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Na czym polega program 
ASCEND?
Program akademii nauki i edukacji ustawicznej  
w zakresie cukrzycy i otyłości (ang. ASCEND) jest 
inicjatywą edukacyjną certyfikowaną przez CME i 
międzynarodową społecznością, która angażuje się  
w poprawę opieki nad osobami z cukrzycą i otyłością 
na całym świecie.

Program ASCEND jest prowadzony przez 
Międzynarodowy Komitet Nadzorujący ściśle 
współpracujący z wykładowcami z Twojego kraju. 
Obejmuje kompleksowe działania opracowane w celu 
wspierania lekarzy we wprowadzaniu nowych rozwiązań 
w praktyce zawodowej.

Kto powinien wziąć udział  
w programie?
ASCEND jest przeznaczony dla lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej/opieki ogólnej, lekarzy medycyny 
rodzinnej oraz lekarzy chorób wewnętrznych, 
szczególnie zainteresowanych cukrzycą i/lub otyłością. 
ASCEND wspiera osoby zaangażowane w poprawę 
opieki nad pacjentem, w szczególności osoby 
zainteresowane poznaniem nowych metod klinicznych, 
które mogą mieć wpływ na wyniki leczenia pacjentów.

Dlaczego warto dołączyć do 
programu ASCEND?
Członkowie ASCEND będą mieli bezpłatny dostęp do 
programów szkoleniowych, materiałów edukacyjnych oraz 
platformy wymiany doświadczeń z innymi lekarzami.

Pierwszą inicjatywą jest program szkoleniowy składający 
się z trwającego 1,5 dnia wydarzenia na żywo z kursami 
internetowymi przed i po spotkaniu.

Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy więc  
o pilne złożenie wniosku. 

Program jest bezpłatny, a zakwaterowanie 
zostanie zapewnione w stosownych przypadkach.

Więcej informacji można znaleźć w dalszej  
części dokumentu.

Mamy nadzieję, że program ASCEND  
będzie Cię inspirować

Martin J Abrahamson 
 Przewodniczący Komitetu Nadzorującego ASCEND
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Program ASCEND to angażujący, różnorodny program 
szkoleniowy zawierający treści przedstawiane na żywo  
i online.

Wydarzenie na żywo
Akredytowane przez CME wydarzenie na żywo skupi 
się na praktycznych zagadnieniach z  zakresu cukrzycy 
i otyłości. Wymiana doświadczeń bedzie realizowana 
poprzez interaktywne warsztaty oparte na analizie 
konkretnych przypadków i rozważeniu zastosowania 
najlepszego leczenia. Szkolenie trwa 1,5 dnia.

Nauka przed wydarzeniem
Aby upewnić się, że wszyscy lekarze posiadają taki sam 
poziom wiedzy podczas uczestnictwa w wydarzeniu 
na żywo, rekomendowane jest ukończenie kursów 
e-learningowych przed spotkaniem. Za tą aktywność 
zostaną przyznane dodatkowe punkty szkoleniowe CME.

Jak dołączyć do programu 
ASCEND?
Aby złożyć wniosek o dołączenie do programu 
ASCEND, odwiedź stronę:

https://tinyurl.com/2rsshzzm

Uzupełnij wymagane informacje, aby pomóc wydziałowi 
zajmującemu się programem wybrać lekarzy, którzy 
w swojej praktyce zajmują się leczeniem cukrzycy i 
otyłości i wyniosą z programu największe korzyści 
edukacyjne. Liczba miejsc jest ograniczona,  
więc prosimy o jak najszybsze złożenie wniosku.

Pamiętaj, że możesz zarejestrować się tylko na 
spotkanie w kraju, w którym praktykujesz.  
Wnioski o uczestnictwo w spotkaniu poza krajem 
praktyki nie będą rozpatrywane.

Udział w wydarzeniu na żywo jest bezpłatny,  
a zakwaterowanie zostanie zapewnione  
w stosownych przypadkach.

Zbyt wiele osób nie osiąga dobrej kontroli 
stężenia glukozy we krwi, co powoduje 

zwiększenie ryzyka poważnych powikłań  
w sytuacji, gdy można ich uniknąć.

Blonde i in., 2017
Badania nad cukrzycą i chorobami naczyniowymi

1.5 dnia

Nauka przed wydarzeniem
 

Tydzień 1–4
Wydarzenie na żywo Tygodnie 5–8

D
zi

ał
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ia po zakończeniu wydarzenia 

Kompleksowy program edukacyjny
Działania po zakończeniu wydarzenia
Po wydarzeniu na żywo można ukończyć dodatkowe kursy 
online, aby wykazać się wiedzą opartą na umiejętnościach 
zdobytych podczas 1,5-dniowego spotkania. Wszyscy 
uczestnicy i członkowie programu ASCEND są zachęcani 
do regularnego kontaktu ze społecznością ASCEND w 
celu podzielenia się doświadczeniami oraz sukcesami 
odniesionymi po wprowadzeniu nowych rozwiązań i praktyk 
w swojej pracy zawodowej. Członkowie będą mieli dostęp 
do materiałów, z których będą mogli korzystać w dowolny 
momencie, a aktualizacje będą wprowadzane w regularnych 
odstępach czasu.

