Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na konferencję szkoleniowo-naukową online, organizowaną przez Polskie
Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Będziemy rozmawiać o karmieniu piersią w
czasach COVID-19 oraz o szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2.
Mamy nadzieję, że Państwa uczestnictwo zmniejszy ryzyko zakażeń dzięki prawidłowej profilaktyce, a
zwiększona świadomość personelu medycznego przełoży się na większą liczbę kobiet karmiących
piersią oraz zatrzyma rosnące ryzyko depresji poporodowych.

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd PTKiDL

Konferencja szkoleniowo-naukowa online

„Postępowanie laktacyjne w obecnej sytuacji epidemiologicznej
oraz szczepienie przeciwko COVID-19”
Data: 30.01.2021 r. (sobota)
Czas: 9:00 - 15:00
Miejsce spotkania: platforma ZOOM
Rejestracja: od 28.12.2020r. – 25.01.2021r.
Opłata: 50 zł dla członków PTKiDL (którzy nie zalegają ze składkami)
100 zł dla pozostałych osób

AGENDA SPOTKANIA:
Sesja I
9:00 - 9:10

Powitanie uczestników przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Konsultantów
i Doradców Laktacyjnych
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

9:10 - 9:40

„Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oaz Krajowego Nadzoru w
Dziedzinie Neonatologii dotyczące postępowania z matką i noworodkiem przy
podejrzeniu/potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 "
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

9:40 - 9:50

Blok pytań

9:50 - 10:20

„Algorytm postępowania w czasach pandemii COVID-19 z dzieckiem i matką
karmiącą piersią/odciągniętym mlekiem"
Dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

10:20 - 10:30

Blok pytań

10:30 – 11:00 "Skuteczność i bezpieczeństwo szczepień przeciw COVID - 19. Aktualny stan
wiedzy."
Dr n.med. Paweł Grzesiowski
11:00 – 11:10 Blok pytań
11:10 – 11:30 Przerwa kawowa

Sesja II
11:30 – 11:45 "Laktotechnologia w obecnej sytuacji epidemiologicznej”
Tomasz Chodkowski

11:45 – 12:05 “Praktyczne zasady wdrożone w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej
w Warszawie dotyczące odwiedzin i wsparcia psychologicznego rodziców „Oko na
malucha”
Dr n. med. Dariusz Madajczak

12:05 – 12:15 „Transport pokarmu kobiecego do Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii
Noworodka oraz wsparcie laktacyjne w czasie pandemii”
mgr Agnieszka Paderewska
12:15 - 12:25

Blok pytań

12:25 – 12:35 "Naturalnie wspieramy mamy - Femaltiker Plus”
Dr n. med. Ewa Wietrak

12:35 – 13:20 „Algorytm postępowania w zaburzeniach przepływu mleka”
Dr Katarzyna Raczek-Pakuła, poł. Magdalena Paszko
13:20 - 13:30

Blok pytań

13:30 – 14:00 „Baby blues, depresja poporodowa czy stres związany z pandemią- jak rozmawiać z
pacjentką?”
mgr Malwina Okrzesik
14:00 – 14:10 Blok pytań

14:10 – 14:20 "Ocena ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 z matki chorującej na COVID -19 na
dziecko w okresie prenatalnym oraz przez mleko kobiece"
Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska, mgr Aleksandra Mołas
14:20 – 14:30 Blok pytań
14:30 – 14:45 Posumowanie, podziękowanie i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy biuro@laktacja.org.pl
Konferencję moderuje dr Katarzyna Raczek-Pakuła
Osoba odpowiedzialna za organizację wydarzenia i rejestrację uczestników: Eliza Dziadoszczyk-Wójcik
Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie wpłat i wystawianie faktur: Joanna Skiba

REJESTRACJA odbywa się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(zamieszczony na stronie PTKiDL)

https://laktacja.org.pl/formularz-rejestracji-na-konferencje-online-styczen-2021/

