
  LLŽKA laikosi IBCLC profesinio kodekso ir nėra susaistyta jokiais finansiniais ar kitais įsipareigojimais su pieno 

mišinių ir dirbtinio kūdikių maitinimo priemonių gamintojais, firmų atstovais ar platintojais 

 
Seminare visada atsiras vieta žindančiai mamai su kūdikiu.         

 

         

            

       TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ  

                            KONFERENCIJA 

 

ŽINDYMO TYRIMAI, REKOMENDACIJOS IR PRAKTIKA 

 
Data: 2017 m. gruodžio 7 d. 

Laikas: 8.00 – 15.00 

Vieta: Vilnius, eLoftHOTEL (T.Ševčenkos  16F, Vilnius) DĖMESIO! Pakeista renginio vieta! 

 
08:00 – 08:15 Registracija 

08:15 – 08:20 
Seminaro atidarymas. Sveikinimo žodis, programos pristatymas 

Daiva Šniukaitė-Adner, LLŽKA pirmininkė 

08:20– 09:20 
Tarptautiniai stebėtojai: Kodekso įgyvendinimas pasaulyje 

Dr. Shoba Suri, Mitybos ir dietetikos ekspertė, BPNI/IBFAN Asia, Politikos ir atstovavimo direktorė, Indija 

09:20 – 10:20 

Naujagimių ir kūdikių svorio vertinimas ir žindymo skatinimas 

Dr. Andrea Hemmelmayr, IBCLC, LLLI, Austrijos laktacijos ir žindymo konsultantų asociacijos (VSLÖ) prezidentė, 

ELACTA redakcinės grupės narė, Austrija 

10:20 – 10:50 
Etnopediatrijos požiūris: naujagimių ir kūdikių verkimo priežastys 

Asta Vilpišauskienė, IBCLC, sveikos gyvensenos edukologė, LLŽKA 

10:50 – 11:20 
Šeimos gydytojo praktika: mastito diagnostika ir gydymas 

Emilija Petrauskienė, šeimos gydytoja, VšĮ Antakalnio poliklinika, LLŽKA 

11:20 – 12:00 Pertrauka 

12:00 – 12:30 
Klinikinė praktika: pogimdyvinės depresijos diagnostika ir gydymas 

Marija Bagdonienė, klinikinė psichologė, Vilniaus šeimos psichologijos centras, Depresijos gydymo centras 

12:30 – 13:00 
Akušerijos stacionarų praktika: naujagimių mitybos rekomendacijos ir jų įgyvendinimas 

Audronė Mulevičienė, Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Klinikinės medicinos institutas 

13:00 – 14:00 
Pasaulinis žindymo situacijos tyrimas (WBTi): 2017 m. Lietuvos rezultatų pristatymas 

Daiva Šniukaitė-Adner, IBCLC, SlM (BP slaugytoja), NPL tarptautinio tinklo ryšių grupės pirmininkė 

14:00 – 14:15 
Seminaro apibendrinimas 

Daiva Šniukaitė-Adner, LLŽKA pirmininkė 

14:15 – 14:30 Pažymėjimų išdavimas 

 

Seminaro pabaigoje išklausiusiems visus pranešimus bus išduodami 5 val. dalyvio pažymėjimai. 

 

Seminaras skirtas medicinos gydytojams (visos profesinės kvalifikacijos), gydytojams odontologams (visos profesinės 

kvalifikacijos), akušeriams (visos profesinės kvalifikacijos), slaugytojams (visos profesinės kvalifikacijos), visuomenės 

sveikatos specialistams (visos profesinės kvalifikacijos), ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams, psichologams 

psichoterapeutams ir kitų profesijų atstovams, visuomenės nariams, kurie skatina ir palaiko žindymą ir teisę į jį. 
 

 
 

Kviečiame registruotis www.lalak.lt 

Pasiteirauti: konferencija@lalak.lt arba 8-620-97718 

 

Dalyvio mokestis: 

LLŽKA nariams – 15 Eur 

Ne LLŽKA nariams – 50 Eur 

 

 

 

PROFESIONALAMS –  
Seminaras skirtas ambulatorinės 

ir stacionarinės grandies  

specialistams bei studentams. 

 

 

http://www.lalak.lt/
mailto:konferencija@lalak.lt

