Amning - fagdag med vægt på din
kliniske praksis
Sundhedsplejersken.dk byder på en spændende fagdag i amningens tegn.
Tid og sted
KØBENHAVN:
Mandag den 14. november 2011 klokken 9:00 - 16:00. Kulturhuset på Islands Brygge, Islands
Brygge 18, 2300 København S.
Dørene åbnes klokken 8:30 og frem til klokken - 9:30 er der lejlighed til at drikke en kop kaffe og
spise et stykke morgenbrød, blive registreret og orientere sig i udstillingerne – samt selvfølgelig
drøfte nyheder med kolleger.
Kl. 9:30 - 10:00 Amning et kerneområde for de nye familier v. Else Guldager sundhedsplejersken.dk.
10:00 – 11:30 Ny viden om amning – v. Jordemoder Jette Witt og Jordemoder Marianne Hermansen.
Her vil du få den sidste nye viden om det nyfødte barns reflekser i forbindelse med at lægge
barnet til. Der vil blive vist filmklip og gennemgået nyeste teorier med henblik på etablering af
amningen (Susan Colson - An introduction to biological Nuturing). Der bliver lejlighed til at stille
spørgsmål og også drøfte erfaringer deltagerne imellem.
Kl. 11:30 - 12:30 Frokost og mulighed for at orientere sig i udstillingen
12:30 – 13:00 Drøftelse af formiddagens oplæg – spørgsmål og svar.
13:00 - 14:00 – Workshop 1 - Deltagerne deles i workshopsgrupper
Ved sundhedsplejersker og certificerede ammevejledere (IBCLC) Vibeke Thomsen, Mette Helene
F. Hansen, Gitte S. Schwarz og Maria Bjørking.
- Du deltager på skift i to workshops:
a. Barnet som er uroligt og svært at lægge til brystet
b. Mødre som har for lidt mælk
Workshops - begynder med et kort oplæg fra workshopdirigenterne. Du må meget gerne tage
nogle af dine egne cases med uanset det tema, du har valgt. Det er netop meningen, at det er "et
arbejdende værksted".
14:00 – 14:30 Kaffepause .
14:30 – 15:30 Næste ”omgang” i den omvendte workshopgruppe.
15:30 – 16:00 Afslutning.

Dagen er støttet af: R&B, Studica Nordic, Meda, FOA, Joha.

