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TEMATYKA KONFERENCJI
Edukacja zdrowotna stanowi jedną z najważniejszych strategii zdrowia publicznego ukierunkowaną na
poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Celem edukacji zdrowotnej jest wyposażenie ludzi w kompetencje
pozwalające im we właściwy sposób kształtować, zachowywać i umacniać zdrowie swoje i innych, jak również radzić
sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia.
Zadania edukacji zdrowotnej są realizowane przez wiele osób i instytucji, zarówno w sposób profesjonalny,
jak i laicki. Do zawodów, które powinny prowadzić edukację zdrowotną w sposób profesjonalny należą: pracownicy
ochrony zdrowia, specjaliści zdrowia publicznego, dietetycy, kosmetolodzy, nauczyciele, pedagodzy, trenerzy
aktywności fizycznej, dziennikarze, specjaliści promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna
prowadzona w odpowiedni sposób wpływa na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, ale również prowadzi do
optymalizacji wydatków na ochronę zdrowia, co w kontekście ograniczonych zasobów finansowych jest szczególnie
ważne.
CEL KONFERENCJI
Celem Konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń profesjonalistów wykonujących zawody medyczne
i niemedyczne, którzy w swojej codziennej praktyce zawodowej wykonują zadania z obszaru edukacji zdrowotnej.
Podczas Konferencji chcemy odpowiedzieć na następujące pytania:









Kim jest edukator zdrowia?
Jak w Polsce kształcimy edukatorów zdrowia?
Jakie kompetencje powinien posiadać edukator zdrowia?
Jaka jest rola zawodów medycznych i niemedycznych w edukacji zdrowotnej?
Jaką rolę w edukacji zdrowotnej pełnią mass media i nowe technologie?
Jak edukacja zdrowotna sprzyja kształtowaniu i umacnianiu zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych?
Jaka jest rola edukacji zdrowotnej w profilaktyce chorób?
Jak edukacja zdrowotna pomaga w leczeniu chorób?

ADRESACI KONFERENCJI
Konferencja adresowana jest do wszystkich osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych
prowadzą lub powinni prowadzić edukację zdrowotną, tj. pracowników ochrony zdrowia (zarówno osób
wykonujących zawody medyczne, jak i dietetyków oraz specjalistów zdrowia publicznego); pracowników oświaty
(nauczycieli, pedagogów, psychologów); dziennikarzy; specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych tematyką edukacji zdrowotnej.

SESJE NAKOWE
W ramach Konferencji zapraszamy do wysłuchania serii wykładów prowadzonych przez specjalistów z zakresu
ochrony zdrowia, jak również do udziału w warsztatach szkoleniowych i sesji plakatowej. Sesje naukowe odbędą się
w następujących obszarach tematycznych:
I.
II.

III.

Rola edukacji zdrowotnej w kształtowaniu zdrowia populacji/społeczeństwa
Rola edukacji zdrowotnej w zapobieganiu i leczeniu chorób:
 neurologicznych
 kardiologicznych
 onkologicznych
 metabolicznych
 przewodu pokarmowego
 jamy ustnej
Rola edukacji zdrowotnej w:
 dietetyce
 transplantologii
 farmacji

INFORMACJE DODATKOWE
Uczestnicy Konferencji mogą opublikować wyniki swoich badań (prace oryginalne lub poglądowe)
w ramach monografii pokonferencyjnej.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Lekarze oraz farmaceuci uczestniczący w spotkaniu otrzymają punkty
edukacyjne.
DATA I MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się 19.03.2020r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (15-295 Białystok, ul. Szpitalna 37).
ZAPISY NA KONFERENCJĘ
Zapisy na Konferencję odbywają się do 19.02.2020r. Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy
oraz program Konferencji znajdują się na stronie internetowej www.umb.edu.pl/edukatorzdrowia
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