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Запрошуємо до нової зустрічі!
IV Всеукраїнська конференція з питань грудного вигодовування
Дар Життя 2018
Досвід. Практика. Професіоналізм.
23-27 квітня - он-лайн зустрічі
28-29 квітня - практикуми у м. Київ
Автор та організатор: громадська організація "Асоціація свідомого батьківства"
За підтримки методично - організаційного моніторингового центру НДСЛ «ОХМАТДИТ»
МОЗ України
Раді вітати колег на нашому щорічному професійному святі!
Будь-яка професія потребує спеціалістів! І ми з вами знаємо, що ми є! І нам з вами
важливо зустрічатись! З користю, радістю та задоволенням!
У програму 2018 року ми включили максимально практичні теми, які цікавлять і
консультантів, і лікарів, і тих, хто ще тільки навчається та шукає коло однодумців.
У нас є спільне бажання: щоб звання Лікарня, доброзичлива до дитини було не на
папері, а на практиці! Щоб мами-годувальниці своєчасно отримували підтримку та
рекомендації, чисті від міфів та застарілих поглядів! Щоб професія "консультант з питань
грудного вигодовування" існувала та розвивалась!
До зустрічі на наших вебінарах та практикумах!
Спікери конференції та подробиці програми – http://www.perinatal.com.ua/programa/
Реєстрація – заповніть, будь ласка, форму реєстрації та оберіть варіант участі https://goo.gl/Z2zVtQ
Умови участі на сторінці – http://www.perinatal.com.ua/umovy/
Для медичних працівників держ.установ передбачено сертифікати та знижка – 30% на
Практикуми 28-29 квітня.
Місце проведення у Києві: Інститут релігійних наук, вул. Деревлянська, 13,
м.Лук'янівська
З повагою, організаційний комітет соціальних проектів.
Голова ГО «Асоціація Свідомого Батьківства» Чепрасова Л.Ю.
Координатори проекту: Лариса Чепрасова 063-237-39-00, 098-079-39-25
Наталья Мовчан 050-351-93-76
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Вебінари 23-27 квітня

Додаток 1

Вебінари, які проходитимуть у вільному доступі на
каналі https://www.youtube.com/channel/UC7kCnLtVdHOxqbeoVYK5wng/videos
🌿 пн,

23 квітня, 18:30
Прояви харчової алергії у дітей на грудному вигодовуванні.
Як годувальниця може зрозуміти, що у дитини харчова алергія?
Які прояви можуть бути помилково визначені як харчова алергія?
Яким чином попередити харчову алергію?
Харчовий фактор при атопічному дерматиті: меню годувальниці, прикорм для дитини.
Спікер - Лідія Бабич, педіатр, неонатолог, консультант з грудного вигодовування, випускниця курсу "Путь консультанта
- 2016", МЦ "Особливі", Київ
🌿 вт,

24 квітня, 12:00
Дефіцит молока: алгоритм вирішення проблеми
Первинна гіпогалактія зустрічається лише у 5% жінок. Але первинний дефіцит молока не має слугувати
приводом для переходу на штучне вигодовування. Дитина має право отримувати грудне молоко, скільки б
його не було, тому що навіть невелика кількість буде мати значення для здоров'я, росту та розвитку. Якщо
у мами є проблими зі здоров'ям, які заважають її організму виробити достатню кількість молока для
дитини, а ми можемо мінімізувати частку докорму на скільки це можливо.
У відкритій зустрічі пропонуємо ознайомитись з покроковим алгоритмом "повернення" молока.
Спікер - Тетяна Гавриленко, лікар-педіатр київського міського методично-організаційного моніторингового центру з

впровадження програми «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні» та розвитку «Клінік, дружніх до молоді»,
експерт з оцінки та переоцінки закладів охорони здоров'я на звання «Лікарня доброзичлива до дитини», консультант з
питань грудного вигодовування, член ILCA, викладач навчального проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта»,
Київ https://www.facebook.com/kievgv/
🌿 вт,

