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Bardzo serdecznie gratulujemy  

Małgosi Gieradzie-Radoń oraz jej mężowi Tomkowi 

 narodzin trojaczków: Neli, Maćka i Igi!  

 

Szczęśliwym rodzicom życzymy przede wszystkim  

spokojnych nocy z maksymalnie 5 przerwami na karmienie  

oraz sił , by podołać potrójnemu wyzwaniu,  

natomiast maluchom, żeby były zdrowe i szybko rosły! 

 

No i okazało się, że IBCLC w Polsce mają niezwykłe osiągnięcia   

w dziedzinie laktacji, bo Małgosia karmi całą trójkę piersią!  

 

Czekamy na nowiny
 

 
 

Drogie Koleżanki! 

 
Zebranie członków  RMKL odbędzie się  w sobotę 1 grudnia 2007 w godz.: 8.30-10.00 podczas 

drugiego dnia zbliżającego się IV Zjazdu Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych, w Centrum 

Edukacyjnym im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 5a w Gliwicach.  Przy okazji przypominamy, że termin 

nadsyłania zgłoszeń na konferencję oraz dokonania wpłat upływa 11 listopada 2007. Formularz 

zgłoszeniowy na stronie  www.laktacja.pl.  
 Mamy zaledwie 90 minut na omówienie  najważniejszych zagadnień związanych z działalnością 
RMKL i chcemy wcześniej przedstawić sprawy, które będą poruszane podczas naszego spotkania. Dlatego 

bardzo prosimy o Wasze opinie na temat przyszłości Rady, obowiązków członków oraz prezydium, informacje 

o planowanych wolnych wnioskach lub propozycjach uchwał.. Uzyskane z ankiety informacje pomogą nam 

przygotować wcześniej tematykę zebrania i zdecydowanie usprawnią jego przebieg. 
Formularz ankiety zostanie rozesłany mailem tak,  aby było łatwo odpowiedzieć na pytania. Poniżej 

zamieszczona jest jego treść. Odpowiedzi prosimy przesłać na adres: rmkl@laktacja.pl.  
          

Monika Żukowska-Rubik i Agnieszka Pietkiewicz 

 
A. Przyszłość RMKL 

 

1.  Czym konkretnie powinna zajmować się RMKL?  

2.  Czy ma Pani propozycje działań na rzecz środowiska 
konsultantów, które mogłyby zostać podjęte przez 

członków Rady? 

 

3.  Co członkowie RMKL mogą  robić na rzecz  Rady?  

4.  Jakie struktury wewnątrz Rady należy powołać i jakie 

nadać im kompetencje? 

 

5.  Czy Twoim zdaniem Rada powinna mieć swój 

regulamin? 

 

6.  Jeśli tak, to co należałoby uwzględnić w regulaminie?  

B. Obowiązki prezydium oraz członków RMKL 

 

7.  Jakie obowiązki Pani zdaniem należą do 

przewodniczącej? 

 

8.  Jakie obowiązki należą do wiceprzewodniczącej?  
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9.  Jakie obowiązki należą do sekretarza?  

10.  Jakie obowiązki należą do skarbnika?  

11.  Jakie obowiązki należą do pozostałych członków ?  

12.  Jakie konsekwencje Pani zdaniem należałoby wyciągać 

w stosunku do osób, które nie wypełniają swoich 

obowiązków? 

 

C. Kryteria przynależności do RMKL 

 

13.  Jakie kryteria powinna spełniać osoba, która ubiega się 

o członkostwo w Radzie, oprócz posiadania aktualnego 

certyfikatu IBCLC oraz  przynależności do KUKP? 

 

D. zebranie członków RMKL w 2007 
 

14.  Czy zamierza Pani zgłosić wolny wniosek podczas 

zebrania Rady? Jeśli tak, to czego on dotyczy? 

 

15.  Czy zamierza Pani zgłosić propozycję uchwały na 

najbliższym zebraniu? Jeśli tak, to czego ona dotyczy? 

