
                                                                                                                                                                                                                         
 

ORGANIZATORZY 

Bono Serviamus Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego 

Przemienienia Pańskiego UM  

w Poznaniu ul. Długa 1/2 

 oraz  

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego  

UM w Poznaniu  

ul. Długa ½ 

 

Koszt za uczestnika wynosi 240,00 zł 

Cena kursu nie obejmuje noclegów i wyżywienia, w cenę wliczony zostały materiały 
szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. 
 
Płatność można dokonać do 19 lutego 2016 roku 
 

Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Bono Serviamus  

z dopiskiem:  

Kurs dla dietetyków szpitalnych I, II, III  edycja 

Nr konta  131030 1247 0000 0000 7991 2007 

Bank Handlowy w Warszawie o. w Poznań 

liczba miejsc ograniczona 
zapisy e-mailem należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres szkolenia@skpp.edu.pl  
wszelkie informacje pod nr tel 061-854-91-90 
www.bonoserviamus.edu.pl 

 

KURS DLA  

DIETETYKÓW SZPITALNYCH,  

SPECJALISTÓW DS. ŻYWIENIA W SZPITALU 

I edycja  27 lutego 2016 

II edycja 2 kwietnia 2016 

III edycja 14 maja 2016 

 

 

 

 

 

 

 

odbędzie się  

w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego  

UM w Poznaniu  

przy ul. Długiej 1/2 

Prowadzący szkolenie 

mgr Ewa Kaczmarek 

dietetyk, psychodietetyk 

 

mailto:szkolenia@skpp.edu.pl


                                                                                                                                                                                                                         
 

Zapraszamy do udziału w kursie dla Dietetyków, Specjalistów 

ds. Żywienia w Szpitalu organizowanym przez Bono Serviamus 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia 

Pańskiego UM w Poznaniu i Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego 

UM w Poznaniu. 

W Szpitalu pacjent otrzymuje doskonałą opiekę lekarską, 

jednak bardzo rzadko uzyskuje informacje na temat sposobu w jaki 

powinien się odżywiać, a przecież dobrana dieta wspomaga proces 

leczenia. Nasze szkolenie pokazuje istotę edukacji żywieniowej 

pacjentów w Szpitalu. Uczestnicy poznają różne formy edukacji wśród 

pacjentów oraz dowiedzą się w jaki sposób rozpocząć działania 

edukacyjne w praktyce. Nauczą się w jaki sposób rozmawiać  

z pacjentem, aby pomóc mu w zmianie nawyków żywieniowych. 

Uczestnicy poznają zasady konstruowania projektów edukacyjnych 

oraz samodzielnie stworzą projekt edukacji żywieniowej dostosowany 

do potrzeb swojego miejsca pracy. 

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności w zakresie 

prowadzenia edukacji żywieniowej wśród pacjentów szpitalnych, 

mając na celu zwiększenie świadomości oraz poprawę stanu zdrowia 

pacjentów. 

 

 

 

Plan warsztatów 

900 – 1030 

Istota żywienia szpitalnego i rola dietetyka jako członka zespołu 

terapeutycznego 

1045 – 1215 

Formy edukacji żywieniowej wśród pacjentów Szpitala 

1230 – 1400 

Komunikacja z pacjentem 

1415 – 1545 

Projekt edukacji żywieniowej – jak konstruować   

1600 – 1730 

Praktyczne tworzenie projektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb 

miejsca pracy oraz prezentacja  

 