Szkolenie internetowe jest dostępne online i offline.

Należy pamiętać, że nauka online jest obecnie dostępna w 
języku angielskim, francuskim, mandaryńskim i hiszpańskim.

Odwiedź stronę www.ascend-diabetes-obesity.com, 
aby uzyskać dostęp

Połączone podejście do uczenia się Zaplanowane spotkanie
Warszawa 
21-22 maja 2022r.
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Program ASCEND
ASCEND oferuje światowej klasy edukację poprzez 
program opracowany tak, aby wyposażyć lekarzy w 
najnowsze, klinicznie istotne informacje i ułatwić ich 
codzienną pracę. Program nauczania jest kompleksowy, 
wysoce interaktywny i zapewnia praktyczne metody 
nauki w celu poprawy efektów leczenia cukrzycy i 
otyłości.

80% członków ASCEND oceniło 
jakość treści jako doskonałą lub 
bardzo dobrą

W zaplanowanym czasie 
omówiono prawie wszystkie 

aspekty leczenia cukrzycy
Bezpłatny portal internetowy ASCEND oferuje dziewięć 
łatwych w użyciu, opracowanych specjalnie dla lekarzy 
pierwszego kontaktu akredytowanych kursów:

• Zasady postępowania w cukrzycy
• Zrozumienie terapii stosowanych w cukrzycy
• Partnerstwo z pacjentami w celu poprawy 

wyników
• Insulina w cukrzycy typu 2: wnioski wynikające 

z cukrzycy typu 1
• Interwencja farmakologiczna: co, kiedy  

i jak – T2DM?
• Ryzyko sercowo-naczyniowe w cukrzycy
• Cukrzyca i ciąż a
• Szczególne kwestie dotyczące T1DM
• Badania przesiewowe pod kątem powikłań 

cukrzycy
•  Więcej treści dotyczących cukrzycy  

i otyłości często dodawanych  
do portalu

NOWOŚĆ!



Tomasz Klupa 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Katarzyna Cyganek 
Szpital Uniwersytecki, Kraków

Leszek Czupryniak 
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Grzegorz Dzida 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie

Edward Franek 
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i 
Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie

Bogumił Wolnik 
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Wróbel 
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Krzysztof Strojek 
Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
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Międzynarodowy Komitet Nadzorujący
Komitet Nadzorujący ASCEND, którego przewodniczącym jest profesor Martin 
Abrahamson, składa się ze światowej klasy ekspertów w dziedzinie cukrzycy. Ścisła 
współpraca z Komitetem Naukowym umożliwia dostosowanie treści i formatu 
edukacyjnego do lokalnych potrzeb lekarzy. 

Martin J Abrahamson 
(USA)

Pablo Aschner (Kolumbia)

Siew Pheng Chan 
(Malezja)

Stefano Del Prato 
(Włochy)

M Hamed Farooqi 
(Zjednoczone Emiraty 
Arabskie)

Simon Heller 
(Wielka Brytania)

Linong Ji 
(Chiny)

Shashank R Joshi 
(Indie)

Lawrence A Leiter 
(Kanada)

Roopa Mehta 
(Meksyk)

Athena Philis-Tsimikas 
(USA)

Syed Abbas Raza 
(Pakistan)

Paul Zimmet 
(Australia) 

Komitet naukowy
Program jest prezentowany na poziomie lokalnym 
przez czołowych ekspertów krajowych. którzy ściśle 
współpracowali z Międzynarodowym Komitetem 
Nadzorującym, aby dostosować program do lokalnych 
potrzeb klinicznych.

Komitet składa się z następujących lekarzy:
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Akredytacja
Wszystkie treści (cyfrowe i na żywo) zostaną przesłane do 
akredytacji CME przez międzynarodowe/krajowe organy 
akredytacyjne. 

Wsparcie finansowe
ASCEND jest wspierany przez grant edukacyjny 
Novo Nordisk A/S. Zgodnie z przepisami CME osoba 
wspierająca nie ma żadnego wkładu ani wpływu na 
program.

International Medical Press
International Medical Press (IMP) specjalizuje się w 
prowadzeniu niezależnych i akredytowanych działań 
edukacyjnych w zakresie medycyny finansowanych z 
nieograniczonych grantów edukacyjnych. IMP ma duże 
doświadczenie w edukacji medycznej, wspierana jest 
długotrwałymi relacjami z wykładowcami i zapewnia silne 
wsparcie naukowe w kilku obszarach terapeutycznych.

IMP to partner założycielski grupy ds. dobrych praktyk 
CME (gCMEp), który jest zaangażowany w zapewnienie 
edukacji medycznej ukierunkowanej na pacjenta, 
zrównoważonej i skutecznej.

IMP pełni rolę partnera pomocniczego dla 
międzynarodowego Komitetu Nadzorującego i Komitetu 
Naukowego przy opracowywaniu i realizacji programu.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących programu 
prosimy o kontakt pod adresem e-mail:  
info@ascendprogramme.com



www.intmedpress .comTen niezależny program jest wspierany przez grant edukacyjny Novo Nordisk A/S.




