
10 CZERWCA 2016 PIĄTEK

10.00–11.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna, 

odwiedzanie stoisk

11.00–11.10 Powitanie uczestników i gości
11.10–11.20 Podsumowanie roku szkolnego
11.20–11.30 Zagajenie – Matka karmiąca to skarb. 

Czy go chronimy?

I sesja Promocja i wsparcie karmienia piersią
11.30–11.50 Czy Polska jest krajem przyjaznym matce 

karmiącej i jej dziecku – wyniki badania

CNoL – lek. Monika Żukowska-Rubik

11.50–12.10 Komentarz zaproszonych gości 

do wyników w/w badania

12.10–12.50 Jak szpital może zapewnić mleko matki 

dla chorego dziecka? – prof. Diane Spatz

12.50–13.00 Dyskusja

13.00–13.20 Przerwa kawowa

II sesja Zdrowie dzieci
13.20–13.40 Jak chronić dzieci przed chorobami zakaź-

nymi? dr hab. n. med. Ernest Kuchar

13.40–14.00 Dlaczego nie rośnie, choć zjada co mu się 

należy? – dr n. med. Piotr Dziechciarz

14.00–14.30 O kandydozie jelit, przewodów mlecznych 

i innych części ciała – wiedza naukowa kontra

facebookowa – dr hab. n. med. Ernest Kuchar

14.30–14.50 Dyskusja
14.50–16.00 Przerwa obiadowa

16.00–16.20 Wręczenie certyfikatów Doradcy Laktacyj-

nego oraz Promotora Karmienia Piersią

III sesja Problemy laktacyjne
16.20–16.40 Matki odciągające pokarm – wyniki badania 

ankietowego – mgr Kinga Osuch

16.40–16.55 Odciąganie pokarmu w świetle 

badań naukowych lek. Katarzyna Jasińska
16.55–17.10 Galaktogogi w świetle badań naukowych 

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska
17.10–17.30 Stymulacja laktacji u mam wcześniaków. 

Wyniki badania FEMA 

– dr n. biol. Aleksandra Wesołowska
17.30–18.10 Jak ochronić karmienie piersią podczas 

hospitalizacji dziecka – prof. Diane Spatz
18.10–18.30 Dyskusja
19.00–21.00 Kolacja przy muzyce, m.in. chóralne wykona-

nie piosenki „Będę karmić całą noc” z Mał-

gorzatą Urlich

11 CZERWCA 2016 SOBOTA 
SESJA WARSZTATOWA

8.00 Kawa powitalna

9.00–10.00

Warsztat 1 Jak zmieniać szpital na wspierający karmie-

nie piersią? – prof. Diane Spatz

8.30–10.00

Warsztat 1 Jak ocenić funkcję języka, jak rozpoznać typ 

wędzidełka i jak je podciąć i czy to ma sens? 

Lek. Monika Żukowska-Rubik, 
dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, 

lek. Katarzyna Raczek-Pakuła, 
mgr Magdalena Bednarczyk

8.30–10.00 Chmury nad kołyską – opieka laktacyjna nad

matką zmagającą się z depresją poporodową

– dr n. o zdr. Agnieszka Pietkiewicz

10.00–10.20 Przerwa kawowa

10.20–11.50

Warsztat 2 Chmury nad kołyską – opieka laktacyjna nad

matką zmagającą się z depresją poporodową

- dr n. o zdr. Agnieszka Pietkiewicz
10.20–11.50 Jak zmieniać oblicze polskiego Szpitala na 

przyjazne mamie karmiącej i nie załamać się?

– mgr Agnieszka Muszyńska
10.20–11.50 Jak ocenić funkcję języka, jak rozpoznać typ 

wędzidełka i jak je podciąć i czy to ma sens?
Lek. Monika Żukowska-Rubik, 

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, 

lek. Katarzyna Raczek-Pakuła, 
mgr Magdalena Bednarczyk

11.50–12.30 Lunch

12.30–14.00

Warsztat 3 Chmury nad kołyską – opieka laktacyjna nad

matką zmagającą się z depresją poporodową

- dr n. o zdr. Agnieszka Pietkiewicz
12.30–14.00 Jak zmieniać oblicze polskiego Szpitala na

przyjazne mamie karmiącej i nie załamać się?

– mgr Agnieszka Muszyńska
12.30–14.00 Jak ocenić funkcję języka, jak rozpoznać typ 

wędzidełka i jak je podciąć i czy to ma sens?
Lek. Monika Żukowska-Rubik, 

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, 

lek. Katarzyna Raczek-Pakuła, 
mgr Magdalena Bednarczyk
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