24 квітня, 16:00
Розвиток ініціативи "Лікарня доброзичлива до дитини в Україні".
Досягнення та перешкоди.
Спікер - Лідія Романенко, завідувач методично - організаційного моніторингового центру НДСЛ

«ОХМАТДИТ», національний експерт з оцінки та переоцінки закладів охорони здоров‘я на відповідність
статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини», Київ. http://kdm-ldd.org.ua/
https://www.facebook.com/groups/1486137048268781/

ср, 25 квітня, 10:00
Домашня долікарняна допомога немовлятам
🌿

Будемо розвіювати міфи про небезпечні побутові засоби допомоги до звернення до лікаря. Ознайомимось
з алгоритмом дій коли у малюка укуси, запалення, забиття, ссадини, температура, тощо. Дізнаємось, коли
потрібно терміново їхати до лікарні, а у яких випадках потрібно запланувати візит. Які аналізи корисні й
необхідні, та які рішення батьків збережуть здоров’я.
Спікер – Наталія Кундіна, к.м.н., лікар-педіатр вищої категорії

ср, 25 квітня, 12:00
Діарея у дітей - чого боятись та як допомогти.
🌿

Питання не нові, але рішення - не старі! Діти можуть "дивувати" тим, що в підгузку. Важливо своєчасно
поставити правильний діагноз та виправити помилки в організації грудного вигодовування. Важливо обрати
ефективну схему лікування. Прояви діареї. Види діарей. Інфекційна та неінфекційна діарея. Червоні
прапорці - коли звертатись по допомогу. Як допомогти дитині - ознаки зневоднення та корекція. Коли
потрібно обстеження та яке. Як запобігти? Вакцинація від ротавірусу.
Спікер - Олена Луцька, Педіатр, дитячий інфекціоніст, медичний блогер https://www.facebook.com/pg/DoctorOlenaLutska, МЦ "
Особливі", Київ
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🌿 чт,

26 квітня, 9:30
Метод "Мама-Кенгуру" в Україні. Огляд нових досліджень.
Метод Кенгуру у виходжуванні передчасно народжених дітей. Переваги, що відчуваються десятки років.
Спікер - Вікторія Нестерова, IBCLC, консультант з питань грудного вигодовування, член ILCA, викладач навчального

проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта», Киев. http://breastfed.info/

пт, 27 квітня, 10:00
Харчування мами-годувальниці.
🌿

Питання годуючої матері. Що та в якій кількості може їсти мати, що годує? Чи є якісь заборонені продукти? Чи потрібна
мамі дієта? чи може вплинути харчування матері на тривалість грудного вигодовування? Чи можна мамам їсти овочі та
фрукти? Шоколадку? Каву? Що про це говорить сучасна доказова медицина?
Лекція не тільки для матерів, а й для батьків, бабусь, дідусів, і всіх, хто буде оточувати жінку після народження малюка.
Спікер - Ліна Барська, лікар-педіатр, к.мед.н., консультант по ГВ., засновник приватного медичного центру у м.Харків,
"Перший ГВфрендли".

Вебінари – участь з оплатою
Реєстрація - https://goo.gl/g8PYt6
вт, 24 квітня, 9:30
Відтермінована лактація ("прихід молока" після 4ї доби): причини,
алгоритм допомоги, історії з практики.
🌿

Спікер - Тетяна Гавриленко, лікар-педіатр київського міського методично-організаційного моніторингового центру з

впровадження програми «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні» та розвитку «Клінік, дружніх до молоді»,
експерт з оцінки та переоцінки закладів охорони здоров'я на звання «Лікарня доброзичлива до дитини», консультант з
питань грудного вигодовування, член ILCA, викладач навчального проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта»,
Київ https://www.facebook.com/kievgv/
🌿 вт,

