
                                             Tarptautinė konferencija 

 

                                Žindyvės ir kūdikio sveikatos priežiūra 
 

Vieta: Laisvės pr. 58, LT-05120 Vilnius    

Data: 2019 m. balandžio 5 d.                

Trukmė: 9:00-15:30 
  

08:30– 09:00 Registracija 

09:00– 09:10 

 

Seminaro atidarymas. programos ir pranešėjų pristatymas 

Daiva Šniukaitė-Adner, LLŽKA pirmininkė 

09:10– 09:30 

 

Naujagimio lankymas namuose: kaip atpažinti nesėkmingo žindymo rizikos veiksnius (kūdikio 

ir mamos aspektai). 

Emilija Petrauskienė, šeimos medicinos gydytoja 

09:30 – 9:50 

 

Laktacijos fiziologija ir praktiniai aspektai 

Vilija Sniečkuvienė, gydytoja akušerė ginekologė, IBCLC 

09:50– 10:20 

 

Gelta naujagimystėje: diferencinė diagnostika ir valdymas 

Doc. dr. Dalia Stonienė, gydytoja neonatologė,  IBCLC 

10:20– 10:45 

 

3 B -Breastfeeding, Brain, Biome (su vertimu į lietuvių kalbą) 

Žindymas, smegenys, biomas 

Sue Jameson, IBCLC, ALCI, Airija 

10:45-11:00 

 

Aktyvi pertrauka 

11:00– 11:40 

 

(tęsinys) 

3 B -Breastfeeding, Brain, Biome (su vertimu į lietuvių kalbą) 

Žindymas, smegenys, biomas   

Sue Jameson, IBCLC, ALCI, Airija 

11:40– 11:55 

 

Kompleksinė pagalba vaikams su įgimtais veido nesuaugimais 

Dr. Laura Linkevičienė, gydytoja ortodontė, medicinos mokslų daktarė, VU docentė 

11:55-12:15 

 

Paramos, informacijos ir pagalbos teikimas žindančiai mamai 

Asta Vilpišauskienė, sveikos gyvensenos edukologė, IBCLC  

12:15-13:00 

 

Pietų pertrauka-diskusija 

 

13:00-13:50 

13:50-14:40 

14:40-15:30 

 

Darbas grupėse (dalyviams rotuoja ir pakaitomis dalyvauja visose grupėse): 

 

I grupė. Žindymo padėtys, apžiojimas: praktiniai aspektai ir klinikinių situacijų nagrinėjimas 

Daiva Šniukaitė-Adner, IBCLC, slaugos magistrė.  

 

II grupė. Neefektyvus žindimas: burnos motorikos vertinimo pagrindai 

dr. Audronė Mulevičienė, gydytoja hematologė, IBCLC, Asta Vilpišauskienė, sveikos gyvensenos 

edukologė, IBCLC  

 

III grupė. Sutrikęs kūdikio svorio augimas ir relaktacijos principai 

Rasa Siudikienė, IBCLC, Emilija Petrauskienė, šeimos medicinos gydytoja 

15:30 Konferencijos apibendrinimas ir uždarymas. Pažymėjimų išdavimas 

15:45-16:45 Lietuvos Laktacijos ir žindymo konsultantų asociacijos Visuotinis narių susirinkimas 
 

Tvarka. Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą ir/ar pranešimų eilės tvarką. 

Pažymėjimai. Seminaro pabaigoje išklausiusiems visus pranešimus ir dalyvavusiems grupių užsiėmimuose bus išduodami 6 val. 

konferencijos kvalifikacijos tobulinimo  pažymėjimai. LLŽKA nariams, Tarptautinės egzaminuotojų tarybos pripažintiems 

laktacijos konsultantams (IBCLC), bus išduodami pažymėjimai su tęstinio mokymosi taškais (CERP), kurie reikalingi IBCLC 

kvalifikacijai pratęsti. 

Tikslinė auditorija: akušeriai (visos profesinės kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojai (visos profesinės kvalifikacijos), 

medicinos gydytojai (visos profesinės kvalifikacijos), gydytojai odontologai (visos profesinės kvalifikacijos), ergoterapeutai 

(visos profesinės kvalifikacijos), kineziterapeutai (visos profesinės kvalifikacijos), medicinos psichologai (visos profesinės 

kvalifikacijos), visuomenes sveikatos specialistai (visos profesinės kvalifikacijos), socialiniai darbuotojai, savivaldybių atsakingi 

darbuotojai. 

https://goo.gl/maps/sM494eH4Lf92
https://goo.gl/maps/sM494eH4Lf92

