Prof.dr hab.n.med. Barbara Królak-Olejnik
Specjalista zdrowia publicznego, pediatra, neonatolog, CDL, IBCLC do 2015 r. Kierownik
Katedry I Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu. Prezes i współtwórca Polskiego Towarzystwa Konsultantów I Doradców
Laktacyjnych, będącego członkiem Europejskiego Towarzystwa Laktacyjnego ELACTA.
Członek Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka Kobiecego, Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Autor i współautor 180
prac naukowych, w tym 45 w bazie PubMed.

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska
Pierwszy Międzynarodowy Certy kowany Konsultant Laktacyjny (IBCLC) w Polsce (od
1996 roku), w latach 1992 – 1997 pracowała w Poradni Laktacyjnej Szpitala Św. Zo i w
Warszawie, od 1999 do roku 2006 pełniła funkcję Sekretarza Komitetu
Upowszechniania Karmienia Piersią, z którym zorganizowała 10 konferencji z okazji
Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią i usprawniła proces nadawania
tytułów Szpital Przyjazny Dziecku. Aktualnie, od 2007 roku, dyrektor niepublicznej
placówki edukacyjnej - Centrum Nauki o Laktacji i prezes Fundacji Twórczych Kobiet.
Zorganizowała 13 zjazdów naukowych i szereg przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych
kierowanych do pracowników ochrony zdrowia. Współtwórca programu kształcenia i
tytułu Certy kowany Doradca Laktacyjny. Autorka licznych wykładów i publikacji na tematy związane z karmieniem
naturalnym
niemowląt. Opracowała liczne standardy i protokoły postępowania m.in. leczenia zapalenia piersi, niedoboru
pokarmu, stosowania leków u matek karmiących. Współtwórca pierwszego podręcznika dla profesjonalistów
laktacyjnych pt. Karmienie piersią w teorii i praktyce, wydanego przez Medycynę Praktyczną w 2012 i 2017 roku. W
2017 roku odznaczona najwyższym odznaczeniem Izby lekarskiej Laudabilis (Godny Uznania) za całokształt
działalności. W okresie pandemii współtworzyła zasady postępowania dla mam chorych na COVID 19, aby mogły
karmić piersią i nie były separowane od dzieci. Współautorka stanowiska ws. szczepień anty SARS CoV-2, a także
najnowszego stanowiska Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci "Zasady żywienia
zdrowych niemowląt. Historię swojej pasji i bojów toczonych o karmienie piersią w Polsce opisuje na blogu:
Breas eedingpl. Prowadzi stronę h p://doktormagda.med.pl/. Prywatnie mama piątki dzieci i babcia trójki wnucząt.
Kocha podróże, muzykę i sport. Uprawia wiele dyscyplin, jest zawodniczką triathlonu. Za największy wyczyn sportowy
uważa pokonanie dystansu 1/4 Ironman i zdobycie Korony Półmaratonów Polskich.

dr n.med. Paweł Grzesiowski
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Doktor n. med., pediatra, wakcynolog, ekspert w dziedzinie immunologii, pro laktyki
i terapii zakażeń. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do walki z COVID-19. Konsultant
szpitali w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji.
Założyciel i dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie
oraz prezes Fundacji Instytut Pro laktyki Zakażeń. Członek krajowych i
międzynarodowych towarzystw naukowych, Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny
Lecznictwa.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Doświadczenie zawodowe zdobył jako
asystent a potem adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, następnie, jako kierownik Zakładu
Pro laktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie.
Wykładowca akademicki, m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studium
Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Autor lub współautor 270 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu
immunologii, szczepień ochronnych, pro laktyki, terapii zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy
medycznej, laureat nagrody „Wielkiego Edukatora” Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia oraz nagrody Sukces
Roku Menadżera Zdrowia oraz honorowego tytułu „Przyjaciel Mediów”.

dr n. med. Dariusz Madajczak
Pediatra, specjalista neonatolog z długoletnim stażem. Starszy asystent w
Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Klinicznego im.
ks. Anny Mazowieckiej. Nauczyciel akademicki Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący Mazowieckiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Współtwórca projektu
„Oko na malucha” dot. wsparcia matek przebywających poza oddziałem noworodkowym. Autor i współautor
publikacji i referatów m.in. o tematyce wcześniactwa. Współorganizator specjalistycznych kursów dla pielęgniarek i
położnych z postępowania w stanach nagłych noworodka.

mgr Agnieszka Paderewska
CDL, magister pielęgniarstwa. Od 2006 r. pracuje w Klinice Neonatologii i Patologii
Noworodka w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie.
Od 2015 r. pomaga matkom dzieci przedwcześnie urodzonych w przystawianiu
wcześniaków do piersi. Wykładowca i trener CNOL, członek PTKiDL. Prywatnie mężatka, mama Jakuba i Lenki wykarmionych piersią.

