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Pielęgniarek i Położnych 

 
Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w Warszawie jest organizacją 

pozarządową propagującą wśród personelu medycznego złoty standard żywienia noworodków, niemowląt i 
małych dzieci, czyli karmienie piersią. Pokarm kobiecy jest idealnym pożywieniem dla małych dzieci. Mimo 
korzyści płynących z karmienia piersią, wiele niemowląt karmionych jest mieszankami modyfikowanymi. 
Mając na uwadze niskie wskaźniki karmienia piersią w populacji niemowląt w Polsce,  Stowarzyszenie 
Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią postanowiło zamieścić w swojej ofercie odpłatne szkolenia 
online dla personelu medycznego, w tym dla pielęgniarek i położnych,  z zakresu laktacji i problematyki 
związanej z laktacją.  

 
Ponieważ znaczenie karmienia naturalnego dla zdrowia niemowląt i małych dzieci jest ogromne, 

zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, zwracamy się z uprzejmą prośbą o  pomoc w rozpropagowaniu 
informacji na temat oferowanych przez Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią szkoleń 
laktacyjnych wśród pielęgniarek i położnych należących do reprezentowanej przez Państwa Izby Pielęgniarek 
i Położnych. Będziemy wdzięczni za każdą formę przekazu informacji należącym do Państwa Izby 
pielęgniarkom i położnym na temat naszej oferty edukacyjnej związanej z laktacją. Dzięki oferowanym 
szkoleniom mamy nadzieję poprawić wskaźniki związane z karmieniem piersią wśród niemowląt, co z kolei 
przełoży się na poprawę wskaźników związanych ze zdrowiem małych dzieci.  

 
Oferta szkoleń – wybrane pozycje 
Najbliższe szkolenie online dla personelu medycznego  odbędzie się w dniu 21.04.2021 o godzinie 

17.00. Tematem szkolenia będą „Choroby matki i dziecka a laktacja”.  
Kolejne szkolenie będzie miało miejsce w dniu 17.05.2021 o godzinie 17.00. Tematem tego szkolenia 

będzie „Postępowanie w wybranych sytuacjach związanych z zaburzoną laktacją”. 
Ostatnie szkolenie przed sezonem urlopowym zaplanowane zostało na dzień 16.06.2021 godz. 

17.00. Na szkoleniu zostanie przedstawiona tematyka związana z „Karmieniem noworodka chorego i 
przedwcześnie urodzonego”.  

Oferujemy też szereg innych szkoleń dla personelu medycznego. 
 Dokładna oferta naszych szkoleń wraz z programem i kosztami dostępna jest na stronie 

Stowarzyszenia Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią laktacja.pl 
 
 

Nadmienię, że organami założycielskimi Stowarzyszenia Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią 
jest UNICEF Polska i WHO Polska. Od wielu lat działamy w Polsce we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, 
WHO i UNICEF na polu propagowania naturalnego karmienia  niemowląt i małych dzieci.  Mamy nadzieję na 
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nawiązanie współpracy z Okręgową  Izbą Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w zakresie  promocji 
karmienia naturalnego  niemowląt i małych dzieci. 

 
W razie pytań, z przyjemnością udzielę wszelkich informacji dotyczących aktywności edukacyjnej 

Stowarzyszenia  Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w Warszawie.  

 
 
Z wyrazami szacunku  
 
Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Komitet  
Upowszechniania Karmienia Piersią w Warszawie 
 
Dr n.med. Marzena Kostuch 
 
Tel.505129655 
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