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Kampania informacyjna o problemie cukrzycy typu 1 u
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informacyjnej o problemie cukrzycy typu 1 u dzieci
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Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją kampanii informacyjnej o problemie cukrzycy typu 1 u dzieci, w
załączeniu przekazuję materiały dla przedszkoli, szkół i placówek dotyczące przedmiotowego
przedsięwzięcia.

Inicjatorem kampanii jest prof. dr hab. med. Agnieszka Szypowska, Konsultant Wojewódzki w
dziedzinie diabetologii, specjalista z zakresu diabetologii i pediatrii, kierownik Zespołu
Diabetologicznego w Oddziale Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Szpitala Klinicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy medycznej pracowników oświaty na temat
cukrzycy oraz ich kompetencji w obszarze wspierania dziecka chorego na cukrzycę w realizacji
obowiązków edukacyjnych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie nauczycieli i specjalistów z prezentacją, ulotkami i
plakatami oraz rozpropagowanie materiałów w szkołach i placówkach oświatowych zarządzanych
przez Państwo.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



Zachęcam do wykorzystania materiałów na zebraniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach z
rodzicami, a także do podzielenia się wnioskami i refleksjami na temat dalszego wspomagania
nauczycieli w zakresie wiedzy o cukrzycy typu 1 oraz opieki nad dziećmi przewlekle chorymi w
szkołach i placówkach oświatowych.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kampanii.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/

Dorota Skrzypek

 

W załączeniu materiały edukacyjne:

Kampania informująca o objawach cukrzycy typu 1,1.
Plakat Objawy cukrzycy typu 1 u dzieci,2.
Ulotka-objawy cukrzycy,3.
Prezentacja projektu Polskiego Towarzystwa Chorób Autoimmunologicznych.4.
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