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Rady Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych
Polish Association of Lactation Consultant

…”Już lato odeszło i kwiaty przekwitły, a jednak coś w słońcu się mieni.
To w polu i w lesie czerwienią się - spójrzcie, korale, korale jesieni.
Idzie lasem Pani Jesień jarzębiny w koszu niesie”…

Drogie Koleżanki!
Tak, tak, to już jesień. Przychodzi i nie ma na to rady. Ta bogata i jakże piękna pora roku
w przyrodzie ogłasza czas zbiorów. Dla nas oznacza początek roku szkolnego, później akademickiego.
Jednoznacznie więc – początek wytężonej pracy. Czy to, jako mamy przedszkolaka, która teraz zrywa się
godzinę wcześniej, by zdążyć rozbudzić, umyć, ubrać i zaciągną swą opierająca się pociechę do wcześniej
wspomnianego przybytku. Podobnie, rodzicielka posiadająca potomstwo w wieku szkolnym, gdzie odpada holowanie,
ale w zamian jest robienie kanapek. Czy też, jako nauczyciela i wykładowcy. Gdzie młodzież, i nie tylko,
wprost oszalała z powodu potrzeby pobierania wiedzy, nie może się już doczekać zajęć z Tobą… Nowe szkolenia,
nowe kursy. Konferencje, seminaria, zjazdy… Pracy i atrakcji moc.
Ale mamy też Koleżanki, które latem nie próżnowały. Przeglądając nowe czasopismo dla kobiet w ciąży z
radością zauważyłam, że wśród ekspertów są nazwiska bardzo znajome.
A pewna wspaniała mama, pochodząca z naszego grona, odebrała nagrodę i tytuł ‘Mama Roku 2008’!
Serdecznie Paniom gratulujemy!
Mam nadzieję, że w ferworze walki zajdzie się odrobinka czasu na przeczytanie kolejnego numeru Biuletynu,
a może nawet na współpracę w jego tworzeniu, do czego serdecznie zapraszam.
Życzę Nam, by w codziennym pędzie, w obecnej feerii barw i późniejszej, szarej jesiennej nostalgii, nie
zabrakło chwil, które rozgrzewają serce i sprawiają, że warto żyć nawet w najsmutniejszy dzień.
Z kolorowymi pozdrowieniami – Kasia Asztabska

AKTUALNOŚCI

Przede wszystkim chcę bardzo podziękowad wszystkim koleżankom, które
obdarzyły mnie tak dużym zaufaniem, że powierzyły mi funkcję przewodniczenia
Radzie na najbliższą kadencję. Mam nadzieję, że Prezydium, które przekazało mi
kierowanie RMKL - pełną tak wspaniałych kobiet, będzie usatysfakcjonowane
naszymi działaniami w promowaniu i propagowaniu naszego wspólnego celu.
Chciałaby sprostad wymaganiom i nadziejom wszystkich konsultantek, także
tych, które nie wierzą w działania Prezydium, jak również tych które chciałyby
czegoś więcej. Chciałabym, żebyśmy mogły wspólnie ustalad zasady działania,
żebyśmy nie bały się mówid tego, co leży nam na sercu. Każda z nas dysponuje
olbrzymim potencjałem, zarówno naukowym, jak i klinicznym w dziedzinie laktacji i karmienia
naturalnego, starajmy się ten potencjał wykorzystad maksymalnie.
Zapraszam do współpracy wszystkie koleżanki, które mają pomysły na działanie. Promujmy nie tylko
siebie i własne gabinety, ale Radę Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych. Współdziałajmy
z towarzystwami naukowymi lekarzy rodzinnych, ginekologów i położników, pediatrów. Organizujmy
szkolenia, konferencje, sympozja razem i poprzez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Izby
Lekarskie i inne organizacje skupiające nie tylko pracowników ochrony zdrowia, ale wszystkich, którym
bliska sercu jest profilaktyka, w szerokim znaczeniu tego słowa.
Chciałyśmy, bo dyskusje trwają już przynamniej dwa lata, wyodrębnid RMKL z KUKP, może czas
zakooczyd dyskusje przygotowaniem statutu i pozostałych dokumentów do sądu, celem rejestracji
stowarzyszenia, działającego na odrębnych prawach, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach
europejskich. Zapraszam do działania, chętnie wspomogę każdą propozycję.
Pracując w RMKL postaram się wiele dad od siebie, ale też wiem, że dużo mogę dostad od każdej
z Was. Dziękuję Kasi, że podjęła się trudu sekretarzowania w kolejnej kadencji i motywuje nie tylko mnie
do pracy. Chciałabym, podobnie, jak Monika powiedzied „Jestem dumna, że jestem wśród Was!”,
jesteśmy bowiem „fantastycznymi i absolutnie wyjątkowymi kobietami”, przez tych pięd lat zrobiłyśmy
bardzo dużo, ale nie spoczywajmy na laurach.
Mimo jesiennej, niesprzyjającej aury nie zapadajmy w zimowy sen…
Barbara Królak-Olejnik
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ZDARZYŁO SIĘ…

