
Drogie Koleżanki! 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-integracyjne Polskiego Towarzystwa 
Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, które odbędzie się w dniach od 21 -23 września 
2018 r. w Lublinie. Spotykamy się w Hotelu Fiesta, ul. Prusa 8. 
www.restauracjafiesta.pl/hotel/ 

Całkowity koszt imprezy (noclegi, wyżywienie, atrakcje) dla członków PTKiDL mających 
terminowo opłacone składki: 350 zł. 

Koszt dla niezrzeszonych:  420 zł. 

Zgłoszenia imienne przyjmujemy  do 10 września, drogą mailową na adres: 
biuro@laktacja.org.pl 

Wpłaty za konferencję są przyjmowane do 14 września 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 ok. 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 września. O przyjęciu prezentacji decyduje komisja. 
O zniżkach wykładowcy zostaną powiadomieni indywidualnie. 

W czasie spotkania odbędzie się  Walne Zebranie członków Towarzystwa.  Oczekujemy  
licznego udziału! 
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PROGRAM JESIENNEJ KONFERENCJI 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KONSULTANTÓW  

I DORADCÓW LAKTACYJNYCH  

LUBLIN 21 – 23.09.2018r. 

21 wrzesień - piątek 

15.00 – 16.30  Zakwaterowanie, rejestracja uczestników   

16.30 – 17.00   Kawa powitalna 

17.00 – 17.15   Przywitanie i rozpoczęcie spotkania  

17.15 – 17.45   „D-MER - dlaczego mi smutno” mgr Agnieszka Gąsior-Guziak,  położna, CDL 

17.45 – 18.15   

18.15 – 18.45  „Ziołowe preparaty w laktacji – bezpieczeństwo i skuteczność na wybranych przykładach”    
dr n. med. Ewa Wietrak 

18.45 – 19.00  Prezentacja firmy Bayer 

19.00  Kolacja 

20.00  Program artystyczny 

 

22 września - sobota 

7.00 – 8.30   Śniadanie 

9.00 – 10.00    „Plastyka wędzidełka języka przy użyciu kautchera chirurgicznego”  lek. stom.  Leszek 
Czajkowski,  specjalista chirurgii stomatologicznej  

10.00 – 10.30  „Suplementacja w trakcie laktacji”  dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski,                                  
spec. ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej 

10.30 – 11.00  „Antykoncepcja w trakcie laktacji”  dr n.med. Katarzyna Jankiewicz, spec. ginekologii i położnictwa  

11.00 – 11.30  Przerwa kawowa 

11.30 – 12.10  „Rozlane mleko”- warsztat mgr Aneta Kozaczuk, psycholog, psychoterapeuta 

12.10 – 13.00  „Opieka wspierająca rozwój noworodka w oddziale szpitalnym” mgr Katarzyna Stefaniuk, 
fizjoterapeuta 

13.00  Obiad i czas wolny 

14.30  Zbiórka, wyjście z przewodnikiem na zwiedzanie Lublina oraz podziemi lubelskich 

19.00  Kolacja w restauracji „LUBCZYK” 

21.00  Pokaz Światło i Dźwięk na Placu Litewskim – „Anioły lubelskie” i „Sen o mieście”  

  



23 września -  niedziela 

7.30 – 8.30  Śniadanie 

9.00 – 9.30  „Standard organizacyjny opieki okołoporodowej- kierunki zmian”, dr hab.n.o zdr. Grażyna Iwanowicz-
Palus 

9.30 – 11.00  Walne Zebranie Członków PTKiDL / czas wolny dla niezrzeszonych 

11.00 – 11.30  Przerwa kawowa 

11.30 – 11.45  mgr Barbara Broes – relacja z IX Międzynarodowej Konferencji Dialog w dziedzinie położnictwa, 
anestezjologii i neonatologii, Wiedeń 13 – 15 wrzesień 2018  

11.45 – 12.05  lek. Katarzyna Raczek-Pakuła – „Ropień piersi – od objawów do wyleczenia” 

12.05 – 12.25  lek. Katarzyna Raczek-Pakuła –  „Cellulitis piersi” 

12.25 – 12.40  mgr  Ewa Masełkowska – relacja z kongresu Elacty w Rotterdamie, 

12.40 – 13.00 lek. med. Sylwia Jeż – „Jak rozpoznać wędzidełko po pierwszych minutach spotkania - czyli kilka słów o 
możliwych konsekwencjach”. Obserwacje własne ze wsparciem fizjoterapeuty 

13.00  Obiad, zakończenie spotkania 

 