24 квітня, 18:30
Годування завчаснонароджених дітей, дітей з низькою вагою при
народженні. Допомога консультанта та підтримка мам із дітьми у
палатах інтенсивної терапії.
Питання грудного вигодовування передчасно народжених дітей та дітей, які знаходяться в палаті інтенсивної терапії.
Роль консультанта.
Спікер - Вікторія Нестерова, IBCLC, консультант з питань грудного вигодовування, член ILCA, викладач навчального
проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта», Киев. http://breastfed.info/

ср, 25 квітня, 18:30
Як написати статтю? Створити якісний контент для цільової
аудиторії - Done
🌿

Спікер - Наталія Мовчан, перинатальний психолог, дитячий та сімейний психолог, консультант з питань грудного

вигодовування, член ILCA, координатор Асоціації свідомого батьківства, автор проекту «Подорож до народження»,
організатор і викладач навчального проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта», Київ.

чт, 26 квітня, 18:30
Соціальні мережі. "Інструменти", які допоможуть створювати якісний
матеріал та проявляти себе на велику аудиторію.
🌿

Спікер - Аніка Римаренко, психолог, сканер
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Субота, 28 квітня
- семінари-практикуми,
м. Київ

Додаток 2

Інститут релігійних наук, вул. Деревлянська, 13, м.Лук'янівська
9.00 Реєстрація
Працюємо з 10.00 до 18.30 (з перервою на обід)
🌿 Круглий стіл_1. У фокусі уваги – Двійні/близнюки. Тандем.
Модератор - Юлія Каменецька
Спікери: Юлія Каменецька, перинатальний психолог, дитячий та сімейний психолог, консультант з грудного

вигодовування, випускниця курсу "Путь консультанта - 2012", доула
Ніна Зайченко, консультант з питань грудного вигодовування, #молочныйблогер, тренер для батьків,
викладач навчального проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта», Київ.

Прикладання. Метод "за Реббекою Гловер" - З'ЯСУВАЛОСЬ, що ми
помиляємось. Старі непорозуміння (чи є агресивним метод за Реббекою
Гловер?) та нові тенденції (огляд свіжих публікацій).
🌿

Спикер - Виктория Нестерова, IBCLC, консультант з питань грудного вигодовування, член ILCA, викладач навчального

проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта», Киев. http://breastfed.info/
🌿

Створюємо "контент-план": що, коли, для кого?

Мета - наповнити якістю сторінки консультанта. Навчитись - не розгубитись у водовороті постів, світлин та бажань.
Спікер - Аніка Римаренко, психолог, сканер
ОБІД
🌿

Чи потрібна годувальницям підтримка лікаря?

Як підтримка впливає на вигодовування?
Досвід світових досліджень та власний досвід приватного медичного центру у м. Харкові "Первый ГВфрендли".
Спікер - Ліна Барська, у співавторстві з К. Бобровою та Т. Кірсановою

🌿 Оксітоцин та депресія.
Спікер - Вікторія Нестерова, IBCLC, консультант з питань грудного вигодовування, член ILCA, викладач навчального

проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта», Киев. http://breastfed.info/
🌿 Депресія у годувальниці: алгоритм для консультанта.
Спікер - Наталья Мовчан, перинатальний психолог, дитячий та сімейний психолог, консультант з питань грудного

вигодовування, член ILCA, координатор Асоціації свідомого батьківства, автор проекту «Подорож до народження»,
організатор і викладач навчального проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта», Київ.
🌿 Супервізія. "Розбір" деяких випадків, які не дають спати нашим колегам.
Модератор - Наталья Мовчан, перинатальний психолог, дитячий та сімейний психолог, консультант з питань грудного

вигодовування, член ILCA, координатор Асоціації свідомого батьківства, автор проекту «Подорож до народження»,
організатор і викладач навчального проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта», Київ.