Dobre Rady, Sierpieo 2009
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NASZYM KOLEŻANKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!
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PRZECZYTANE
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Natal Serwis – Magazyn Nowoczesnej Pielęgniarki i Położnej, Nr 20 wrzesieo 2009
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Mężczyzna będzie karmił piersią!
Ragnar Bengtsson ze Szwecji przystąpił do nietypowego programu naukowego. Jego
piersi mają byd tak stymulowane, by mógł karmid dzieci – donosi The Local.
26-letni student ekonomii chce zbadad, czy jest możliwośd, by mężczyźni mogli zastąpid
karmiące matki. W czasie leczenia hormonalnego u mężczyzn obserwuje się czasem
przypadki laktacji. Eksperyment, w którym bierze udział Bengtsson, ma dad odpowiedź,
czy pokarm wytworzony w męskich piersiach będzie tak pełnowartościowy, jak pokarm
wytworzony u kobiety karmiącej.
- Może to stad się bardzo istotne dla mężczyzn, karmienie może wpłynąd na bliskośd ojca z dzieckiem –
powiedział Bengtsson, który jest ojcem. Jego wysiłki będą dokumentowane przez szwedzką telewizję
TV8. Szwed zamierza pobudzad sutki co trzy godziny przy pomocy specjalnej pompy. – Będę musiał
używad pompy podczas wykładów. Jeśli komuś to będzie przeszkadzało, to jego sprawa. Ja z tym
problemu nie będę miał – powiedział Bengtsson.
- Dzieci intuicyjnie wiedzą, że pierś pełni podwójną funkcję. Z jednej strony daje im mleko, z drugiej
ciepło i poczucie bezpieczeostwa – komentuje Sigbritt Werner, profesor endokrynologii w Karolinska
Institutet w Sztokholmie. - To może rozwiązad wiele problemów. Jeśli matki nie ma w pobliżu, ojciec
mógłby ją z powodzeniem zastąpid – dodaje Werner.
The Local, MK/05.09.2009 00:01

ZAPROSZENIA

Europejskie Stowarzyszenie Bankowania Mleka (EMBA)
zaprasza na Międzynarodowe Sympozjum
100 LAT BANKOWANIA MLEKA LUDZKIEGO
SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚD Z DOŚWIADCZENIAMI PRZESZŁOŚCI
26 września 2009, Austria, Wiedeo, Parkhotel SchÖnbrunn
Konferencja w języku angielskim i niemieckim.
Więcej informacji na stronie: www.stillen.de
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Duoski Komitet ds. Zdrowia i Edukacji DUOSKIEGO STOWARZYSZENIA IBCLC (DACLC)
Zaprasza na III Skandynawską Konferencję dotyczącą Karmienia Piersią i Laktacji
23 – 24 października 2009, Dania, Kopenhaga
Między innymi zostaną zaprezentowane tematy:
Jane Deacon, Australia
Nowe badania na temat karmienia piersią
Kerstin Uvnäs-Moberg, Szwecja
Wpływ oksytocyny
Gro Nylander, Norwegia
Kontakt skóra do skóry w trakcie i po cesarskim
cięciu
Konferencja w języku angielskim.
Więcej informacji na stronie: www.sundhedsoplysning.dn

Akademia Medycyny Karmienia Piersią (ABM)
Zaprasza na III Europejskie spotkanie ABM
20 – 21 marca 2010, Polska, Toruo, Hotel Bulwar
Swój udział zapowiedzieli:
Randah Saadeh, Szwajcaria, Genewa WHO
Naukowa aktualizacja Incjatywy Szpital Przyjazny Dziecku (BFHI)
Jane Hawdon, Wielka Brytania
Metaboliczna adaptacja noworodka
Gro Nylander, Norwegia
Rola położnika we wspieraniu karmienia piersią
Konferencja może byd tłumaczona na język polski!
Jednym z organizatorów tego spotkania jest nasza koleżanka Urszula Bernatowicz – Łojko.
Więcej informacji na stronie: www.bfmed.org

Zaproszenie na Kongres VELB i ILCA w 2010 roku w Bazylei – w osobnym zalączniku!
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KOMUNIKATY

Uprzejmie przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich za 2009.
Zgodnie z uchwałą 1/2006 podjętą przez RMKL na zebraniu w Sopocie 1.12.2006 roku członkowie RMKL
zobowiązują się do opłacania składki w wysokości 40 zł rocznie, niezależnej od składki członkowskiej
w KUKP.
Składki należy przelewad na konto RMKL z dopiskiem: „składka za – imię i nazwisko, za …… rok”.
Wysokośd składki rocznej wynosi 40.00 PLN.
W razie pytao proszę kontaktowad się ze skarbnikiem, panią Joanną Żołnowską tel: 509 095 029
Rachunek:
RMKL przy KUKP
Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
BRE Bank 05 1140 1010 0000 5046 0800 1010
Prezydium RMKL

KONTAKT
KONTAKT
Rada Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych
przy Komitecie Upowszechniania Karmienia Piersią
Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa
e-mail: kalej@wp.pl lub sekretarz_rmkl@o2.pl
tel. biura KUKP 0-22 32 77 345, tel. do sekretarza RMKL: 0 501 255 345.
Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom RMKL, by w razie zmiany adresu pocztowego czy
mailowego informowad sekretarza Rady p. Katarzynę Asztabską.
Bez aktualnego adresu tracimy ze sobą kontakt!!!
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych materiałach.
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