dr n. med. Ewa Wietrak
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Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo żywności,
żywność, żywienie i zdrowie w Instytucie Żywności i Żywienia. Obroniła pracę
doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem
Anglojęzycznym. Praca dotyczyła korzyści suplementacji kobiet w ciąży
wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3. Od wielu lat pracuje w dziale
badań i rozwoju kierując pracą zespołu. Koncentruje się na opracowywaniu i

wdrażaniu innowacyjnych produktów z zakresu suplementów oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.
Współpracuje z autorytetami naukowymi w kraju i za granicą. Główne kierunki zainteresowań naukowych to
epigenetyka w tym szczególnie znaczenie żywienia dla zdrowia w przyszłości, mleko kobiece i jego rola w rozwoju
dziecka oraz choroby cywilizacyjne. Od 12 lat członek zwyczajny Krajowej Rady Suplementów i Odżywek z
zaangażowaniem i pracami w Komisji Etycznej. Bierze udział w projektowaniu badań klinicznych, opracowywaniu
wyników i publikacji tych prac. Osiągnięcia: Wyróżnienie pracy doktorskiej za znaczące kliniczne wyniki i
zaawansowane techniki badawcze, Autor patentu nr P 229569 „Kompozycja na bazie słodu jęczmiennego

Lek. med. Katarzyna Raczek-Pakuła
pediatra, konsultant laktacyjny IBCLC, certy kowany doradca laktacyjny CDL
Wykładowca i trener praktyk w Centrum Nauki o Laktacji.
Członkini - założycielka Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców
Laktacyjnych. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Konsultantów Laktacyjnych
ELACTA. Doświadczenie zawodowe zdobywa w Szpitalu Św. Zo i (obecnie Centrum
Medyczne Żelazna), Centrum Medycznym Babka Medica i w Rehabilitacja Dr Best.

poł. Magdalena Paszko
Położna, Certy kowany Doradca Laktacyjny. Na co dzień wspiera młode mamy na
oddziale Wcześniaków i Patologii Noworodka Szpitala Św. Zo i w Warszawie.
Prywatnie jest mamą dwójki wspaniałych Maluchów.

mgr Malwina Okrzesik
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magister psychologii, instruktorka szkoły rodzenia, IBCLC od 2003 roku, prowadzi
prywatną praktykę: konsultacje laktacyjne oraz przygotowanie do porodu. Ponad
16 lat pracowała w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej jako konsultantka
laktacyjna w Oddziale Położniczym oraz Oddziale Patologii Noworodka. Trenerka
komunikacji empatycznej - od kilku lat zafascynowana ideą Porozumienia bez
Przemocy (NVC- Nonviolent Communica on), komunikacji opartej na empa i i "języku serca". Ukończyła Studium
NVC oraz Studium Mediacji opartej na NVC w Krakowie i nadal kształci się w tej dziedzinie. Wykorzystuje zdobywane
umiejętności w codziennej pracy z rodzicami małych dzieci i interdyscyplinarnym podejściu do opieki w okresie ciąży i
po porodzie. Wspiera personel medyczny (indywidualnie i w formie warsztatowej) w doskonaleniu umiejętności

komunikacji, dbaniu o swoje zasoby oraz odnajdywaniu równowagi między dawaniem uwagi i empa i w życiu
zawodowym a swoim życiem osobistym. Autorka artykułów, materiałów edukacyjnych dla mam karmiących, m.in
dla Fundacji Rodzić Po Ludzku, Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
czasopisma Dziecko oraz Wysokie Obcasy. Współautorka poradnika "Piersią spoko" (wyd. Fides, 2005/2017).
Wolontariuszka Fundacji Promocji Karmienia Piersią: redaguje "Kącik ekspercki" w Kwartalniku Laktacyjnym. Członkini
- założycielka Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych i Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni.
Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Konsultantów Laktacyjnych ELACTA.

dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska
pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Biologii
Medycznej , WNOZ, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem
Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu Specjalistycznym im.
Św. Rodziny w Warszawie, Prezes i współzałożyciel, powstałej w 2010 r. Fundacji Bank
Mleka Kobiecego. Laureatka pres żowej nagrody im. T. Sendzimira przyznanej przez
Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce (2008) oraz
nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019) za wybitne osiągnięcia
naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa (2018).
Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Associa on, EMBA , członek
Rady Naukowej Stowarzyszenia Banków Mleka Zjednoczonego Królewska, (UKAMB). Autorka licznych artykułów i
wystąpień w prasie branżowej i kobiecej na temat idei banku mleka kobiecego i sposobu działania takich placówek w
Polsce i za granicą, zależności składu mleka od diety oraz czynników środowiskowych. W czasie pandemii COVID-19
wraz z ogólnopolskim zespołem podjęła badania z zakresu ryzyka zakażenia dziecka od matki chorującej na COVID-19
oraz wpływu zmian w opiece okołoporodowej, wynikających z pandemii, na dobrostan matki i dziecka oraz sposób
żywienia.

mgr Aleksandra Mołas
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Pracownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy
Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie, Zakład Biologii
Medycznej WUM. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku położnictwo
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2018), praca magisterska w zakresie
porównania stężenia wybranych czynników odporności wrodzonej w mleku matek
wcześniaków i matek dzieci donoszonych została wykonana w Klinice Neonatologii
WUM była współ nansowana z grantu Narodowego Centrum Nauki. Obecnie studentka
III roku biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jej zainteresowania
naukowe dotyczą zjologii laktacji oraz żywienia noworodków i niemowląt jak również
immunologii mleka kobiecego. Współuczestniczy w projektach naukowych dotowanych
ze źródeł krajowych i zagranicznych, aktywnie włączyła się w badana naukowe dotyczące kobiet w ciąży w czasie
laktacji prowadzone w czasie pandemii COVID-19.

