INFORMACJA PRASOWA

Fundacja NUTRICIA inwestuje w rozwój młodych badaczy
Rusza nowa edycja szkoleń dla badaczy klinicznych
Warszawa, 7 marca 2011 r. – W dniach 7–8 marca 2011 roku Fundacja NUTRICIA po raz
kolejny organizuje seminarium szkoleniowe „Zasady planowania badań naukowych
w medycynie” skierowane do młodych naukowców. Patronat naukowy nad warsztatami
objęła Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Praca lekarza wiąże się z nieustannym rozwojem i doskonaleniem umiejętności. To nie tylko
leczenie pacjentów, ale i prowadzenie badań naukowych, od których zależy rozwój
medycyny. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zaplanowanie i przeprowadzenie badania,
jednak żaden ośrodek akademicki nie przygotowuje do tego młodych badaczy. Tę lukę
wypełnia swoją ofertą Fundacja NUTRICIA, wspierając rozwój najlepszych naukowców
z wiodących klinik.
Podczas seminarium badacze będą mieli okazję uzyskać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu
organizacji badań naukowych. Program obejmuje zarówno wykłady, jak i warsztaty
praktyczne, pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy naukowej. Uczestnicy
dowiedzą się nie tylko, jak prowadzić badania, ale również jak je interpretować.
W tegorocznej, dziewiątej edycji seminarium, na zainteresowanych czeka 60 miejsc.
Pierwszego dnia szkoleń uczestnicy zapoznają się m.in. z zagadnieniami metodycznymi
prowadzenia badań klinicznych, oceną ich wiarygodności oraz zasadami budowania
medycznych baz danych. Wiedzą w tym zakresie podzielą się: prof. dr hab. med. Hanna
Szajewska, dr med. Anna Horvath, dr med. Piotr Dziechciarz oraz dr med. Jacek Mrukowicz.
Dr med. Jacek Woynarowski oraz mec. Hubert Tuchołka poruszą kwestie z pogranicza
medycyny i prawa.
Podczas drugiego dnia zjazdu omówione zostaną zagadnienia statystyczne, badania
obserwacyjne i kliniczno-kontrolne. Uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę z zakresu
konstruowania budżetu, prowadzenia testów i analiz, opracowania publikacji oraz prezentacji
wyników. Zajęcia poprowadzą: prof. Piotr Socha, dr med. Maciej Niewada,
dr med. Przemysław Tomasik, dr Daniel Rabczenko. O zwiększaniu polskiego udziału
w europejskiej polityce naukowo-badawczej, na przykładzie Programów Zdrowie i Żywność,
opowie dr Ewa Szkiłądź z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii
Europejskiej.
„Z roku na rok zauważamy znaczny odpływ utalentowanych naukowców, podejmujących
pracę w zagranicznych ośrodkach badawczych. Poprzez propozycje corocznych warsztatów
Fundacja NUTRICIA ma nadzieję wyjść naprzeciw potrzebom najmłodszego pokolenia

polskich uczonych, wpierając ich praktyczną wiedzą. Wysoka ocena merytoryczna
warsztatów oraz pozytywne opinie na temat prowadzących motywują nas do organizacji
kolejnych spotkań.” – powiedziała Marta Szulc, kierownik Fundacji NUTRICIA.
Ukończenie kursu potwierdzane jest certyfikatem. Każdy z uczestników uzyskuje 17 punktów
edukacyjnych.
Fundacja NUTRICIA powstała w 1996 roku. Misją Fundacji jest chronienie, promocja
i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Jej działania skupiają się na trzech obszarach: badań
z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem kierowanej do społeczeństwa
oraz edukacji związanej z żywieniem kierowanej do środowiska medycznego. Od początku
swojego istnienia Fundacja finansuje badania naukowe z zakresu żywienia człowieka
w formie grantów naukowych. Organizuje także seminaria poświęcone zasadom planowania
badań naukowych, finansuje kursy i spotkania edukacyjne dla osób dotkniętych różnymi
schorzeniami metabolicznymi oraz wspiera działania edukacyjne w środowisku medycznym.
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