Wykłady:

PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK 10 czerwca 2022 – SESJA WYKŁADOWA 10.30 – 17.45 (19.30)
9.30 - 10.30
Rejestracja uczestników, kawa powitalna, odwiedzanie stoisk
10.30 - 10.40
Powitanie uczestników
10.40 - 10.55
Podsumowanie roku szkolnego 2021/22 - po Covidzie w obliczu
wojny
I sesja Żywienie noworodków - wyzwania___prowadząca prof. Barbara Królak-Olejnik
10.55 - 11.00
Słowo na otwarcie I sesji
11.00 - 11.15
Jak żywimy dzieci w polskich szpitalach – wyniki badania CNoL i UM
im. Piastów Śląskich - mgr Paulina Szczygioł
11.15 - 11.35
Jak realizujemy standard opieki okołoporodowej w zakresie żywienia
noworodków - na podstawie badań Fundacji Rodzić po Ludzku - Joanna Pietrusiewicz
11.35 - 11.40
Wpływ sposobu porodu na przebieg karmienia piersią w okresie
wczesnego połogu - plakat konkursowy - mgr Magdalena Humaj - Grysztar
11.40 - 12.00
Dyskusja
12.00 - 12.20
Przerwa kawowa 20 min
II sesja Praktyka kliniczna - wędzidełko języka prowadząca lek. Katarzyna Raczek-Pakuła
12.20 - 12.25
Słowo na otwarcie II sesji
12.25 - 12.55
Badania, które zmieniły wszystko, co wiedzieliśmy o wędzidełku
języka – gość specjalny, prof. Donna Geddes, transmisja z Australii
12.55 - 13.05
Skrócone wędzidełko języka, a przebieg karmienia naturalnego u
niemowląt. od urodzenia do 6 miesiąca życia - 1 miejsce w konkursie,
mgr Agnieszka Tokarz
13.05 - 13.25
Wędzidełko języka to maleńka część ciała. Stanowisko CNoL
– dr n. med. Monika Żukowska-Rubik

13.25 - 13.45
Dyskusja (live z Australii)
13.45 - 13.55
Zmiana kształtu i wielkości brodawki w okresie ciąży i karmienia.
Rozwiązania wspierające mamy w procesie laktacji - mgr Ewa Mażysz, wykład
sponsorowany przez Philips Polska
13.55 - 15.00

Przerwa obiadowa restauracja Mirage – parter

65 min

III sesja Praktyka kliniczna – sytuacje różne prowadząca mgr Agnieszka Muszyńska
15.00 - 15.05
Słowo na otwarcie III sesji
15.05 - 15.15
Rozwiązywanie złożonych problemów laktacyjnych – mgr Estera
Michalak, wykład sponsorowany przez Nutropharmę
15.15 - 15.45
Żywienie niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych – jak
poradziliśmy sobie z pandemią i jakie wyzwania czekają nas podczas wojny u sąsiada? –
prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
15.45 - 15.55
Karmienie piersią w trakcie ciąży - 2 miejsce w konkursie
– Sylwia Złotecka
15.55 - 16.00
Ocena satysfakcji seksualnej kobiet w okresie laktacji – plakat
konkursowy, mgr Kamila Łabędź - Pietluch
16.00 - 16.20
Dyskusja
SESJA IV 15 lat Centrum Nauki o Laktacji
prowadząca mgr Maria Kaleta
16.20 – 16.25
Słowo na otwarcie IV sesji
16.25 - 16.35
Wczesne interwencje wspierające karmienie mlekiem ludzkim
noworodka oddzielonego od matki. Program poprawy opieki laktacyjnej. mgr Elżbieta
Majchrzak, firma Medela Polska sp. z oo.
16.35 – 16.50
Wręczenie certyfikatów Doradcy Laktacyjnego
16.50 – 17.20
Co jest najważniejsze w sprawowaniu opieki laktacyjnej na
podstawie 35 lat pracy konsultanta IBCLC – gość specjalny Barbara Wilson-Clay,
transmisja z USA
17.20 – 17.30
Skład mleka kobiecego a wsparcie społeczne matki karmiącej - 3
miejsce w konkursie. dr hab. n. o zdr. Anna Ziomkiewicz-Wichary
17.30 - 17.35
Wpływ stresu psychologicznego matki karmiącej na stężenie
prolaktyny i kortyzolu w mleku – plakat konkursowy, mgr Maja Matyas
17.35 – 17.45
18.00 - 19.30

Dyskusja i podsumowanie dnia
Hulanki i swawole z zespołem Vocart Zespół DJ

SOBOTA 11 czerwca 2022 roku - SESJA WARSZTATOWA 8.30 – 14.10
SALA GALAXY 1

SALA GALAXY 2

+ transmisja on-line

Kawa powitalna

8.30 –
10.00

Czy trzeba wzmacniać
mleko matki - kiedy i
dla kogo?
prof. dr hab. n. med.
Barbara Królak-Olejnik,
dr n. med. Matylda
Czosnykowska-Łukacka

Kalejdoskop dziwnych
przypadków - sezon 5
mgr Joanna
Kiełbasińska,
dr n. med. Magdalena
Nehring-Gugulska,
poł. Magdalena Paszko
Przerwa kawowa

10.20 –
11.50

Różnicowanie zmian
skórnych u dzieci i ich
związki z karmieniem
lek. Roksana Kulińska

SALA
CHALLENGER

SALA DISCOVERY

8.00 – 8.30
Matki adopcyjne
(indukowanie
laktacji)
mgr Natalia
Dobrzycka,
lek. Sylwia Jeż,
mgr Agnieszka
Muszyńska
10.00 - 10.20

Kalejdoskop
dziwnych
przypadków - sezon
5
mgr
Joanna
prof. dr hab. n. med.
Kiełbasińska,
Barbara Królak-Olejnik,
dr n. med.
dr n. med. Matylda
Magdalena
NehringCzosnykowska-Łukacka
Gugulska,
poł. Magdalena
Paszko
Czy trzeba wzmacniać
mleko matki - kiedy i
dla kogo?

Resuscytacja i jak
postępować w
sytuacjach
zagrożenia - mini
kurs dla medyków
Marcin Rybakowski
i zespół IPL Kursy
resuscytacji IPR
EMERGENCY

Resuscytacja i jak
postępować w
sytuacjach
zagrożenia - mini
kurs dla medyków
Marcin Rybakowski
i zespół IPL Kursy
resuscytacji IPR
EMERGENCY

Obiad – Restauracja Mirage – parter 11.50 - 12.40

12.40 –
14.10

Kalejdoskop dziwnych
przypadków – sezon 5
mgr Joanna
Kiełbasińska,
dr n. med. Magdalena
Nehring-Gugulska,
poł. Magdalena Paszko

Różnicowanie zmian
skórnych u dzieci i ich
związki z karmieniem

Matki adopcyjne
(indukowanie
laktacji)

Resuscytacja i jak
postępować w
sytuacjach
zagrożenia - mini
kurs dla medyków

lek. Roksana Kulińska

mgr Natalia
Dobrzycka,
lek. Sylwia Jeż
mgr Agnieszka
Muszyńska

Marcin Rybakowski
i zespół IPL Kursy
resuscytacji IPR
EMERGENCY