 

E. Uwagi 

 

16.  Inne uwagi lub propozycje.  

 
 

 

 
Szczegółowe zasady poszanowania praw autorskich 

pomiędzy  

Międzynarodowymi konsultantami laktacyjnymi w Polsce 

 

Projekt 
 

ZASADY stanowią rozwinięcie punktu 25. Kodeksu Etyki Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych i 

mają służyć dobru całego naszego środowiska zawodowego i sprecyzować nasze obowiązki wobec siebie 
wynikające zarówno z Kodeksu Etyki, jak i Ustawy o prawie autorskim oraz szacunku do siebie nawzajem.  

 

1. W każdym przypadku korzystania w jakiejkolwiek formie z tekstów autora należy zachować ogólnie 
przyjęte zasady cytowania z uwzględnieniem nazwiska autora, jego imienia  i źródła, z którego 

pochodzi tekst. Sposoby zamieszczania piśmiennictwa bywają różne w zależności od rodzaju publikacji 

i wymagań wydawnictwa. 

2. Wykorzystując rysunki, tabele, schematy zawsze należy podać nazwisko, imię autora oraz źródło z 
którego pochodzą. 

3. Wykorzystując prezentację, slajdy, zdjęcia za zgodą autora należy umieścić w widocznym miejscu na 

slajdzie nazwisko autora prezentacji, slajdu lub zdjęcia. 
4. Wykorzystując wizerunek matki, dziecka i in. na zdjęciu należy upewnić się, czy osoby te wyraziły 

zgodę na ich publikację i jeśli to jest konieczne odkupić prawa autorskie do zdjęcia.  

5. Ponieważ publikacji na temat karmienia piersią nie jest wiele na rynku, staramy się polecać publikacje 

innych konsultantów we własnych publikacjach, jeśli są merytorycznie poprawne. 
6. Jeśli publikacja konsultanta jest niezgodna z aktualną wiedzą medyczną należy po koleżeńsku zwrócić 

mu uwagę na ten fakt i przedyskutować istniejące nieścisłości. 

7. W każdym przypadku, kiedy mamy do czynienia z naruszaniem praw autorskich konsultanta przez 
osoby trzecie, nie powinno się być obojętnym, tylko odpowiednio zareagować na ten fakt.  

8. W każdej sytuacji wątpliwej zachowujmy się taktownie i dyskretnie. Korzystajmy z zasad poprawnej 

komunikacji. 
Konsultanci IBCLC w Polsce stanowią młode i prężne środowisko, które wspiera się nawzajem poprzez 

szanowanie dzieł i dorobku naukowego poszczególnych jego członków dbając jednocześnie o najwyższą jakość 

publikacji. 

Propozycję dnia 1 grudnia 2006 składają Beata Sztyber i Magdalena Nehring-Gugulska na ręce Moniki 
Żukowskiej-Rubik, przewodniczącej RMKL.

PROPOZYCJA UCHWAŁY 
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Uwaga!!! 
 
1. Poszukujemy osób, które chciałyby włączyć się do prowadzenie szkoleń w ramach programu: „Jak wspierać 

karmienie piersią w placówkach służby zdrowia” – szkolenia odbywają się na terenie całego kraju. Konieczne 

doświadczenie w pracy w szpitalu, który uzyskał tytuł SzPDz lub doświadczenie  zdobyte w czasie 
przygotowywania szpitala do oceny. 

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, wykształcenie, adres korespondencyjny, telefony kontaktowe oraz 

informacje o dotychczasowym doświadczeniu w zakresie szkolenia personelu medycznego prosimy przesyłać na 

adres rmkl@laktacja.pl . 
 

