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Szanowni Państwo 

  

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej pragnę podziękować za słowa uznania 

z Państwa strony po zaprezentowaniu działań stowarzyszenia i najbliższych projektów w zakresie edukacji 

diabetologicznej, podczas posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 12 stycznia 2015 r. 

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, po głębokiej analizie potrzeb środowiska uznało za 

niezmiernie ważne wprowadzanie nowoczesnych metod edukacji, jako skutecznego sposobu przekazywania 

wiedzy pacjentom i ich rodzinom, jak również doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy edukatorów do 

spraw diabetologii.  

W ramach „I Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED 2014” stowarzyszenie zaproponowało 

kilka nowatorskich rozwiązań, które zostały życzliwie przyjęte. Wspomnieć tu należy choćby spektakl 

Diabeteatru© pt. „Z pamiętnika anioła” wystawiany m. in. podczas XV Zjazdu Polskiego Towarzystwa 

Diabetologicznego w Gdańsku, jak również prezentowany kilkakrotnie w formie sesji plakatowych  

i prezentacji ustnych na konferencjach międzynarodowych. Kolejnym działaniem był projekt DiabeDance©, 

którego finał odbył się 14 listopada jako część obchodów Światowego Dnia Walki  z Cukrzycą. Prosty taniec, 

w rytm przyjemnej muzyki odtańczono w całej Polsce oraz za granicami naszego kraju, a w akcję włączyły 

się placówki oświatowe, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, studenci (relacje: www.sed-edu.pl).  

Tematem wiodącym mojego wystąpienia podczas posiedzenia były rozpoczęte 9 stycznia 2015r. 

Ogólnopolskie Warsztaty Szkoleniowe zatytułowane „Sztuka żywienia-Piramida SED©. Dobrze kupić – zdrowo 

jeść”, w ramach kampanii „Warto z nami być” II Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED 2015, 

który objął swoim honorowym patronatem prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek - Konsultant Krajowy  

w Dziedzinie Diabetologii. Projekt będzie realizowany w 50 miastach w Polsce i skierowany do pacjentów  

z cukrzycą typu 2. W ramach projektu edukatorzy będą prowadzić warsztaty żywieniowe, z pomocą 

zunifikowanej prezentacji multimedialnej oraz nowatorskiego narzędzia edukacyjnego „Piramida SED©”. 

Formuła warsztatów przewiduje innowacyjne rozwiązania, m. in. wspólne zakupy z pacjentami. W projekcie 

chcemy nie tylko mówić o ogromnej roli zespołu terapeutycznego w edukacji pacjenta z cukrzycą, ale 

również pokazać w praktyce, że jesteśmy razem.  

W związku z tym proponujemy Państwu włączenie do projektu Okręgowych Izb Pielęgniarek  

i Położnych w całej Polsce. Po Państwa stronie byłoby jednorazowe zagwarantowanie pomieszczenia do 

przeprowadzenia 4-godzinnych warsztatów przez edukatora wraz z zespołem.  

Izby zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o potwierdzenie swojego udziału emailowo na 

adres: sekretariat@sed-edu.pl do 22 stycznia, z dopiskiem „Warto z nami być”.  
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Następnie zgłosi się do Państwa edukator z Waszego regionu z zespołem w celu przedstawienia 

szczegółów. Rozpoczęcie projektu planowane jest w kwietniu.  

Pragnę poinformować, że widząc tak ogromne zainteresowanie środowiska podejściem SED do 

edukacji zaplanowaliśmy, na 23-24 stycznia 2015r., I Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Innowacje  

w Edukacji Diabetologicznej”, która w przyszłości stanie się tradycyjnym, corocznym wydarzeniem mającym 

na celu prezentowanie nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań w zakresie edukacji diabetologicznej. Pozwoli 

to uczestnikom zdobyć wiedzę na temat innowacyjnych metod edukacji diabetologicznej oraz sposobów jej 

praktycznego zastosowania w pracy z pacjentami i ich rodzinami. Podczas konferencji zaprezentowany 

zostanie kolejny spektakl Diabeteatru©- „Zobaczyć niewidoczne”. Następny etap przewiduje warsztaty  

w regionach, podczas których uczestnicy konferencji będą mieli możliwość prowadzenia edukacji pacjentów  

i ich rodzin za pomocą nowatorskich narzędzi edukacyjnych. 

 

 

Z poważaniem 

 

Beata Stepanow 
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