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Polskiego Towarzystwa Konsultantów
i Doradców Laktacyjnych

Biuletyn

JEDZIE ZIMA
Przypłynęła chmura sina.
Od północy wiatr zacina.
Kot wyjść z domu nie ma chęci.
Coś się tam na dworze święci!
Kraczą wrony na parkanie:
- Jedzie zima, groźna pani!
I już lecą z nieba śnieżki,
zasypują drogi, ścieżki,
pola, miedzę i podwórka,
dach, stodoły, budę Burka.
Kraczą wrony na jabłoni:
- Jedzie zima parą koni!
Mróz ściął lodem brzeg strumyka.
Zając z pola w las pomyka.
Krasnalowi zmarzły uszy,
już spod pieca się nie ruszy!
Kraczą wrony na brzezinie:
- Oj, nieprędko zima minie!
Cz. Janczarski

Zima… Cicha, biała, mroźna. Skłania do zadumy i zwolnienia tempa.
Nawet chodzid zaczynamy wolniej, ostrożniej, żeby nie upaśd na
oblodzonym chodniku. Szybko zapadający zmrok powoduje, że więcej
czasu spędzamy domu. Niech więc te sprzyjające warunki sprawią, że
z kubkiem gorącej herbaty zasiądziecie do czytania kolejnego wydania
Biuletynu. Dowiecie się, kto jest zwycięzcą konkursu, jakie mamy plany
na spotkania i zadania w przyszłym roku oraz co się zmieniło dla
recertyfikujących się IBCLC i kandydatów na IBCLC.
Koocówka roku sprzyja podsumowaniom, a więc w 2012 roku:
20-21 kwietnia odbyła się w Poznaniu I Konferencja PTKiDL
21 kwietnia odbyło się II Walne Zebranie Polskiego
Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych,
12-14 października w Nysie odbyło się kolejne spotkanie
szkoleniowo integracyjne,
zakupiliśmy rzutnik multimedialny,
Towarzystwo zrzesza 92 osoby.
Dziękuję
koleżankom
za
zangażowanie
w
pracę
Towarzystwa, zorganizowanie naszych spotkao, za prezentacje tam
pokazane, za dzielenie się doświadczeniami, za wszystkie
sprawozdania z imprez. Przede wszystkim dziękuję za czas, który temu
poświęcacie i za to, że wszystkie te działania są wolontariatem.
Z ciepłymi pozdrowieniami- Katarzyna Asztabska,
sekretarz PTKiDL

AKTUALNOŚCI

Konkurs rozstrzygniety!
W konkursie wzięły udział trzy osoby. Nie wybrano jednego zwycięzcy. Po burzliwych dyskusjach Zarząd PTKiDL
zdecydował o nagrodzeniu wszystkich uczestniczek koszulkami firmowymi. Hasło, które zostanie wydrukowane na
naszym roll-up’ie umieszczone razem z logo i pełną nazwą stowarzyszenia, brzmi:

Gratulujemy uczestniczkom:
Agnieszce Łyko,
Ali Smoczyoskiej
i Kasi Raczek-Pakule.

