
Drogie Koleżanki!  

Serdecznie zapraszamy na Wiosenną Konferencję Polskiego Towarzystwa 

Konsultantów i Doradców Laktacyjnych,  

która odbędzie się w dniach od 1 - 3 marca 2019 r. w Wałbrzychu.  

Spotykamy się w Hotelu IBIS, ul. 1-go Maja 70, www.ibisstyles-walbrzych.pl 

Całkowity koszt imprezy (noclegi, wyżywienie, atrakcje) dla członków PTKiDL mających 

terminowo opłacone składki: 350 zł. 

Koszt dla niezrzeszonych:  420 zł.  

Zgłoszenia imienne przyjmujemy  do 14 lutego, drogą mailową na adres: 

biuro@laktacja.org.pl 

Wpłaty za konferencję są przyjmowane do 20 lutego na konto Towarzystwa 27 2030 

0045 1110 0000 0261 0180. Proszę nie zapomnieć w przelewie napisać nazwiska 

i imienia osoby (lub osób), za którą jest wpłata. Jeżeli ktoś potrzebuje faktury, proszę 

w mailu zgłoszeniowym podać namiary na kogo ma być faktura wystawiona. 

Tradycyjnie proponujemy wzięcie czynnego udziału w dzieleniu się wiedzą 

i doświadczeniem w poradnictwie laktacyjnym. Prosimy o przygotowanie wystąpień 

w następujących kategoriach: 

- sesja ciekawych przypadków (czas ok. 15 minut plus ok. 15 minut dyskusji),  

- relacja z ciekawych wydarzeń (konferencje, zjazdy, pikniki), 

- przegląd prasy naukowej – streszczenia artykułów o tematyce laktacyjnej z czasopism 

polskich i zagranicznych. 

Wykładowcy otrzymają 30% zniżki w opłacie zjazdowej. O zniżkach wykładowcy 

zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Tematy wystąpień, orientacyjny czas prezentacji i krótkie (50-100 słów) streszczenie 

prosimy nadsyłać do biuro@laktacja.org.pl do 10 lutego. O przyjęciu prezentacji 

decyduje komisja. O zniżkach wykładowcy zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Rozpoczynamy piątkowym popołudniem. Będzie to czas na lepsze poznanie się, 

wymianę doświadczeń i dzielenie się problemami, z którymi borykamy się na co dzień 

w swojej pracy. Sobota jest ukierunkowana na dzielenie się doświadczeniem 

klinicznym – czyli omawianie przypadków. Już się zgłosiły nasze dwie koleżanki – Kasia 

Raczek – Pakuła oraz Joasia Piątkowska. Będzie również warsztat praktyczny 

z turlaniem się i innymi niespodziankami, dotyczący powiązanych ze sobą problemów 

laktacyjnych i fizjoterapeutycznych, prowadzenie - dr  Agnieszka Ptak. A skoro 

jesteśmy w Wałbrzychu, to koniecznie trzeba odwiedzić i zwiedzić Zamek Książ. W 

niedzielę odbędzie się  Walne Zebranie członków Towarzystwa - podsumowujemy 

kolejny rok pracy i zamykamy rok finansowy, decydujemy, czy Zarząd może otrzymać 

absolutorium.  Planujemy pracę na następne miesiące. 

Wkrótce więcej szczegółów dotyczących programu. 

Oczekujemy  licznego udziału! 


