
PRZYSTANEK MAMA KARMIĄCA


Karmienie piersią to piękna przygoda. Czy łatwa? Nie zawsze... To 
prawda, że mnóstwo aspektów karmienia czujemy intuicyjnie, to 
prawda, że kieruje nami biologia i instynkt, to prawda, że potrzeba 
czasu i niejednokrotnie cierpliwości, by zgrać się z noworodkiem.

Ale prawdą też jest, że Kobiety i Pary, które już na etapie ciąży 
poświęcą czas na przygotowanie się do karmienia, mają łatwiejszy 
start. Wiedza chroni - przed niepokojem czy wszystko jest dobrze, 
przed wątpliwościami co robić gdy występują trudności. Wiedza daje 
zielone światło do sięgania po pomoc i wsparcie, bo wiemy co nam 
potrzebne i co się dzieje.


ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE WARSZTATY 


Dlaczego są wyjątkowe? Ponieważ prowadząca chce położyć nacisk na 
praktykę, a więc będziecie ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć! 
Będzie mnóstwo czasu na omówienie wszystkich ważnych zagadnień i 
na zadanie pytań, a po warsztatach jeśli poczujesz potrzebę krótkiej 
konsultacji swojej sytuacji - będzie taka możliwość w gabinecie.


Czym się zajmiemy?


Moc mleka mamy - o składzie mleka kobiecego, o regulacji produkcji 
mleka, alternatywne sposoby wykorzystania mleka mamy.

Fizjologia laktacji - karmienie piersią w praktyce - technika karmienia, 
pozycje wygodne po PSN i CC.

Omówienia konkretnych przypadków i trudności, które mogą pojawić 
się na naszej laktacyjnej drodze (dziecko, które przysypia, poranione 
brodawki, zastój pokarmu, płaskie brodawki, niedobór pokarmu).

Wskaźniki skutecznego karmienia.

Omówienie nawału pokarmu i postępowania przy nim.

Psychologiczny aspekt kamienia piersią.




Gadżety laktacyjne i ich zastosowanie - kiedy i co może być nam 
potrzebne?


MAMY LIMIT MIEJSC!

Chcemy, aby każdy miał wiele miejsca dla siebie - na zadanie pytania, 
omówienie wątpliwości i ćwiczenie pod okiem prowadzącej. Tak więc 
przyjmiemy 3 pary lub 6 osób.

Koszt 3 godzinnego warsztatu to 100 zł osoba lub 150 zł para.


PROWADZĄCA Zuzanna Bryja, jest położną i certyfikowaną 
doradczynią laktacyjną. Z doświadczeniem pracy w szpitalu na 
oddziałach położniczym i noworodkowym. Na co dzień wspiera 
Pacjentki i Maluszki podczas hospitalizacji - w pierwszych chwilach 
karmienia po porodzie, a także w gabinecie jako CDL.