Dla recertyfikujących się IBCLC i kandydatów na IBCLC
Drogie Koleżanki, Konsultantki IBCLC i Kandydatki na IBCLC!
Przekazuję kilka informacji dotyczących organizacji egzaminu w roku 2013. Pojawiło się kilka istotnych zmian.
IBLCE potwierdza zasadnośd koniecznej edukacji na temat laktacji w wymiarze minimum 90 godzin w wymogach
egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu potwierdzają, że najlepsze wyniki osiągają osoby, które ukooczyły szkolenie
w wymiarze powyżej 100 godzin. Szczególnie podkreślany jest fakt, że rozszerzone szkolenie konieczne jest dla
tych, których pierwszym językiem nie jest angielski lub którzy nie posiadają biegłej znajomości tego języka.
W tym roku w Dallas odbyło się spotkanie robocze Rady Egzaminatorów i Dyrektorów Biur Regionalnych, na
których m.in. ustalono nowe terminy składania wniosków na egzamin. W Stanach Zjednoczonych przez ostatnie
dwa lata pilotowany był system elektroniczny składania dokumentów i zdawania egzaminu i w 2013 roku ten
system będzie wdrażany również w niektórych krajach europejskich. Jedną z zasadniczych zalet systemy
komputerowego zdawania egzaminu jest czas potrzebny na rozwiązanie testu. Wyniki pokazują, że skraca się on
znacznie i wynosi poniżej 3 godzin.
W Polsce w 2013 roku zasady na razie zostają takie jak dotychczas, czyli formularz zgłoszeniowy wysyłany
w formie papierowej, egzamin tradycyjny, czyli test wypełniany ręcznie. Zmianie natomiast ulega termin
egzaminu na środę 31 lipca 2013. Miejsce najprawdopodobniej takie jak dotychczas, czyli Poznao.
Kolejna zmiana, to terminy składania dokumentów. W przyszłym roku będzie tylko jeden termin dla wszystkich
kandydatów i konsultantów odnawiających certyfikat przez egzamin: 31 marca 2013, czyli UWAGA!!! To miesiąc
wcześniej niż dotychczas!!! Nie przegapcie!!!
Recertyfikacja przez punkty CERP: dokumenty należy złożyd do 31 sierpnia 2013
Aktualne tłumaczenie formularzy zgłoszeniowych i wymagao egzaminacyjnych oraz opłat na 2013 rok będzie
umieszczone na stronie internetowej IBLCE i na www.laktacja.org.pl do kooca grudnia. Do kooca roku osoby
odnawiające certyfikat dostaną formularze wniosku i wszystkie konieczne informacje.
Proszę o uważną lekturę korespondencji, którą dostają wszyscy konsultanci IBCLC z Biura w Austrii,
przypominającą m.in. o terminie wygaśnięcia certyfikatu. Osoby nie znające angielskiego proszę o kontakt ze mną,
wyjaśnię wszystko, co potrzeba. Osoby, które z różnych powodów nie złożyły wniosku o odnowienie certyfikatu
w tym roku, a chciałyby to jednak zrobid, mogą przystąpid do egzaminu w 2013 roku bez składania dodatkowych
dokumentów o szkoleniach, praktykach itp.
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Przypominam o możliwości starania się o stypendium MILCC pokrywającego koszty egzaminu lub recertyfikacji dla
osób w trudnej sytuacji finansowej. Wnioski mogą składad nowi kandydaci, ale też osoby odnawiające certyfikat.
Wniosek i komplet dokumentów należy złożyd do 31 stycznia 2013. Formularz wniosku jest w języku angielskim,
ale można go wypełnid po polsku. Proszę o kontakt w przypadku kłopotów z tłumaczeniem i wypełnianiem.
Pojawiają się pytania o możliwośd weryfikacji, czy dana konsultantka posiada aktualny certyfikat IBCLC. W bazie
danych na stronie internetowej IBLCE jest taka możliwośd (szukaj w IBCLC Registry), ale konieczne jest podanie
numeru karty identyfikacyjnej. Szukając po nazwisku, ze względu na różnice w pisowni i w czcionkach możemy
dostad fałszywą informację. W takiej sytuacji, można kontaktowad się przez email z Biurem IBLCE w Austrii lub
skożystad z mojego pośrednictwa.
Przypominam, że wprawdzie ze znacznym opóźnieniem, ale ruszyła kilka miesięcy temu nasza internetowa baza
danych o konsultantach IBCLC w Polsce. Jeszcze brakuje wielu osób. Proszę o kontakt ze mną w tej sprawie.
Proszę też o sprawdzenie, czy umieszczone dane są zgodne z Waszym życzeniem. Dosyłajcie też Wasze zdjęcia w
formie elektronicznej.
Pozdrawiam
Malwina Okrzesik, IBCLC, koordynator IBLCE w Polsce
kontakt: pl@iblce-europe.org

