KARMIENIE PIERSIĄ JEST NAJLEPSZYM SPOSOBEM ŻYWIENIA NIEMOWLĄT

Twoje zaufane źródło
informacji naukowej
i wiedzy żywieniowej
Zarejestruj się:
nestlenutrition-institute.org

Jesteśmy światowym
liderem w dziedzinie
nauk o żywieniu.
Codziennie wypełniamy
misję rozpowszechniania
wiedzy wśród specjalistów
ochrony zdrowia na
całym świecie.

Rocznie publikujemy ponad 100 artykułów napisanych
przez wiodących światowych ekspertów. Dzięki ciągłej
edukacji medycznej poszerzamy wiedzę na temat
żywienia człowieka.

Z A P R O S Z E N I E

Wspieramy pracowników ochrony zdrowia
w ich praktyce zawodowej oraz żywieniu
klinicznym.

www.nestlenutrition-institute.org
Znajdź nas:
Ważna informacja
Prawidłowe żywienie matki i jej dziecka w początkowym okresie życia jest kluczowe dla jego zdrowia w przyszłości. Najlepszym sposobem żywienia dziecka jest karmienie piersią. Mleko matki zapewnia niemowlęciu doskonale zbilansowaną dietę oraz chroni
przed chorobami. Zdrowa dieta matki w czasie ciąży i po porodzie pomaga gromadzić składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego przebiegu ciąży, przygotowuje do okresu laktacji i pomaga ją utrzymać. Decyzja o zaprzestaniu karmienia piersią jest trudna
do odwrócenia. Dodatkowo, niesie ze sobą konsekwencje socjalne i ﬁnansowe. Niepotrzebne wprowadzanie częściowego dokarmiania butelką lub innych pokarmów i napojów ma negatywny wpływ na karmienie piersią. Jeśli matka zdecyduje, że nie będzie
karmić piersią, ważne jest, by przekazać jej powyższe informacje i udzielić jej wskazówek dotyczących prawidłowego sposobu przygotowania mleka modyﬁkowanego. Należy podkreślić, że stosowanie nieprzegotowanej wody, niewysterylizowanej butelki lub
nieprawidłowe rozcieńczenie może prowadzić do choroby.

ŻYWIENIE

DLA PRZYSZŁOŚCI
Materiał przeznaczony dla pracowników ochrony zdrowia
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Żywienie
dla przyszłości

Program Konferencji

11.00- powitanie

Mamy zaszczyt zaprosić Panią/Pana
PielǗgniarki i PooȈne

11.05-11.40 - Zaburzenia emocjonalne kobiet w okresie okooporodowymprof. Beata PiǗta oraz dr Joanna KrzyȈanowska-Zbucka
11.40-12.00 - NAN SUPREME - nowoǴci firmy NESTLE POLSKA S.A. mgr Katarzyna Gregorowicz
12.00- 13.30 - Opieka okooporodowa -aspekty prawne; odpowiedzialnoǴǎ prawna
pielǗgniarek i pooȈnych - Mecenas Wojciech Wojtal

na

Spotkanie szkoleniowe dla pielǗgniarek i pooȈnych

13.30-13.45 - ǈywienie noworodków urodzonych przedwczeǴnie mgr Katarzyna Gregorowicz
14.00 lunch

które odbǗdzie sie w siedzibie OIPiP Regionu Siedleckiego
Zgoszenia telefonicznie: 25 63 284 35; kom. 502 052 417
do 19.11.2019 r. do godz. 10.00

ul. Mazurska 2 ; Siedlce w dniu 21.11.2019 r.

Materiał przeznaczony dla pracowników ochrony zdrowia

