VI ZJAZD
Centrum Nauki o Laktacji

PATRONAT
HONOROWY

WSPÓŁORGANIZATORZY

Centrum Nauki o Laktacji ma przyjemność zaprosić
na coroczny zjazd absolwentów, pracowników i sympatyków
CNoL oraz konferencję szkoleniowo-naukową pt.

„Karmienie piersią – szacunkiem dla natury”
która odbędzie się w dniach 7 - 8 czerwca 2013 roku
w Hotelu BOSS w Warszawie, ul. Żwanowiecka 20.

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

w imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego

PARTNERZY

W programie zjazdu m. in.:
Obchody 10 lat kształcenia Konsultantów Laktacyjnych w Polsce:
♦

Kurs dla kandydatów na konsultantów IBCLC (2003-2004) - historia i wspomnienia

♦

Podsumowanie 10 lat kształcenia - gdzie byliśmy, a gdzie jesteśmy?

♦

Wręczenie certyfikatów CDL 2013 i PKP 2013

♦

Wyróżnienie Honorowych Promotorów Karmienia Piersią
Konferencja szkoleniowo-naukowa pt. „Karmienie piersią – szacunkiem dla natury”
WYKŁADY:

♦

Oksytocyna – hormon macierzyństwa, miłości i ukojenia - Prof. Kerstin Uvnäs - Moberg

♦

Naturalny poród - Żelazna, jak wy to robicie? - Mgr Magdalena Witkiewicz

♦

Żywienie mlekiem matki w polskich oddziałach szpitalnych – gdzie jesteśmy
i dokąd zmierzamy? - Prof. Ewa Dmoch - Gajzlerska, Prof. Barbara Królak - Olejnik,
Dr n. o zdr. Beata Sztyber

♦

Co się dzieje w mózgu noworodka podczas karmienia? - Prof. Jacek Rudnicki

♦

Korzyści zdrowotne i ekonomiczne karmienia mlekiem matki dzieci przedwcześnie
urodzonych - Prof. Paula Meier

♦

Polski model pozyskiwania pokarmu kobiecego dla dzieci chorych i przedwcześnie
urodzonych na tle doświadczeń innych krajów - Dr n. biol. Aleksandra Wesołowska

♦

Sen – ukojenie czy utrapienie rodziców? - Dr n. hum. Grażyna Kmita

KOMITET HONOROWY
Prof. dr hab. n. med.
Maria K. Borszewska-Kornacka
Mgr Leokadia Jędrzejewska
Prof. dr hab. n. med.
Janusz Benedykt Książyk

WARSZTATY:
♦

Jak zmotywować matkę do uzyskiwania pokarmu dla swojego dziecka - na przykładzie
oddziału intensywnej terapii noworodka Rush Hospital w Chicago
Prof. Paula Meier

Dr Elwira Soplińska

♦

Jak dokarmiać dziecko, aby je odżywić i chronić laktację? - Lek. Monika Żukowska-Rubik

Prof. dr hab. n. med.
Hanna Szajewska

♦

Ból brzucha, kolka, wzdęcie – co robi klinicysta, a co konsultant laktacyjny?
Dr n. med. Andrea Horvath

Prof. dr hab. n. med.
Stanisław Radowicki

Atrakcje:

Mgr Anna Otffinowska

Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Radzikowski

Piątek - uroczysta kolacja przy muzyce, recital Jacka Rudnickiego, kabaret w wykonaniu Pawła
Dłużewskiego oraz turniej w kręgle.
Szczegółowy program prześlemy w późniejszym terminie oraz będzie dostępny na naszej stronie internetowej.

Prof. dr hab. n. med.
Jacek Rudnicki

www.kobiety.med.pl

Rejestracja na stronie www.kobiety.med.pl/cnol, zakładka Zapisy na kursy.
Opłata zjazdowa:
KOMITET - NAUKOWO
ORGANIZACYJNY
Prof. dr hab. n. med.
Ewa Dmoch-Gajzlerska
Prof. dr hab. n. med.
Barbara Królak-Olejnik
Dr n. med.
Magdalena Nehring-Gugulska
Dr n. med. Wojciech Puzyna
Dr Monika Żukowska-Rubik

I termin - 320 PLN, do 31 marca 2013 r.
II termin - 360 PLN, od 1 kwietnia - 10 maja 2013 r.
III termin - 400 PLN, po 11 maja 2013 r.
Dane do przelewu:
Fundacja Twórczych Kobiet ul. Herbaciana 2, 04-824 Warszawa
Nr konta: BRE BANK S.A. 19 1140 1010 0000 5246 2400 1004
Rezerwacji noclegów należy dokonywać bezpośrednio w hotelu BOSS na hasło CNoL, cena za
1 osobę w pokoju dwuosobowym (hotel 3-gwiazdkowy) wynosi 100 PLN Rezerwację hotel
prowadzi pod numerem: 22/51-66-321 oraz drogą mailową: olga.szczepanska@hotelboss.pl
Potwierdzeniem rezerwacji jest opłata za nocleg na konto hotelu SGB Bank S.A. 59 1610 1247
2064 0210 0526 0001 do dnia 31 maja 2013. W opisie wpłaty należy podać imię i nazwisko
oraz hasło „CNoL".
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Monika Marzec - Tel. +48 667 94 14 70, e-mail: kursy@kobiety.med.pl

