Na seminár je možné prihlásiť sa do 25. 9. 2019:
• sestry a pôrodné asistentky: prostredníctvom portálu SK SaPA
• ostatní účastníci odošlite oskenovanú podpísanú návratku e-mailom na adresu:
neonatal@nspnz.sk, do predmetu e-mailu uveďte Európsky týždeň dojčenia
Návratka: www.nspnz.sk/kongres.html
Registrácia v mieste konania konferencie: 2. 10. 2019 od 7:30 hod.
Občerstvenie cez prestávku: tekutiny, káva, slané pečivo.
Obed nie je zaradený v programe seminára, v prípade záujmu si účastníci
zabezpečujú obed individuálne.
Konferenčný poplatok: 10 €
Laktačné konzultantky IPD, ktoré nie sú členom IPD: 5 €
Od konferenčného poplatku sú oslobodení rodičia, profesionálne laktačné
konzultantky IPD, ktoré sú členky IPD a študentky, ktoré nepožadujú certifikát
o účasti.

organizujú pri
príležitosti
Európskeho
týždňa dojčenia

odborný seminár o dojčení
určený pre zdravotníckych
profesionálov aj pre rodičov

EMPOWER PARENTS,
ENABLE BREASTFEEDING

FNsP Nové Zámky
Bratislava
Nitra

Inštitút pre podporu dojčenia
Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
Novorodenecká klinika Nové Zámky, n.f.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
RK SaPA Nové Zámky

Nitra

Levice

PODPORUJEME
RODIČOV PRI DOJČENÍ
TERAZ I V BUDÚCNOSTI

Dvory n. Žit.

Fakultná

2. október 2019
FNsP Nové Zámky – kinosála
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky
Kolárovo

Komárno

Vážení kolegovia, kolegyne,

07:30 Registrácia

lekári, sestričky, pôrodné asistentky, profesionálne laktačné
poradkyne, profesionáli v zdravotníctve, študentky, ktoré sa na
svoju profesiu v zdravotníctve ešte len pripravujú a milé
mamičky i budúce mamičky,

08:00 Otvorenie seminára (Demová K., Magyarová G., Galková M.)

pri príležitosti Európskeho týždňa dojčenia nám dovoľte srdečne
vás pozvať na seminár venovaný tematike dojčenia. Pripravili
sme pre vás témy o súčasných trendoch v podpore dojčenia, o
najnovších poznatkoch o význame materského mlieka pre
dieťatko, pre rodinu, o postupoch pri riešení ťažkostí, tak, aby si
každý z vás mohol odniesť zo seminára nový poznatok,
utvrdenie, či postupuje dobre a samozrejme dobrý pocit.
Vytvorili sme široký priestor na otázky pre odbornú i laickú
verejnosť.
Seminár je koncipovaný tak, aby medzi zdravotníckych
profesionálov prišli aj mamičky, aby sme počuli, čo ich zaujíma,
aké majú obavy, či v čom potrebujú pomoc a radu. Nositeľky
titulu IBCLC – medzinárodné laktačné poradkyne, sa prídu
podeliť o svoje skúsenosti, prinesú prednášky, odpovedia na
otázky.

Tešíme sa na vašu účasť, vaše postrehy z praxe, zo života, na
vaše otázky.

08:30 – 08:45 Svetový (európsky) týždeň dojčenia 2019 (Galková M.)
08:45 – 09:00 Prirodzená výživa a dojčenie v meniacej sa spoločnosti
(Dobišová I.)
09:00 – 09:30 Profesionálna laktačná konzultantka a jej úloha v podpore
dojčenia (Dobišová I., Matulníková L.)
09:30 – 10:00 BFHI ako efektívny nástroj v podpore dojčenia (Galková M.)
10:00 – 10:15 Diskusia
10:15 – 10:30 Prestávka
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:00

Ako sa mám na dojčenie najlepšie pripraviť? (Matulníková L.)
Dojčenie - ako len to mám všetko zvládnuť? (Ďurina R.)
Problémy s dojčením v úvodnej fáze – ako na to? (Ďurina R.)
Spýtajte sa laktačnej konzultantky - panelová diskusia
(Dobišová I., Galková M., Ďurina R., Matulníková L.)
12:00 – 12:30 Narodilo sa nám bábätko, čo ho prvé dni čaká - diskusia
(Demová K., Galková M., Magyarová G.)
12.30 – 13.00 Prestávka

13:00 – 13:30 Mikrobiom a dojčenie (Dobišová I.)
13:30 – 13:45 Novinky v podpore dojčenia - súhrn informácií zo
zahraničných konferencií (Dobišová I., Galková M., Ďurina R.)
13:45 – 14:00 ELACTA a profil profesionálnej laktačnej konzultantky
(Dobišová I., Galková M.)
14:00 – 14:30 Diskusia
14:30 – 15:00 Záver (Demová K., Galková M.)

