TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ
KONFERENCIJA

NAUJAGIMIŲ, KŪDIKIŲ, VAIKŲ BŪKLĖS IR ŽINDYMAS:
PROBLEMŲ ATPAŽINIMAS IR SPRENDIMAI
Data: 2018 m. vasario 23 d.
Laikas: 8.00 – 14.30
Vieta: Konferencijų centras Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje (Laisvės pr. 58, Vilnius)
08:00 – 08:20

14:15 – 14:30

Registracija
Seminaro atidarymas. Sveikinimo žodis, programos pristatymas
Daiva Šniukaitė-Adner, LLŽKA pirmininkė
Kūdikių mitybos ypatumai ir geležies stokos mažakraujystė
Audronė Mulevičienė, vaikų ligų ir hematologijos gydytoja, IBCLC, Vilniaus universitetas,
Medicinos fakultetas, Klinikinės medicinos institutas, Lietuva
Kūdikių papildomas maitinimas ir mažų vaikų maitinimas
Ieva Gudanavičienė, vyriausioji specialistė, Sveikatos apsaugos ministerija, Visuomenės sveikatos
priežiūros departamentas, Mitybos ir fizinio aktyvumo skyrius, ŽSK pirmininko pavaduotoja,
Lietuva
Paaugusių vaikų žindymas
Alenka Benedik, IBCLC, ELACTA, Slovėnijos žindymo komiteto narė, Slovėnija
Kodeksas: žindymas vaiko ir žmogaus teisių konvencijos kontekste
Alessia Bigi, programų vadovė, GIFA, IBFAN, Ženeva
Pertrauka
Burnos ertmės sklaida ir jos ydos
Rūta Morkūnienė, medicinos gydytoja, VU MF Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros
lektorė ir doktorantė, Lietuva
Žindymo svarba kreivų dantų profilaktikai
Doc. dr. Giedrė Kobs, gydytoja odontologė ortopedė, Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio
klinika, dr. G. Kobs odontologijos klinika, Lietuva
Taisyklingas vaiko kvėpavimas žindymo metu ir po jo
Dovilė Drungilaitė, gydytoja odontologė ortodontė, dr. G. Kobs odontologijos klinika, Lietuva
Taisyklingas vaiko nujunkymas
Erika Navickaitė, vaikų gydytoja odontologė, dr. G. Kobs odontologijos klinika, Lietuva
Komplikuotas žindymas dėl lūpos ir liežuvio pasaitėlių. Atvejų pristatymas.
Daiva Šniukaitė-Adner, IBCLC, BPS, MA, LLŽKA, Lietuva
Neefektyvus žindimas: australų metodikos taikymas praktikoje
Audronė Mulevičienė, vaikų ligų ir hematologijos gydytoja, IBCLC, Lietuva
Liežuvio ir lūpos pasaitėliai – koreguoti ar palikti? (apskrito stalo diskusija
daugiadisciplininėje komandoje)
Moderatorės: Alenka Benedik, IBCLC, Slovėnija, Audronė Mulevičienė, IBCLC, Daiva ŠniukaitėAdner, IBCLC, Lietuva
Konferencijos apibendrinimas
Daiva Šniukaitė-Adner, LLŽKA pirmininkė
Pažymėjimų išdavimas

14:45 – 16:00

Visuotinis narių susirinkimas

08:20 – 08:25
08:25– 08:40

08:40 – 09:00

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 12:50
12:50 – 13:10
13:10 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:15

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.

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, savivaldybių sveikatos priežiūros
organizatoriams ir politikams, visuomenės nariams, kurie skatina ir palaiko žindymą ir teisę į jį.
Seminaro pabaigoje išklausiusiems visus pranešimus bus išduodami 5 val. SAM patvirtinti dalyvio pažymėjimai.
LLŽKA nariams, Tarptautinės egzaminuotojų tarybos pripažintiems laktacijos konsultantams (IBCLC), bus
išduodami pažymėjimai su tęstinio mokymosi taškais (CERP), kurie reikalingi IBCLC kvalifikacijai pratęsti.
Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą.

Kviečiame registruotis www.lalak.lt
Pasiteirauti: konferencija@lalak.lt arba 8-698-36946
Dalyvio mokestis:
LLŽKA nariams – nemokamai
Ne LLŽKA nariams – 50 Eur

PROFESIONALAMS –
Seminaras skirtas ambulatorinės
ir stacionarinės grandies
specialistams bei studentams.

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.

