
 
 

„Sytuacje trudne w laktacji”
 

Czas: 10:00 – 17.00
Miejsce spotkania: platforma ZOOM

Rejestracja: od 24.12.2021r. – 07.03.2022r.
Opłata: 50 zł dla członków PTKiDL 

100 zł dla pozostałych osób
30 zł studenci kierunków medycznych

Cykl trzech konferencji szkoleniowo-naukowych
online:

„Karmienie piersią 
w praktyce medycznej”

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję
szkoleniowo-naukową, organizowaną przez

Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców
Laktacyjnych. Porozmawiamy o karmieniu piersią

w praktyce szpitalnej i na wizytach
patronażowych.

 

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd PTKiDL oraz organizatorzy

 
 

Najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie

REJESTRACJA odbywa się poprzez
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoba odpowiedzialna za organizację wydarzenia i rejestrację
uczestników: Eliza Dziadoszczyk-Wójcik

eliza.dziadoszczyk@gmail.com tel. 721-034-261
 

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie wpłat i wystawianie faktur: 
Joanna Skiba siba2@poczta.onet.pl

12.03.2022 r. 10:00 – 16:25 21.05.2022 r. 10:00 – 16:00

„Praktyczne wykorzystanie badań
naukowych w laktacji”

„Pogotowie laktacyjne, czyli jak wesprzeć mamę by nie
doszło do powikłań i co robić w przypadku ich wystąpienia
- algorytmy postępowania” poł. Magdalena Paszko, CDL

 

 "Zapalenie piersi – protokół postępowania” dr n. med.

Magdalena Nehring-Gugulska, CDL
 

„Kapturki, czyli wszystko co o nich powinniśmy wiedzieć”

mgr Agnieszka Gąsior-Guziak, CDL
 

„Jak wesprzeć matkę i dziecko po porodzie drogą cięcia
cesarskiego” mgr Agnieszka Muszyńska, CDL

 

„Wskazania do odciągania pokarmu i prawidłowy dobór
sprzętu. Jak i kiedy odciągać pokarm?” mgr Kinga Osuch,

CDL, IBCLC
 

„Karmienie wcześniaka i dziecka chorego w aspekcie
praktycznym oraz przekazanie go pod opiekę położnej

POZ” mgr Agnieszka Paderewska, CDL
 

„Trzeci wybór” lek. Katarzyna Raczek-Pakuła, CDL, IBCLC
 

„Diagnoza i stymulacja odruchów oralnych u noworodków w
przypadku zaburzeń ssania” mgr Magdalena Bednarczyk,

neurologopeda, CDL, 
 

„Wpływ napięcia mięśniowego na zaburzenie karmienia
piersią”  Maria Osińska, fizjoterapeuta

 

„Czy karmienie piersią noworodka z wadą serca jest
możliwe?” lek. Agata Wójcik-Sęp, CDL

 

„Jak przeżyć bez zespołu interdyscyplinarnego w laktacji”
lek. Sylwia Jeż, CLD, IBCLC

 

„Diagnostyczne USG piersi w zaburzeniach przepływu mleka”

 

"Laktacja, a odżywianie matek z chorobami przewlekłymi"
 

„Krew w mleku podczas laktacji- kiedy się martwić?”

 

„Wędzidełko języka w badaniach – Standard postępowania”

 

„Szczęśliwa matka to szczęśliwe dziecko, czyli farmakologiczne i
terapeutyczne leczenie depresji w ciąży oraz w trakcie laktacji”

 

„Świadomy i bezpieczny dobór leków dla matki karmiącej piersią”

 

Relacja z międzynarodowej konferencji ELACTA w Bremen
 

 „Prawidłowy rozwój psychomotoryczny niemowląt, a udane
karmienie piersią” - prezentacja pierwszego zwycięskiego tematu

konkursu mikołajkowego 2021
 

„Zakończenie karmienia piersią – zaniedbany okres laktacji”-
prezentacja drugiego zwycięskiego tematu konkursu

mikołajkowego 2021


