
      
 
 
 
 
 

KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE  „PORADNICTWO DIETE TYCZNE” 
DLA PIEL ĘGNIAREK I POŁO śNYCH 

 

Informacje wstępne  

Tryb kształcenia:         mieszany 

 

Organizator kształcenia: Stowarzyszenie:  Polska Federacja Edukacji w Diabetologii 

Partner organizatora kształcenia: Diagnosis” Spółka z o.o. 

Kierownik kursu: mgr Jolanta Czerniak 

Miejsce szkolenia: Warszawa ul. Poleczki 49,  Airport Apartments 

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia    

   podyplomowego pielęgniarek i połoŜnych  

2. Decyzja administracyjna Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i PołoŜnych  

Kryteria kwalifikacji - do kursu moŜe przystąpić pielęgniarka/ połoŜna, która:  

1. posiada prawo wykonywania zawodu  

2. posiada co najmniej trzymiesięczny staŜ pracy w zawodzie  

3. została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora 

kształcenia ( członkostwo w Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii ). 

Kwalifikacja uczestników odbędzie się na podstawie analizy złoŜonej dokumentacji.  

Wymagana dokumentacja:  

1.  ksero prawa wykonywania zawodu  

2.  karta zgłoszenia uczestnictwa - indywidualnie lub przez pracodawcę (karta dostępna na 

stronie www.pfed.org.pl ) 

3.  uregulowane składki członkowskie PFED (kserokopie wpłat)  

4.  o kolejności przyjęć decyduje data przysłania zgłoszenia.  

        Zgłoszenia naleŜy przesłać na adres e-mail: jolanta.czerniak@pfed.org.pl 

        Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 30.06.2009r. 

 

 

 

 



Planowany czas trwania kursu:  

I sesja: 07-11.09.2009r. 

II sesja: 05-09.10.2009r. 

III sesja 02-06.11.2009r. 

Program ogólny  

1.  Podstawy dietetyki                                              .  
2.  śywienie człowieka zdrowego                            
3.  śywienie człowieka chorego 
4.  śywienie niemowląt i dzieci                               

Zajęcia realizowane będą metodą wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów praktycznych umiejętności  
w zakresie udzielania porad dietetycznych. 
 

Opłata administracyjna kursu– 300 PLN  

Organizatorzy pokrywają w całości koszty kształcenia. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie 

koszty związane z transportem, wyŜywieniem oraz noclegiem. Osoby zakwalifikowane dokonują 

opłaty administracyjnej -  300 PLN na konto PFED z dopiskiem "Opłata administracyjna –kurs 

specjalistyczny”.  Odpowiednio wypełniony druk pocztowy dostępny jest na stronie 

www.pfed.org.pl 

 

Osoby zakwalifikowane otrzymają propozycje ofert noclegowych. 

 

Dane kontaktowe : 

 

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii 

Poradnia Diabetologiczna, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" 

 

ul. Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 

Tel. (0-22)815-70-96, Fax. (0-22) 815-12-32 

 

 