2. Przypominamy wszystkim członkom RMKL o konieczności aktualizacji swoich danych adresowych na stronie 

www.laktacja.pl 
 Pamiętajcie o zabraniu na zjazd książeczki do wpisywania punktów CERP

 

4. Również na www.laktacja.pl umieszczony jest statut KUKP – koniecznie trzeba się z nim zapoznać 

przypomnieć sobie jego treść przed zebraniem  w Gliwicach 

 

 

 

 
We wrześniu w periodyku Archives of Medical Science ukazał się artykuł, prezentujący część wyników 

badań oceniających kompetencje angielskich i polskich pracowników służby zdrowia w zakresie poradnictwa 

laktacyjnego oraz zapotrzebowanie na szkolenia profesjonalistów w obu krajach. Autorkami pracy są: Joanna 
Kosmala-Anderson, Louise M. Wallace, Orla Dunn, Susan Law. Dwie ostatnie panie miałyśmy okazję poznać 

podczas zjazdu IBCLC w Sopocie w grudniu 2006 r. Zaprezentowały nam wówczas wstępne wyniki swoich 

badań. Zamieszczamy streszczenie artykułu. 

 
 

Potrzeby szkoleniowe lekarzy pracujących z kobietami karmiącymi piersią w Anglii i Polsce 

 
Celem badania było porównanie potrzeb szkoleniowych polskich i angielskich pracowników służby 

zdrowia w zakresie umiejętności wspierania karmienia piersią. Wyniki autooszacowania przez badanych 

własnych kompetencji w 22 obszarach umiejętności wskazało konieczność poprawy kwalifikacji w zakresie 

wspierania karmienia piersią. Porównano także sposób spostrzegania przeszkód organizacyjnych które 
utrudniają karmienie piersią. W obu krajach badanie było przeprowadzone z zastosowaniem zbliżonej 

procedury oraz kwestionariuszy. W Anglii w grupie 177 badanych byli lekarze pediatrzy i interniści, w Polsce 

w grupie 54 badanych byli neonatolodzy, położnicy, pediatrzy i interniści. 
Wyniki wskazują na to, że nie ma różnic w poziomie rzeczywistych klinicznych kompetencji między 

obiema grupami. Polscy lekarze oceniali siebie jako bardziej kompetentnych pod względem poziomu 

wyszkolonych umiejętności. Zarówno angielscy, jak i polscy lekarze chcieliby uczestniczyć w szkoleniach 
doskonalących umiejętności związane z laktacją, ale potrzeba ta była częściej wyrażana przez lekarzy z Polski. 

W obu grupach badani wiązali zwiększenie intensywności doświadczenia w zakresie poradnictwa laktacyjnego 

z rozpoznawaniem kolejnych obszarów doskonalenia zawodowego w przyszłości. Jednakże w grupie polskiej 

lekarze, którzy mieli niższy poziom kompetencji wyrażali większą potrzebę podnoszenia kwalifikacji, w 
przeciwieństwie do lekarzy z grupy angielskiej. W obu grupach większa wiedza na temat laktacji była związana 

z wyższą oceną własnych kompetencji. Lekarze angielscy doświadczali więcej przeszkód natury 

organizacyjnej. Zarówno polscy jak i angielscy badani wskazywali, że jedną z największych barier we 
wspieraniu karmienia piersią jest wczesne wypisywanie pacjentek ze szpitala po porodzie.  

Podsumowując autorki stwierdzają, że podstawowe szkolenie w zakresie laktacji powinno być 

rekomendowane wszystkim lekarzom w obu krajach. Poza tym poziom oceny własnych kompetencji oraz 
potrzeba podnoszenia kwalifikacji w sytuacji, gdy szkolenia są rzadkie i trudno dostępne, nie są użytecznymi 

wskaźnikami. 
 

Bibliografia: 

Kosmala-Anderson, J., Wallace, L. M., Dunn, O., Law, S.(2007). The training needs of doctors working in England and in Poland with 

breastfeeding women. Archives of Medical Science, 3, September/2007, p.259-266. 
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Rada Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych 

Przy Komitecie Upowszechniania Karmienia Piersią 
Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17A,  01-211 Warszawa 

e-mail: rmkl@laktacja.pl – na ten adres prosimy przesyłać wypełnione ankiety językowe, pomysły, postulaty, sprawy itp.  

tel. biura KUKP 0-22 32 77 345, tel. do sekretarza RMKL 0-605 565 321 

KONTAKT 
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