Uśmiechnij się
Ze wspomnień noworodka...
Jarosław Kosiaty

Urodziłem się... (nieważne kiedy, było to dawno). W sumie nie chciałem wychodzid, sami
mnie wyciągnęli. Potem w jednej mądrej książce przeczytałem, że nazywają to "ścięciem
Cesarza", czy jakoś podobnie i rzeczywiście tak to wyglądało. Broniłem się jak mogłem i czym
miałem, tzn. rękami i nogami - niestety byli silniejsi. I po co mi to było? - tu własne
mieszkanko, może trochę ciasne, ale ciche, ciepłe, z klimatyzacją i basenem, bez kłopotów
z dostawą żywności i wywozem odpadków. A tu nagle wyciągają człowieka za nogi, coś
krzyczą, zimno, świecą po oczach, klepią po... (no, to jedno było nawet i przyjemne, nie powiem :-).
Niestety potem od razu poszedłem "siedzied". I nie dali mi nawet skontaktowad się
z adwokatem! Czy ktoś to słyszy, gdzie tu prawa człowieka! Siedziałem w sumie pełne dwa
tygodnie! Wyobraźcie sobie całe 14 dni oglądania świata przez szybkę z plastiku, bez gazet,
telewizji, odwiedzin kumpli (dla zmyłki nazywali moją celę inkubatorem). I w dodatku cały
okablowany jak Gagarin w kosmosie. Jedno muszę im przyznad - codziennie solarium. Co oni
sobie wyobrażają, że wszyscy lubią się opalad? (tyle się teraz mówi o czerniaku). Fakt, że na
początku wyglądałem jak Chioczyk (nawet specjalnie sprawdziłem w szybce swoje oczy - były
proste, ufff!). Na szczęście zanim zostałem Murzynem wyszedłem na wolnośd, i to bez kaucji!
Dni szybko mijały, odmierzane porcjami karmienia. A właśnie - karmienie. Zawsze byłem
zwolennikiem tzw. zdrowej żywności. Mleko jak mleko, ale najważniejsze jest opakowanie.
Nie ma to jak opakowanie naturalne. Gdyby wszystkie te ohydne kartonowe pudełka tylko w
części tak wyglądały jak opakowania naturalne, to po mleko byłyby listy społeczne, a tak...
życie jest ciężkie.
Najgorsze miało jednak nadejśd - rodzina! W życiu nie wiedziałem, że mam tyle wujków,
ciotek, kuzynów i kuzynek. A jak człowiek będzie potrzebował trochę grosza, np. na flaszkę
Bebiko, to wtedy żadnego nie ma wokół! I do tego każdy musiał dotknąd, pogłaskad,
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potrzymad. Kobiety to jeszcze ujdzie, ale facetom tak drżały ręce, że myślałem, że mnie upuszczą! Ile to się
człowiek musi najeśd strachu zanim mu dadzą trochę spokoju. Teraz najważniejsze - stanąd twardo na nogi...

Wspomnień noworodka na Oddziale Położniczym
w czasie dyżuru cierpliwie wysłuchał lek. Jarosław Kosiaty
(Akademia Medyczna w Warszawie, wrzesień 1998 r.)

www.wiersze.doktorzy.pl

ZAPROSZENIA

19-21 kwiecieo 2013
Już po raz czwarty odbędzie się spotkanie szkoleniowo – integracyjne
PTKiDL. Nie znamy jeszcze dokładnie lokalizacji tego wydarzenia, ale
będą to okolice Gdaoska, czyli tym razem MORZE! Czekamy na
propozycje tematów do omówienia, ciekawe przypadki do
przedstawienia oraz inne propozycje dotyczące spotkania.

26-27 kwiecieo 2013
Niemieckie
Stowarzyszenie
Konsultantów
Laktacyjnych (BDL) oraz Europejski Instytut Karmienia
Piersią i Laktacji (EISL) wraz z Europejskim
Stowarzyszeniem
Konsultantów
Laktacyjnych
(ELACTA/VELB) zpraszają na Kongres pt. Ręka w rękę,
który odbędzie się w Niemczech w mieście Fulda.
Więcej informacji na www.stillen-institut.com/de/wirladen-sie-ein.html

7-8 czerwiec 2013
W hotelu BOSS w Warszawie odbędzie się VI ZJAZD CNoL pt. Karmienie piersią szacunkiem dla natury. Udział weźmie dwóch gości z zagranicy. Będzie huczny - jest okazja!
Mija 10 lat od zorganizowania pierwszego kursu dla kandydatów na konsultantów IBCLC, po
którym ich liczba w Polsce znacznie wzrosła, z 4 do 48, bo 44 osoby zdały egzamin!
Współorganizatorem zjazdu jest Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców
Laktacyjnych.

25 - 26 kwiecieo 2014
Kongres ELACTY w Kopenhadze!

ZAPRASZAMY!
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Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplatało,
węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyd jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego.
Aby się wszystko uprościło było zwyczajne - proste sobie by szpak pstrokaty, zagrypiony,
fikał koziołki nam na grobie.
Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska - cichych, ufnych na zawsze wzięła w swoje ręce.
Święta rodzina Francisco de Zubarán 1659
ks. Jan Twardowski

Dobrych, spokojnych Świąt
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Zarząd PTKiDL:

Barbara Królak – Olejnik
Ewa Masełkowska – Stępnik
Katarzyna Asztabska
Katarzyna Raczek – Pakuła
Monika Żukowska - Rubik
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KONTAKT
POLSKIE TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW I DORADCÓW LAKTACYJNYCH
www.laktacja.org.pl
44-100 Gliwice
ul. Matejki 14/3a
e-mail: biuro@laktacja.org.pl
tel: 0 517 17 27 22
Fax: (32) 331 67 25
Nr konta: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0001 7689 4527
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