Naturalne planowanie rodziny

Zapraszamy na VI Zjazd Centrum Nauki o Laktacji

"Karmienie piersią - szacunkiem dla natury" - pod takim hasłem będzie przebiegała konferencja
szkoleniowo-naukowa organizowana przez warszawskie Centrum Nauki o Laktacji. Odbędzie się ona 7-8
czerwca 2013 w hotelu BOSS w Warszawie.

Zobacz:

- zaproszenie na konferencję,

- serwis CNOL,

- internetowa rejestracja uczestników.

Współorganizatorami konferencji są:
- Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
- Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet
Medyczny
- Centrum Medyczne "Żelazna" i Szpital Św. Zofii

Swój udział w konferencji potwierdzili m.in.:

Paula Meier - Profesor na wydziale pediatrii w Rush University Medical Center w Chicago, dyrektor ds.
badań klinicznych i laktacji w ośrodkach intensywnej terapii noworodków. Niezwykła osoba, z 37 letnim
doświadczeniem żywienia matczynym pokarmem najmniejszych dzieci. Ukończyła właśnie 5-letnie
badania porównujące koszty żywienia wcześniaków pokarmem ludzkim a mlekiem sztucznym.
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Kerstin Uvnäs - Moberg - profesor fizjologii Uniwersytetu Karolinska w Szwecji. Znana w środowiskach
konsultantów laktacyjnych jako badacz i ekspert fizjologii układu pokarmowego oraz wydzielania i funkcji
oksytocyny. Autorka ponad 500 oryginalnych prac, promotor 25 przewodów doktorskich. Współpracuje
ze środowiskiem położnych na rzecz obserwacji roli oksytocyny u kobiet karmiących piersią.

Ponadto:

prof. Jacek Rudnicki, prof. Ewa Dmoch - Gajzlerska, prof. Barbara Królak-Olejnik

dr n. med. Andrea Horvath, dr n. med. Piotr Dziechciarz,

dr n. hum. Grażyna Kmita, dr.n.biol. Aleksandra Wesołowska

mgr Magda Witkiewicz, dr n. o zdr. Beata Sztyber, lek. Monika Żukowska - Rubik

którzy poprowadzą wykłady i warsztaty (szczegóły w zaproszeniu)

W programie także:

- wręczenie certyfikatów CDL 2013, PKP 2013,
- wyróżnienie Honorowych Promotorów Karmienia Piersią,
- obchody 10 lat kształcenia Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych w Polsce, bowiem mija 10 lat
od zorganizowania pierwszego kursu dla kandydatów na konsultantów IBCLC, po którym ich liczba w
Polsce znacznie wzrosła, z 4 do 48, bo 44 osoby zdały egzamin!
- uroczysta kolacja przy muzyce na żywo, recital prof. Jacka Rudnickiego, kabaret w wykonaniu Pawła
Dłużewskiego, turniej w kręgle (dla wytrwałych).
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Opłata konferencyjna obejmuje: udział w zjeździe, materiały konferencyjne, wyżywienie, uroczystą
kolację, program artystyczny

I termin - 320 zł, przedłużony do 15 kwietnia 2013

II termin - 360zł, od 15 kwietnia - 10 maja 013

III termin - 400 zł, po 11 maja 2013

Internetowa rejestracja uczestników. Ilość miejsc ograniczona - obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty na konto: Fundacja Twórczych Kobiet ul. Herbaciana 2 04-824 Warszawa

Nr konta: BRE BANK S.A. 19 1140 1010 0000 5246 2400 1004. Dane do rachunku proszę przesłać na
adres: kursy@kobiety.med.pl.

Uwaga: CNoL nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Rezerwacji noclegów należy dokonywać
bezpośrednio w hotelu BOSS na hasło CNoL, wtedy cena za 1 osobę w pokoju dwuosobowym (hotel 3gwiazdkowy) wynosi 100 pln. Rezerwację hotel prowadzi pod numerem: 22/51-66-321 oraz drogą
mailową na adres: olga.szczepanska@hotelboss.pl do dnia 24 maja 2013. Potwierdzeniem rezerwacji
jest opłata za nocleg na konto hotelu SGB Bank S.A. 59 1610 1247 2064 0210 0526 0001 do dnia 31
maja 2013. W opisie wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz hasło &bdquo;CNoL". Hotel dopuszcza
możliwość rezerwacji noclegu tylko przez dokonanie opłaty.

Liga Małżeństwo Małżeństwu jest jednym z oficjalnych partnerów zjazdu.
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