
X JUBILEUSZOWY ZJAZD  

Piątek 9 czerwca 2017r.  -    sesja wykładowa

Karmienie piersią to nie tylko żywienie! - Barbara Wilson-Clay BSEd, IBCLC, FILCA

Czym najlepiej karmić wcześniaki i jak to osiągnąć w realiach polskich?  
- prof. dr hab. n. med. Marek Szczepański

Jak rodzaj porodu wpływa na skład mleka matki - naukowe dowody i implikacje 
praktyczne.  - prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik 

Nie głodzić matek!  Piramida zdrowego żywienia dla każdej matki karmiącej. 
- dr inż. Joanna Rachtan-Janicka

Próchnica a karmienie mlekiem kobiecym w świetle badań naukowych. 
- lek. Dorota Bębenek    

Stosowanie kapturków - wyniki badania ankietowego. - lek. Magdalena Castello-Rokicka

Przewlekły ból brodawek i piersi - jak postępować?- Barbara Wilson-Clay BSEd, IBCLC, FILCA

Mleko kobiece chroni dzieci przed nadwaga i otyłością - przegląd badań. 
- lek. Urszula Bernatowicz-Łojko

Matki długo karmiące - obserwacja zachowań żywieniowych - badanie CNoL

Sobota 10 czerwca 2017r.  -    sesja warsztatowa

Jak ocenić funkcję języka, jak rozpoznać typ wędzidełka i jak je podciąć i czy to ma sens?

Słaby przyrost czy niedożywienie - jak monitorować przyrosty, jak obliczać 
zapotrzebowanie dobowe?

Klucz do zrozumienia współczesnej matki.

Jak karmić wcześniaki - czy trudno jest zrealizować „Program wczesnej stymulacji 
laktacji”? 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN 
Warszawa ul. Ks. Trojdena 4

9 czerwca 2017 r. - godz. 10.00 - 18.30
10 czerwca 2017 r. - godz. 08.30 - 14.00

 

ZAPISY

Opłata zjazdowa za dwa dni
konferencji

I termin - 390 zł  do 31.03.2017r.

II termin - 460 zł  do 20.05.2017 r.

Opłata zjazdowa za pierwszy 
dzień konferencji: 

I termin - 290 zł  do 31.03.2017r.

II termin - 340 zł  do 20.05.2017 r. 
 
(w cenie catering i materiały zjazdowe)

Dane do przelewu: 

Fundacja Twórczych Kobiet   

Nr konta: mBank

19 1140 1010 0000 5246 2400 1004 

z dopiskiem "zjazd + nazwisko"

Rejestracja na stronie: 

www.kobiety.med.pl/cnol  zakładka 

Zapisy na kursy

Kontakt:  

Monika Marzec  
Tel. +48 667 94 14 70

 e-mail: kursy@kobiety.med.pl

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ pt.

KARMIENIE PIERSIĄ 
TO NIE TYLKO ŻYWIENIE!

Centrum Nauki o Laktacji
9 - 10 czerwca 2017 r. - Warszawa

W PROGRAMIE KONFERENCJI:

www.kobiety.med.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY 
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych


