
Konsultanci w ochronie zdrowia a pielęgniarstwo diabetologiczne  
 
Konsultanci w ochronie zdrowia – formacja i zadania 
Konsultanci w ochronie zdrowia są powoływani przez ministra właściwego do spraw zdrowia, czyli 
ministra zdrowia (konsultanci krajowi) lub przez wojewodę (konsultanci wojewódzcy). Kandydatami 
na konsultantów są specjaliści z danej dziedziny medycyny, farmacji i innych dziedzin mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia. Kandydata do pełnienia funkcji konsultanta krajowego mogą 
przedstawiać krajowe medyczne specjalistyczne towarzystwa naukowe lub krajowe samorządy 
zawodów medycznych. Konsultanci w ochronie zdrowia pełnią funkcję opiniodawczą, doradczą i 
kontrolną dla organów administracji rządowej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw 
Pacjenta. Mówiąc najogólniej rolą konsultantów zarówno szczebla krajowego, jak i wojewódzkiego 
jest nadzorowanie doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego kadry medycznej (od 
strony merytorycznej) oraz udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji 
polityki zdrowotnej. 
Główne zadania konsultantów krajowych to: 

 inicjowanie badań epidemiologicznych w skali kraju oraz ocena metod prowadzenia i 
wyników; 

 prognozowanie potrzeb zdrowotnych w dziedzinie reprezentowanej przez konsultanta 
krajowego; 

 prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu 
Zdrowia i innych programów zdrowotnych; 

 opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta na leczenie lub badania diagnostyczne poza 
granicami Polski; 

 wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego. 

 
Wykazy konsultantów wojewódzkich oraz konsultantów krajowych w ochronie zdrowia dostępne są 
w serwisach urzędów wojewódzkich oraz na stronach:  
http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/konsultanci-w-ochronie-zdrowia/konsultanci-krajowi/ 
http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/konsultanci-w-ochronie-zdrowia/konsultanci-wojewodzcy/ 
 
Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia. Do głównych 
ich obowiązków należą: 

 wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji 
rządowej, podmiotów tworzących placówki leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i 
Rzecznika Praw Pacjenta; 

 prowadzenie nadzoru nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia 
specjalizacyjnego lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz innych 
profesjonalistów medycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia; 

 udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej; 

 sporządzanie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego kadry medycznej i innych 
zawodów w ochronie zdrowia; 

 wydawanie opinii na temat realizacji szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego kadry 
medycznej (jw.) w zakresie wynikającym z programu kształcenia, a także sprawowanie 
nadzoru nad ich merytoryczną realizacją. 

 
Konsultanci wojewódzcy ponadto: 

 prowadzą kontrolę podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w kwestii realizacji 
kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry medycznej i in.; 

 kontrolują dostępność świadczeń zdrowotnych; 

http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/konsultanci-w-ochronie-zdrowia/konsultanci-krajowi/
http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/konsultanci-w-ochronie-zdrowia/konsultanci-wojewodzcy/


 prowadzą kontrolę wyposażenia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w 
aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz do przygotowywania i badania 
produktów leczniczych oraz kontrolę ich wykorzystania; 

 informują organy administracji rządowej, podmioty tworzące zakłady opieki zdrowotnej, 
oddziały wojewódzkie NFZ oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w 
wyniku kontroli; 

 powiadamiają prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych o stwierdzonych incydentach medycznych lub nieprawidłowościach 
w zakresie wyrobów medycznych (także do diagnostyki in vitro), wyposażenia wyrobów 
medycznych i in. (w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych); 

 sporządzają opinie nt. oceny zasobów personalnych oraz potrzeb kadrowych w 
reprezentowanej przez siebie dziedzinie; 

 wydają opinie o zgodności postępowania diagnostycznego, leczniczego i pielęgnacyjnego z 
aktualnym stanem wiedzy, dostępnymi metodami i środkami; 

 na wniosek prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych wydają opinie na temat wyrobów medycznych (zgodnie z ww. ustawą 
o wyrobach medycznych);  

 opiniują wnioski o wpisanie jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia 
specjalizacji kadry medycznej na listę prowadzoną przez ministra zdrowia; 

 wnioskują do okręgowych rad samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości 
udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny; 

 na wniosek wojewody wydają opinie o spełnianiu przez podmiot leczniczy warunków do 
udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny; 

 na podstawie przeprowadzonej kontroli wydają opinie o spełnianiu przez uprawnioną 
jednostkę warunków do prowadzenia stażu podyplomowego, a także opinie nt. sposobu 
realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez 
osoby wykonujące zawód medyczny, zatrudnione w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. 

 
Konsultanci (krajowy i wojewódzcy) w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie 
ochrony zdrowia tworzą zespół, który współpracuje w celu realizacji zadań. Konsultant wojewódzki 
współdziała ponadto z konsultantem krajowym w zakresie informacji i opinii niezbędnych do 
realizacji jego obowiązków.  
 
Konsultanci w dziedzinie diabetologii 
  
Konsultantem krajowym w dziedzinie diabetologii jest prof. Krzysztof Strojek,  
Konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego jest mgr Alicja Szewczyk, 
Klinika Endokrynologii i Diabetologii – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Al. Dzieci 
Polskich 20, 04-730 Warszawa, tel. 22 815 10 42, e-mail: alicja.szewczyk@gmail.com 
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KONSULTANCI WOJEWÓDZCY – Pielęgniarstwo diabetologiczne  
 

LP WOJEWÓDZTWO IMIĘ I NAZWISKO 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

 

1. 

 

Dolnośląskie 

 

 

mgr  

Iwona  

PILARCZYK-WRÓBLEWSKA  

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

Katedra Pediatrii Zakład Neonatologii  

ul. Bartla 5;  51-618 Wrocław  

e-mail: iwona.pilarczykwroblewska@umed.wroc.pl 

tel.  

kom. 500-141-941 

2. 

 

Kujawsko - Pomorskie 

 

 

mgr  

Teresa ŚWIĄTKOWSKA 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 

85-094 Bydgoszcz 

e-mail: teresa.swiatkowska@wp.pl  

tel. 52/585 42 43 

3. 

 

Lubelskie 

 

 

Agnieszka KARCZEWSKA 

Klinika Chorób Wewnętrznych SPSK nr 1 w Lublinie 

ul. St. Staszica 16 

20-081 Lublin 

e-mail: akarcz.1974@wp.pl 

tel. 81/534 97 92, 

81/532 77 17 

4. 

 

Lubuskie 

 

 

Anna TRACZ 

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach 

Filia w Żaganiu Poradnia Diabetologiczna  

ul. Żelazna 1a;  68-100 Żagań 

e-mail: aniat414@wp.pl 

tel. 68/470 78 90 

68/477 12 54  

kom. 660 698 590 

5. 

 

Łódzkie 

 

 

mgr  

Magdalena ŚWIĄTEK   

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego  

w Sieradzu Poradnia Diabetologiczna 

ul. Armii Krajowej 7;  

98-200 Sieradz 

kom. 504 943 326 

6. 

 

Małopolskie 

 

 

Vacat 

 

 

7. 

 

Mazowieckie 

 

 

Mirosława MŁYNARCZUK 

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie 

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 

ul. Banacha 1a 

02-097 Warszawa  

e-mail: miroslawa.mlynarczuk@gmail.com 

tel. 

kom. 609 071 969 

8. 

 

Opolskie 

 

 

 

 

 

 

e-mail:  

tel.  

9. 

 

Podkarpackie 

 

 

mgr piel. 

Bożena GUŚCIORA 

Szpital Powiatowy im. Polskiego Czerwonego Krzyża  

Oddział Chorób Wewnętrznych  

ul. Kościuszki 1;   37-400 Nisko 

e-mail: bozenagusciora@op.pl 

tel. 15/841 67 64,65 

fax: 15/841 67 04 

10. 

 

Podlaskie 

 

 

Krystyna POPŁAWSKA 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Poradnia 

Diabetologiczna  

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A;  15-276 Białystok  

e-mail: kpoplawska58@wp.pl 

tel. 85/831 77 91; 

faks 85/744 76 11 

11. 

 

Pomorskie 

 

 

 

Vacat 

 

 

12. 

 

Śląskie 

 

 

vacat 

 

 

13. 

 

Świętokrzyskie 

 

 

 

mgr 

Danuta PYCZEK   

Wojewódzki Szpital Zespolony Świętokrzyskie Centrum Pediatrii 

II Klinika Pediatrii III Oddział Chorób Dziecięcych  

ul. Artwińskiego 3a 

25-374 Kielce 

e-mail: danutapyczek@wp.pl 

tel. 41/347 04 10 

fax 41/345 61 87 

14. 

 

Warmińsko -Mazurskie 

 

 

 

mgr  

Agnieszka OLIŃSKA 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr St. 

Popowskiego 

ul. Żołnierska 18a 

10-561 Olsztyn 

e-mail: agaoli@poczta.onet.pl 

tel. 89/539 33 93  

15. 

 

Wielkopolskie 

 

 

dr n. med. 

Joanna STANISŁAWSKA 

Collegium Anatomicum UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej  

ul. Smoluchowskiego 11 

60-179 Poznań 

e-mail:  

tel. 61/854 65 83 

fax 

 

16. 

 

Zachodniopomorskie 

 

 

 

mgr 

Iwona TRZEPIAŁOWSKA 

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Spółka Jawna 

Poradnia Diabetologiczna  

ul. Kadłubka 10/11  

71-521 Szczecin  

e-mail: Itrzepialowska.edu@gmail.com 

kom. 509 431 580 
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* Aktualizacja na podstawie stron internetowych oraz informacji uzyskanych z urzędów wojewódzkich w dniu 19.04.2018 
https://www.gov.pl/zdrowie/konsultanci-w-dziedzinach-pielegniarstwa-i-poloznictwa 

 
Konsultanci w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego – zadania i cele 
Myśląc o dobru naszych pacjentów, musimy dążyć do doskonalenia pielęgniarskiej opieki 
diabetologicznej. Temu służy tworzenie zespołu konsultantów wojewódzkich w dziedzinie 
pielęgniarstwa diabetologicznego. W chwili objęcia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa diabetologicznego w styczniu 2015 r. rozpoczęłam starania o powołanie konsultantów 
wojewódzkich w tej dziedzinie pielęgniarstwa. W tym celu regularnie zwracam się z pisemną prośbą 
do wojewodów o nominację takich konsultantów. Rezultatem tych działań jest obsadzenie stanowisk 
konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego w 12 województwach. 
Wojewodów, na terenie urzędowania których nie został jeszcze powołany pielęgniarski wojewódzki 
konsultant diabetologiczny, nadal będę zachęcać do rozważenia takiej nominacji.  
Osoba pełniąca funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 
współpracuje z konsultantem krajowym i innymi pielęgniarskimi diabetologicznymi konsultantami 
wojewódzkimi, co przyczynia się do bardziej skutecznego rozwiązywania problemów związanych ze 
sprawowaniem opieki nad osobami z cukrzycą w środowisku lokalnym.  
 
Do głównych zadań konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 
należy: 
1. przeprowadzanie na obszarze województwa kontroli podmiotów medycznych, dotyczącej realizacji 
doskonalenia zawodowego pielęgniarek diabetologicznych; 
2. sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w diabetologii w danym województwie; 
3. opiniowanie wniosków w sprawie prowadzenia specjalizacji z pielęgniarstwa diabetologicznego; 
4. wydawanie opinii o zgodności stosowanego postępowania pielęgnacyjnego z aktualnym stanem 
wiedzy i dostępnymi metodami i środkami; 
5. występowanie do okręgowych izb pielęgniarskich z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości 
udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny; 
6. na wniosek wojewody wydawanie opinii o spełnianiu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do 
udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie diabetologii; 
7. na podstawie przeprowadzonej kontroli wydawanie opinii o spełnianiu przez zakład opieki 
zdrowotnej warunków do prowadzenia stażu podyplomowego pielęgniarek, a także opinii na temat 
sposobu realizacji stażu; 
8. sporządzanie corocznego raportu dokumentującego realizację zadań i uprawnień w dziedzinie 
reprezentowanej przez konsultanta wojewódzkiego; 
9. monitorowanie poziomu zatrudnienia pielęgniarek diabetologicznych w województwie oraz 
potrzeb w zakresie kształcenia podyplomowego: specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, kursów 
specjalistycznych; 
10. udział w konsultowaniu projektowanych aktów dotyczących lecznictwa diabetologicznego i 
pielęgniarstwa; 
11. nadzór nad wdrażaniem standardów postępowania w opiece pielęgniarskiej w jednostkach 
prowadzących leczenie diabetologiczne oraz pomoc w tworzeniu tych standardów. 
 
Wyzwania i zadania pielęgniarstwa diabetologicznego do pilnej realizacji 
Jako świeżo powołany konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego w 
wywiadzie pt. „Edukacja diabetologiczna to oszczędność dla systemu ochrony zdrowia” („Rynek 
Zdrowia”, 26 stycznia 2015 r.) przedstawiłam najważniejsze wyzwania i zadania pielęgniarstwa 
diabetologicznego do pilnej realizacji. Oto one:  
• Stworzenie struktury organizacyjnej w ośrodkach diabetologicznych w lecznictwie stacjonarnym i 
ambulatoryjnym (personel, zespół edukacyjny, cele, środki) 
• Implementacja stanowiska edukatora ds. diabetologii (zakres zadań i obowiązków, uprawnień, 
odpowiedzialności)  



• Opracowanie standardów organizacyjnych dla pielęgniarstwa diabetologicznego 
• Stworzenie standardów edukacji pacjenta chorego na cukrzycę 
• Opracowanie algorytmów pielęgniarskiego postępowania terapeutycznego (pomiary glikemii, 
postępowanie w hipoglikemii i hiperglikemii, a także przy późnych powikłaniach, wysiłek fizyczny, 
odżywianie, insulinoterapia) 
• Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji działań edukacyjnych  
• Prowadzenie prac badawczych w celu podnoszenia poziomu edukacji (doskonalenie i dobór metod 
nauczania) 
• Analiza liczby i kwalifikacji pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach i poradniach diabetologicznych 
w poszczególnych województwach i w kraju 
• Opracowanie świadczeń w obszarze pielęgniarstwa diabetologicznego na potrzeby koszyka 
świadczeń gwarantowanych 
• Wytyczenie założeń polityki zdrowotnej w zakresie prewencji i leczenia cukrzycy dla pielęgniarstwa  
• Opracowanie wymagań dotyczących personelu w pielęgniarstwie diabetologicznym 
• Analiza kształcenia podyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 
 
Zaproponowany kierunek działań w pielęgniarstwie diabetologicznym to program „Dobre praktyki dla 
zintegrowania opieki pielęgniarskiej”. Natomiast są już przygotowane do wdrożenia następujące 
elementy: 
– zatrudnianie pielęgniarek/położnych na stanowisku edukatora ds. diabetologii, 
– świadczenie diabetologicznej porady edukacyjnej w AOS, oddziałach szpitalnych,  
– pilotaż standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora ds. diabetologii,  
– weryfikacja istniejących programów kształcenia podyplomowego w zakresie pielęgniarstwa 
diabetologicznego oraz współpraca z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
(CKPPiP), 
– realizacja „Zaleceń w opiece diabetologicznej Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, 
konsultantów krajowych w dziedzinach: pielęgniarstwa, pielęgniarstwa diabetologicznego, 
pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego  i pielęgniarstwa epidemiologicznego 2018 rok ”, 
 
Do prac związanych z przygotowaniem strategii rozwoju pielęgniarstwa diabetologicznego, 
prowadzonych przez konsultanta krajowego i konsultantówi wojewódzkich w dziedzinie 
pielęgniarstwa diabetologicznego, zostały zaproszone osoby zaangażowane w organizację  
i sprawowanie opieki diabetologicznej w Polsce i stowarzyszenia pielęgniarskie. 
Mam nadzieję, że obrany kierunek działań pozwoli wypracować wspólną strategię terapii i opieki oraz 
zaplanować działania oparte na spójnym programie przyjętym przez środowisko diabetologiczne z 
aprobatą lekarzy i akceptacją pacjentów. Wierzę, że to nastąpi i przyniesie pozytywne skutki dla 
współpracy zespołów terapeutycznych w diabetologii, a także – dla rozwoju pielęgniarstwa 
diabetologicznego. Musimy działać razem – wytypować najpilniejsze działania do realizacji w 
najbliższym czasie i na kolejne lata, w ścisłej współpracy z lekarzami diabetologami, pacjentami i z 
uwzględnieniem potrzeb chorych oraz możliwości systemu. 
 
Alicja Szewczyk 
Konsultant krajowy 
w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 
 
 


