INFORMACJA PRASOWA
Fundacja NUTRICIA inwestuje w rozwój młodych badaczy
Rusza kolejna edycja kursu EBM dla badaczy klinicznych
Warszawa, 9 czerwca 2015 r. – W dniach 15–16 czerwca 2015 roku Fundacja NUTRICIA już
po raz kolejny organizuje seminarium szkoleniowe: „Podstawy EBM – medycyny opartej
na danych naukowych”, skierowane do młodych naukowców. Patronat naukowy nad
warsztatami objęła Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Rozwój i doskonalenie umiejętności są niezbędne w pracy lekarza i innych pracowników
ochrony zdrowia. To nie tylko leczenie pacjentów, ale i prowadzenie badań naukowych,
od których zależy rozwój współczesnej medycyny. Kluczem do sukcesu jest realizacja
wiarygodnych badań i wysokiej jakości publikacji, a to wymaga wiedzy i dużych umiejętności
praktycznych. Dlatego też, wychodząc naprzeciwko potrzebom zdolnych naukowców
z wiodących klinik, Fundacja NUTRICIA skupia swoje działania właśnie na tym obszarze,
corocznie organizując kurs Evidence-Based Medicine.
Podczas seminarium badacze będą mieli okazję uzyskać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu
organizacji badań naukowych. Program obejmuje zarówno wykłady, jak i warsztaty
praktyczne, które pomogą w zdobyciu wiedzy na temat współczesnych metod naukowych,
stosowanych w medycynie oraz doskonaleniu umiejętności oceny wiarygodności danych
naukowych oraz ich wykorzystania w codziennej praktyce.
Pierwszego dnia szkoleń uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę m.in. na temat:
rodzajów badań naukowych i metodyki ich prowadzenia, oceny ich wiarygodności, a także
wezmą udział w praktycznych warsztatach. Podczas drugiego dnia zjazdu poruszone zostaną
zagadnienia związane z metaanalizą oraz wytycznymi dotyczącymi postępowania
klinicznego. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak opracowywać wyniki badań i jak
przygotować prezentację wyników. W tym roku wiedzą w tym zakresie podzielą się takie
autorytety medyczne jak: prof. dr hab. med. Hanna Szajewska, dr med. Anna Horvath, dr
med. Piotr Dziechciarz, dr med. Jan Brożek oraz dr med. Jacek Mrukowicz. Przy okazji o tym,
jak zdobyć grant Fundacji NUTRICIA na badania naukowe, opowie Agnieszka Dolna,
kierownik ds. projektów Fundacji NUTRICIA.
Na zakończenie sympozjum, uczestnicy otrzymają certyfikat oraz 12 punktów edukacyjnych.

„To już kolejna edycja naszych corocznych warsztatów, które z roku na rok cieszą się coraz
większą popularnością w środowisku młodych klinicystów. Oferując im udział w kursie EBM
Fundacja NUTRICIA ma nadzieję wyjść naprzeciw potrzebom najmłodszego pokolenia
polskich uczonych, wpierając ich praktyczną wiedzą i zapewniając trening umiejętności pod
okiem doświadczonych naukowców. Pozytywne oceny uczestników oraz wysoka ocena
merytoryczna kursu najlepiej motywują nas do organizacji kolejnych spotkań”. – mówi
Agnieszka Dolna, kierownik ds. projektów Fundacji NUTRICIA.
Fundacja NUTRICIA powstała w 1996 roku. Misją Fundacji jest ochrona, promocja
i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Jej działania skupiają się na trzech obszarach:
badań naukowych z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem kierowanej
do społeczeństwa i do środowiska medycznego oraz partnerstwa dla zmiany społecznej
w obszarze żywienia. Od początku swojego istnienia Fundacja finansuje badania naukowe
z zakresu żywienia człowieka w formie grantów naukowych. Organizuje także seminaria
poświęcone zasadom planowania badań naukowych oraz finansuje kursy. Konsekwentnie
realizuje działania na rzecz edukacji związanej z żywieniem, adresowane zarówno
do rodziców, opiekunów, jak i środowiska medycznego, mające na celu rozszerzanie wiedzy
zawiązanej z żywieniem oraz podnoszenie kompetencji w tym zakresie przez środowisko
medyczne. Partnerstwo dla zmiany społecznej w obszarze żywienia realizowane jest
we współpracy z ekspertami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Jego celem jest wypracowanie zmian w systemie opieki zdrowotnej nad kobietami
ciężarnymi i małymi dziećmi oraz zmiana jakościowa żywienia zbiorowego w żłobkach
i przedszkolach.
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