez 

Centrum Nauki o Laktacji 
we współpracy z Polskim 

Towarzystwem 
Konsultantów i Doradców 

Laktacyjnych oraz 
Zakładem dydaktyki 

ginekologiczno - 
położniczej, Wydziału 

Nauki o Zdrowiu 
Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego 
oraz Centrum Medycznym 

Żelazna. Szczegółowy 
program TU 

12 h kursy SOO wciąż 
popularne. Najbliższy w 

szpitalu przy ul. Wołoskiej 
w Warszawie! Zaproś nas 

do swojego szpitala! 

Zakończył się cykl 
kształcenia dla 

Promotorów Karmienia 
Piersią. Chętni rozpoczęli 

praktyki… 

Egzaminy praktyczne 
dobiegają końca. W 

Krakowie przystąpiło 21 
osób!!! Brawo dla 

Krakowa i naszych 
egzaminatorów. 

Wnioski zebrane na 
seminarium: Karmienie 
wcześniaka - wspólna 

NAUKA O LAKTACJI 

 

Laktacyjny Leksykon Leków już gotowy!!! We współpracy z prof. Tomas`em 
Hale przygotowaliśmy dla Was narzędzie do szybkiego sprawdzania 
bezpieczeństwa podawania leków u matek karmiących i w ciąży. LINK 

W naszym Raporcie o stanie karmienia piersią w Polsce 2013 nowe dane 
dotyczące wskaźników karmienia. LINK 

Dokarmianie dzieci karmionych piersią – kiedy, czym i jak? Żukowska-Rubik 
Nr 2, tom 10, Marzec-kwiecień 2013 LINK 

Metody dokarmiania dzieci karmionych piersią, Oslislo, Nehring-Gugulska, 
Żukowska-Rubik nr2, tom 7, Marzec-kwiecień 2010 LINK 

UWAGA! Ważny i jednoznaczny komentarz Ministerstwa Zdrowia na temat 
karmienia piersią. To podstawa do poważnych zmian! LINK 

 

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO TERAPII WAD WRODZONYCH CZĘŚCI 
TWARZOWEJ CZASZKI 

Konferencja naukowo-szkoleniowa, IMID 13 kwietnia 2013, Warszawa 

Autorami wystąpień byli specjaliści zajmujący się terapią wad 
rozszczepowych, pracujący w ośrodkach w Polsce i Norwegii. 
Na wstępie podkreślono znaczenie holistycznej, a więc multidyscyplinarnej 
opieki medycznej i pozamedycznej, biorącej po uwagę wszystkie potrzeby 
dziecka z rozszczepem, także emocjonalne i duchowe. Ważna w 
holistycznym podejściu jest edukacja pacjenta i jego rodziny, która ma 
zapewnić czynne uczestnictwo w procesie leczniczym, przy świadomości 
wynikajacych z terapii ograniczeń. Celem terapii jest zharmonizowany rozwój 
psychosomatyczny, poprawa estetyki twarzy i uśmiechu. 
WIĘCEJ 

 

 
RÓŻNE  

 

Fundacja Bank Mleka Kobiecego zawiadamia, że organizacja pierwszego 
banku mleka kobiecego w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie została 

http://kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/zjazdy/VI/program.pdf
http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=49
http://kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/Publikacje/RAPORT_O_STANIE_KARMIENIA_PIERSI%C4%84_W_POLSCE.pdf
http://kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/Publikacje/Dokarmianie%20dzieci_Standardy_Medyczne_2_2013.pdf
http://kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/Publikacje/Metody%20dokarmiania.pdf
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=739&ml=pl&mi=739&mx=0&ma=31740
http://kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/Publikacje/konf_twarzoczaszka.pdf


sprawa organizowanym 
przez Warszawski 

Uniwersytet Medyczny i 
CNoL zostaną 

przedstawione na naszym 
zjeździe. 

Poszukiwane są kontakty 
do Promotorów Karmienia 
Piersią – przysyłajcie nam 
informacje, które za waszą 
zgodą możemy zamieścić 

na naszej stronie. 

Chcecie zamieścić 
informacje o Waszych 
poradniach w dziale 

Doradcy – przyślijcie: 
cnol@kobiety.med.pl 

Potrzebujecie ulotek o 
karmieniu piersią lub 

chcecie mieć takie ładne 
plakaty jak ma szpital w 
Bydgoszczy – piszcie do 

nas! 
marketing@kobiety.med.pl 

nominowana do Nagrody na Najlepszą Inicjatywę Roku 2012 w ramach 
konkursu 3Sektor. 

http://ngo.um.warszawa.pl/lista-inicjatyw-nominowanych-do-nagrody-
mieszka-c-w. 

pod numerem 25. Aby oddać głos, wystarczy wypełnić ankietę: 

http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-s3ktor/s3ktor-2012/glosowanie-
mieszkancow 

Wśród osób głosujących, które wyrażą na to zgodę, zostaną rozlosowane 
niespodzianki. 

Głosowanie trwa do 26 maja 2013 roku. Laureatów konkursu S3KTOR 2012 
zarówno w kategorii Nagroda Mieszkańców, jak i dziesięciu kategoriach 
tematycznych oraz Grand Prix, poznamy 19 czerwca 2013 roku. 

 

Szpital Św. Zofii otrzymał nagrodę IBCLC Care Award jako jedyny szpital w 
Europie. Nagrodę przyznaje The International Board of Lactation Consultant 
Examiners (IBLCE) oraz the International Lactation Consultant Association 
(ILCA) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konsultantów Laktacyjnych. 
Szpital musi m.in. zapewniać opiekę konsultantów laktacyjnych (w tym – 
IBCLC) 5 – 7 dni w tygodniu. Więcej: http://www.ibclccare.org/directory.html 
oraz tu: http://www.szpitalzelazna.pl/aktualnosci/wyroznienie-dla-szpitala 

 

Promotorzy karmienia piersią w akcji!!! 

Z radością poparliśmy akcję podjętą przez energiczne "Doule3" z okazji 
Polskiego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią pt. "STAWIAM NA PIERŚ!" 
Szczegóły: 

https://www.facebook.com/events/464802660263991/ 
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