
W programie konferencji przewidziane także miejsce na
docenienie wkładu instytucji, placówek i osób, które w szczególny
sposób angażują się we wsparcie osób z cukrzycą typu 1.
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Cukrzyca typu 1 - informacje ogólne o chorobie i terapii oraz opiece nad chorymi.
Organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych.
Przykłady rozwiązań dotyących opieki i wsparcia w różnego typu placówkach.
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Dla osób zawodowo związanych z dziećmi i młodzieżą: pedagogów, psychologów, terapeutów, trenerów,
instruktorów, lekarzy, pielęgniarek, studentów kierunków pedagogicznych i medycznych

Prawo a cukrzyca typu 1 - przepisy, formalności, wymagania w życiu codziennym.
Diagnoza i jej wpływ na życie - pierwsze kroki, potrzeby psychiczne, wiedza.
Nastolatek i młody dorosły z ct1 - potrzeby, trudności, zagrożenia.
Jak normalnie żyć z ct1 - o swoich doświadczeniach opowiedzą osoby chorujące oraz
rodzice i opiekunowie dzieci z ct1. Motywacyjne historie znanych osób.

Tematykę cukrzycy typu 1, terapii oraz życia z nią przybliżą wyjątkowi specjaliści. Lekarze pediatrzy,
diabetolodzy, psychologowie, terapeuci i przedstawiciele placówek sprawujących opiekę nad
dziećmi i młodzieżą z ct1. O realiach życia z ct1 opowiedzą sami chorzy i ich bliscy, pokazując na
swoim przykładzie, że choroba nie musi ograniczać, a może nadać życiu interesujący cel.
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indywidualne konsultacje i warsztaty,
nauka praktycznych umiejętność w zakresie wsparcia chorych,
zajęcia z terapeutami i animatorami dla dzieci,
zdrowy poczęstunek przygotowany przez Słodziaki i ich bliskich,
rozmowy ze specjalistami - diabetolodzy, dietetycy, psychologowie

Dodatkowo w czasie konferencji i w przerwach:

Sala Kolumnowa
Urzędu Marszałkowskiego 

ul. Podgórna 7, Zielona Góra

Dla osób zawodowo związanych z dziećmi i młodzieżą oraz samych Słodziaków, ich rodzin i bliskich.

Od kilkunastu lat obserwowany jest dynamiczny wzrost liczby zachorowań na cukrzycę typu 1 
u dzieci poniżej 6. roku życia. Zatem jest ich co raz więcej w przedszkolach, szkołach, na treningach,
zajęciach tanecznych. Tam gdzie są, potrzebują wsparcia przygotowanych do tego dorosłych.
Konferencja przybliży najważniejsze zagadnienia o chorobie, pokaże życie z nią rodzin, których dotyka.
Bądźcie z nami, aby w swojej pracy wiedzieć jak postępować, pomagać i odpowiedzialnie opiekować
się dziećmi z cukrzycą typu 1. Zrozumienie otoczenia i jego wsparcie to dla chorych większa szansa na
normalne życie w społeczeństwie. To także wzmacnianie u dzieci poczucia wartości i wiary w siebie.
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Ilość miejsc ograniczona - zarejestruj się.
Zekanuj kod QR i otwórz formularz rejestracji 
lub wejdź na: 
www.podrugiejstroniecukru.pl/aktualnosci
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