
AGNIESZKA KARCZEWSKA 

KRYSTYNA OŚRÓDEK 

Skuteczna współpraca w zespole interdyscyplinarnym- 

doświadczenia własne 



Zawód pielęgniarki należy 

do grupy  samodzielnych 

zawodów medycznych. 

Jak w praktyce wygląda  

samodzielność pielęgniarek  

i położnych? 





Od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2014 o zmianie ustawy  

o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. poz. 1136) mogą one wystawiać recepty na leki  

zawierające określone substancje czynne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz zlecenia na określone wyroby medyczne.  

Pobieranie recept 

  

Liczba 

NPWZ 

Liczba 

recept 

Położne 28 8 100 

Pielęgnia

rki 232 100 905 

Realizacja recept 

  

Liczba 

NPWZ 

Liczba 

recept 

Położne 10 370 

Pielęgnia

rki 150 38 317 

  

  

Przekazane dane dotyczą okresu od 29 czerwca 2016 r. do 28 września 2018 r. 

  

 



KTO POWINIEN EDUKOWAĆ CHORYCH NA 

CUKRZYCĘ ? 

Chorym na cukrzycę możliwość prowadzenia stylu 
życia zgodnie ze świadomym wyborem opartym 
na wiedzy, umiejętności postępowania i 
odpowiedzialności za siebie powinien zapewnić 
tzw. zespół diabetologiczny, w skład którego 
wchodzą:  

 lekarz diabetolog,  

 pielęgniarka diabetologiczna (edukator),  

 dietetyk, rehabilitant oraz psycholog. 



W WIELU REGIONACH NASZEGO KRAJU 

BRAKUJE KOMPLEKSOWEJ EDUKACJI 

DIABETOLOGICZNEJ! 

 

Województwo lubelskie – 10,5 etatów 

zatrudnionych jako edukator ds. diabetologii 



ŁĄCZNA LICZBA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY 

TYTUŁ SPECJALISTY W LATACH 2002-2018 









Cukrzyca jako jednostka 

chorobowa to na chwilę  

obecną jeden z największych 

problemów współczesnej  

medycyny i opracowanie 

ujednoliconych procedur w  

opiece nad pacjentem 

diabetologicznym pozwoli i  

usystematyzuje wiedzę 

pielęgniarek. 



ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  

 Oddział położniczy i patologii ciąży 

 Oddział chirurgii ogólnej 

 Oddział okulistyki 

 Oddział dermatologii 

 Oddział chirurgii naczyniowej i angiologii 

 Oddział nefrologii 

 Oddział psychiatrii 

 



 

 



kontrolę progresji choroby  

wybór optymalnej metody 
leczenia nerkozastępczego  



 
 

 •Dializoterapia 

•Transplantacja nerki 

•Hemodializa 

•Dializa otrzewnowa 





 

 rozpoznawanie problemów 
pielęgnacyjnych pacjenta  

kontrolę stanu jego zdrowia 

wdrażanie działań 
poprawiających jakość życia 



współpracy z poradnią leczenia stopy cukrzycowej 

współpracy z poradnią diabetologiczną 

samoopieki podczas prowadzenia dializy otrzewnowej (optymalny 
bilans płynowy, kontrola RR, przyjmowanie zaleconych leków) 

kontroli glikemii (rekomendowane glukometry u pacjentów 
PD)  

właściwej diety 

systematycznej obserwacji stóp 




