
Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaproponować Państwu współpracę przy organizacji IV Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej „Dietetyka gerontologiczna- wyzwania i szanse”, która odbędzie się w dniu 3 marca (piątek) 2017
roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
przy ul. Przybyszewskiego 37. Nasza konferencja to jedno z niewielu tego typu wydarzeń na arenie
ogólnopolskiej.

Zainteresowanie tematem starości nieustannie narasta w ostatnim czasie. Wiele mówi się o niej
z różnych perspektyw przy okazji spotkań konferencyjnych. Z drugiej strony coraz więcej uwagi poświęca się
roli prawidłowego odżywiania w zachowaniu zdrowia, profilaktyki, jak również w terapii istniejących
zaburzeń. Zagadnieniem budzącym wiele emocji i zainteresowania jest racjonalne żywienie. Warto się nad
nim zatrzymać, chociażby dlatego, że stanowi modyfikowalny element ryzyka wielu chorób. Badania
donoszą, iż sposób żywienia może mieć znaczenie również w zachowaniu sprawności na wiele lat,
a więc ma szczególną rolę w procesie starzenia.

Wychodząc naprzeciw toczącym się dyskusjom o roli diety w modyfikacji procesu starzenia pracownicy
Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Zakładu Biochemii Klinicznej i Medycyny
Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej oraz Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Metabolicznych i Dietetyki podjęli się zorganizowania IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Dietetyka gerontologiczna - wyzwania i szanse”. Warto zaznaczyć, że poprzednie edycje cieszyły się
dużym zainteresowaniem (od 200- 300 uczestników rocznie).

Liczymy, że dzięki Państwa obecności tegoroczna edycja okaże się jeszcze większym sukcesem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z oferowanych poniżej pakietów.

Z wyrazami szacunku,

mgr Marta Lewandowicz

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Dane do głównego organizatora:
Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej    
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
os. Rusa 55, 61-245  Poznań    
tel.(fax) 061 873 83 03; 607-257-129     
adres email:gerodiet@ump.edu.pl
www.gerodiet.wix.com/konferencja    

DIETETYKA GERONTOLOGICZNA –
WYZWANIA I SZANSE
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W ramach współpracy oferujemy Państwu możliwość skorzystania 

z pakietu Sponsora Konferencji

Pakiet ten obejmuje:

• Tytuł „Sponsor Konferencji”
• Wpis na stronie konferencji (www.gerodiet.wix.com/konferencja) oraz na fanpage’u

promującym konferencję (Facebook� Konferencja Naukowa DIETETYKA 
GERONTOLOGICZNA-WYZWANIA I SZANSE; informacja o firmie, logotyp, przekierowanie na 
stronę www Sponsora Konferencji)

• Prezentację promocyjną w trakcie Konferencji (10 min.)
• Dołączenie broszury promocyjnej Sponsora Konferencji do pakietu materiałów 

konferencyjnych
• Ekspozycja nazwy i logotypu Sponsora Konferencji w Foyer: powierzchnia stoiska 

wystawienniczego do 10 m2 

• Wyświetlanie logotypu Sponsora Konferencji między prezentacjami i panelami dyskusyjnymi 
na konferencji (wraz z logotypami organizatora, patronów i innych Sponsorów)

• Bezpłatny udział w Konferencji jednego przedstawiciela Sponsora Konferencji

PAKIET SPONSORA KONFERENCJI
cena 3000 zł + VAT



Pracownia Geriatrii
Katedry i Kliniki Medycyny 

Paliatywnej

Katedra Chemii i Biochemii 
Klinicznej
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PROGRAM KONFERENCJI

Katedra i Klinika Chorób 
Wewnętrznych
Metabolicznych

i Dietetyki

8.00-9.00- rejestracja uczestników 
9.00-9.10 – otwarcie konferencji - prof. dr hab. n. med. Maria Iskra – Prodziekan ds. Oddziału Studiów
Biomedycznych- Wydział Lekarski II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Sesja I – Żywienie i aktywność fizyczna w zdrowym starzeniu
9.10-9.40: Superfoods - cele i kierunki zastosowania w żywieniu osób starszych- dr hab. Anna Gramza-
Michałowska, prof. nadzw; (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
9.40-10.10: Zalecenia dotyczące aktywności osób w wieku starszym z uwzględnieniem zróżnicowanego 

stanu zdrowia- prof. dr hab. Wiesław Osiński (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
10.10-10.20 – wykład sponsorowany

10.20-10.40 przerwa kawowa

Sesja II – Żywienie w patologicznym starzeniu - wybrane zagadnienia
10.40-11.10: Pacjent z chorobą Parkinsona - rola dietetyka w opiece nad pacjentem

dr hab. Dariusz Włodarek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
11.10-11.40: Zalecenia dietetyczne dla osób z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia

zachowawczego – dr hab. Lucyna Kozłowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
11.40-11.50 –wykład sponsorowany

11.50-12.10 przerwa kawowa 

Sesja III – Dobre praktyki w dietetyce
12.10-13.00 - Czy mikrobiota jelitowa ma wpływ na jakość życia i choroby w wieku starszym?
dr n. med. Mirosława Gałęcka (Instytut Mikroekologii w Poznaniu)
13.00-13.50 - Niedożywienie wieku podeszłego w przebiegu zaburzeń połykania- wsparcie dietetyczne

dr n. med. Anna Zmarzły (Poradnia Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
J. Gromkowskiego we Wrocławiu)
13.50-14.00 –wykład sponsorowany 

14.00-14.40 – lunch (40 minut) z równolegle ocenianą sesją plakatową

14.40-16.00 – Warsztaty* (80 minut)
WARSZTAT 1: Pułapki w komunikacji zaleceń żywieniowych - co mówi specjalista, a co słyszy pacjent?

dr n.med. Agata Juruć, psycholog, dietetyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
WARSZTAT 2: Opracowanie diety dla pacjenta z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego

z wykorzystaniem wymienników pokarmowych, dr hab. Lucyna Kozłowska, dietetyk, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
WARSZTAT 3: Doustna suplementacja pokarmowa w wybranych schorzeniach wieku senioralnego

(owrzodzenia przewlekłe, zaburzenia połykania, niedożywienie) dr n. med. Anna Zmarzły- specjalista chorób
wewnętrznych, lek med. Dominik Rączka - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, dr n. biol Anna Żebryk-
Stopa –neurologopeda – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
WARSZTAT 4: Gdy ograniczenia narządu ruchu współistnieją z problemami żywieniowymi –praktyczne

wskazówki dla dietetyka z perspektywy fizjoterapeuty -mgr Dominik Tokarski, fizjoterapeuta, Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu

16.00-16.10–przerwa 

16.10-17.50 – Sesja prezentacji ustnych 
17.50 – 18.00 - Podsumowanie sesji plakatowej i sesji prezentacji ustnych oraz uroczyste zakończenie konferencji 

* wszystkie warsztaty będą odbywały się równolegle, o udziale w danym warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc na 
każdy warsztat jest ograniczona; zapisy na warsztaty rozpoczną się 19.12.2016 r. przy pomocy specjalnego formularza

Miejsce wydarzenia:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne   
ul.Przybyszewszkiego 37, Poznań

zapisy na stronie: 
www.gerodiet.wix.com/konferencja