"УжОс" перших кроків. Починаємо "правильно" боятись та зростати
професійно.
🌿

Спікер - Юлія Каменецька, перинатальний психолог, дитячий та сімейний психолог, консультант з грудного

вигодовування, випускниця курсу "Путь консультанта - 2012", доула
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Неділя, 29 квітня
- семінари-практикуми
Інститут релігійних наук, вул. Деревлянська, 13, м.Лук'янівська
9.00 Реєстрація
Працюємо з 10.00 до 18.30 (з перервою на обід)

Круглий стіл_2. У фокусі уваги – ПРИКОРМ Позиція европейської
асоціації гастро-ентерологів - на скільки вона може бути корисною?
Огляд досліджень. Увага на ризики з точки зору фізіології - ранній/піздній
початок введення прикорму. Позиція консультантів.
🌿

Модератор - Наталія Мовчан
Спікери: Ліна Барська, Ліда Бабич, Тетяна Гавриленко, Ніна Зайченко.

Тетяна Гавриленко, лікар-педіатр київського міського методично-організаційного моніторингового центру з
впровадження програми «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні» та розвитку «Клінік, дружніх до молоді»,
експерт з оцінки та переоцінки закладів охорони здоров'я на звання «Лікарня доброзичлива до дитини», консультант з
питань грудного вигодовування, член ILCA, викладач навчального проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта»,
Київ https://www.facebook.com/kievgv/
Лідія Бабич, педіатр, неонатолог, консультант з грудного вигодовування, випускниця курсу "Путь консультанта - 2016",
МЦ "Особливі", Київ
Ліна Барська, лікар-педіатр, к.мед.н., консультант по ГВ., засновник частного медичного центру у м.Харків, "первый
ГВфрендли".
Ніна Зайченко, консультант з питань грудного вигодовування, тренер для родителей, #молочныйблогер, тренер для
батьків, викладач навчального проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта», Київ.
🌿

Дитячий плач. Діалог з неврологом.

Всі знають, що діти плачуть, але не всі розуміють причини. Як організувати життя з крихіткою, щоб не чекати сліз? Як
зрозуміти від чого та навіщо ці сльози?
Від характеру дитячо-батьківських відносин на старті залежить подальша взаємодія у родині. Спеціалісти навколо
дитини можуть спільно розібратись із "запитом" від родини та скласти рекомендації для батьків. На практикумі ми
будемо знайомитись із різними сценаріями та уточнювати рекомендації невролога - щоб сліз дитячих було менше!
Спікер - Ірина Гордієнко, к.м.н., доказовий дитячий невролог, дитячий психіатр, Бобат-лікар доктор
ОБІД

Огляд конференції з питань грудного вигодовування з участю Ненсі
Мобахер (Польща, 2018)
🌿

Спікер - Тетяна Гавриленко, лікар-педіатр київського міського методично-організаційного моніторингового центру з

впровадження програми «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні» та розвитку «Клінік, дружніх до молоді»,
експерт з оцінки та переоцінки закладів охорони здоров'я на звання «Лікарня доброзичлива до дитини», консультант з
питань грудного вигодовування, член ILCA, викладач навчального проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта»,
Київ https://www.facebook.com/kievgv/

Діти, які "погано набирають вагу": причини, можливі сценарії,
алгоритм допомоги консультанта, межі компетенції.
🌿

Спікер - Тетяна Гавриленко, лікар-педіатр київського міського методично-організаційного моніторингового центру з

впровадження програми «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні» та розвитку «Клінік, дружніх до молоді»,
експерт з оцінки та переоцінки закладів охорони здоров'я на звання «Лікарня доброзичлива до дитини», консультант з
питань грудного вигодовування, член ILCA, викладач навчального проекту для консультантів ГВ «Путь консультанта»,
Київ https://www.facebook.com/kievgv/

Круглий стіл_3. Розвиток професії Консультант з питань грудного
вигодовування - діалог про те, що болить.
🌿

🌿 Святкове завершення конференції. Видача сертифікатів учасників.

