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TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ  

PIELĘGNIARSTWA  DIABETOLOGICZNEGO 



                             EDUKACJA 

                       jest kluczem 

                             do zbudowania  

                       relacji terapeutycznej 

                             z pacjentem  



 
      jakie  
mamy możliwości  

        w Polsce 

         ? 





Podstawy prawne  
kształcenia podyplomowego  

pielęgniarek i położnych 

www.ckppip.ed.pl 

http://www.ckppip.ed.pl/


Minister zdrowia ogłosił w dniu 12 grudnia 2013 roku 
nowy wykaz kursów kwalifikacyjnych oraz 
specjalizacji, które może odbywać pielęgniarka i 
położna. Konsekwencją nowego wykazu szkoleń, jest 
likwidacja specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa: 
• środowiska nauczania i wychowania 

• kardiologicznego 

• nefrologicznego 

• diabetologicznego 
• neurologicznego  

• oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania 

i w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

 



Co nowego? 

 więcej specjalizacji lekarskich  

Endokrynologia i diabetologia dziecięca 

 powołanie konsultantów krajowych i 
wojewódzkich w powstających nowych 
dziedzinach specjalizacji lekarskich 

Konsultant w dziedzinie endokrynologii i 
diabetologii dziecięcej  

  



Co nowego? 

nowe towarzystwa naukowe i stowarzyszenia  

 

o Polskie Towarzystwo Endokrynologii 

    i Diabetologii Dziecięcej  

o Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej  



Co nowego? 

 pismo do  Ministerstwa Zdrowia w dniu 18 
października 2013r. w sprawie wprowadzenia 
porady edukacyjnej diabetologicznej zostało 
złożone z ramienia Sekcji Pediatrycznej 
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 
Prezesa PTD oraz Konsultantów Krajowych w 
dziedzinie Diabetologii oraz Endokrynologii i 
Diabetologii Dziecięcej 

 



 



W 2014 roku będzie 1850 miejsc szkoleniowych na 
dofinansowanych specjalizacjach dla pielęgniarek i 
położnych w poszczególnych województwach w opinii 
władz izby pip 
Jakie specjalizacje powinny zostać dofinansowane w podziale na województwa 

Mazowieckie 
1. Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek 
2. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek 
3. Pielęgniarstwo psychiatryczne, dla pielęgniarek 
4. Pielęgniarstwo operacyjne,  dla pielęgniarek 
5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, dla pielęgniarek 
6. Pielęgniarstwo chirurgiczne,  dla pielęgniarek 
7. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek 

8. Pielęgniarstwo diabetologiczne, dla pielęgniarek 
9. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek 
10. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek 
Rez. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek 
Rez. Pielęgniarstwo położnicze, dla położnych 

 



Oferta  PFED 
Specjalizacja 

 w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 
- III edycja 

 
UWAGA! Termin rozpoczęcia specjalizacji uzależniony jest od przetargu na środki 
publiczne z Ministerstwa Zdrowia. 
 
Podstawa prawna  
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
2. Decyzja administracyjna Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 
Położnych NR 610/12 
 
Tryb kształcenia: mieszany 
Czas realizacji programu: 18 -24 miesiące 
 

 



 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych 
rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 

        (z dnia 20 lipca 2011 r.) 

 

wprowadza nowe stanowisko:  
edukator do spraw diabetologii 

 
Kwalifikacje wymagane od pracowników na stanowisku edukatora ds. diabetologii wymienione są w załączniku 
do rozporządzenia (tabela) na pozycji 113. Na tym stanowisku będą zatrudniane pielęgniarki i położne po 
ukończeniu kursu specjalistycznego pt. „Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych” oraz pielęgniarki z 
tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 







Departament Pielęgniarek i Położnych  

              Ministerstwa Zdrowia  

zatwierdził  
w lutym 2011 r. ramowy program kursu specjalistycznego pt. 

 

„Edukator w cukrzycy  

dla pielęgniarek i położnych” 

 
Jego celem jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do 
prowadzenia i koordynacji działań związanych z edukacją 

terapeutyczną.  

 



Oferta  PFED 
Kurs specjalistyczny  

"Edukator w cukrzycy" - I edycja 
 
UWAGA! Termin rozpoczęcia kursu zostanie określony niebawem. Kurs rozpocznie się 
z chwilą zebrania grupy 25 osób.  
 
Podstawa prawna 
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
2. Decyzja administracyjna Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 
Położnych NR 12/13 
 
Tryb kształcenia: mieszany 
Czas realizacji programu: 3 miesiące  

 
 

 



Oferta  PFED 
Kurs specjalistyczny  

"Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w 
okresie okołoporodowym" - I edycja 

 
UWAGA! Termin rozpoczęcia kursu zostanie określony niebawem. Kurs rozpocznie się 
z chwilą zebrania grupy 25 osób.  
Podstawa prawna  
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
2. Decyzja administracyjna Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 
Położnych NR 17/13 
 
Tryb kształcenia: mieszany 
Czas realizacji programu: 3 miesiące 
 

 



Oferta  PFED 

Kursy dokształcające jednodniowe  

w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego  
 

1. Prowadzenie samokontroli w zespole stopy cukrzycowej 

 

UWAGA! Termin rozpoczęcia kursu 14.06.2014r. 
 
Podstawa prawna 
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
 

www.pfed.org.pl 

 

http://www.pfed.org.pl/


Według uzyskanych danych od CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I 
POŁOŻNYCH, BIURO EKSPERTYZ I ANALIZ 
Liczba specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego  

w latach 2009-2013  (stan na dzień 12.11.2013 r. ) 

                                   łącznie wynosi 247  
Najwięcej specjalistów jest w województwie  

                             dolnośląskim -69 
następnie w kolejności:   

41-województwo lubelskie,  

40 – zachodniopomorskie,  

24-mazowieckie, 

22-pomorskie,  

11-kujowsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie,  

10-wielkopolskie,  

5-łódzkie, 

4-śląskie,  

3-podkarpackie,  

2-opolskie i podlaskie,  

1-lubuskie i małopolskie. 

 



Deklaracja PFED w sprawie  

miejsca i roli edukatora  
w opiece nad pacjentem z cukrzycą 

2011 



Stanowisko PFED w sprawie  

miejsca i roli edukatora  
w opiece nad pacjentem z cukrzycą 

2012 
 





 
Jaka Przyszłość ? 

Czy  ? 
  Kształcenie podyplomowe 

Badania naukowe 

Wzorce ze świata  

Kontraktowana usługa edukacyjna przez NFZ 

Certyfikowane programy edukacyjne  

Wypisywanie recept   

 

 



 
Jaka Przyszłość ? 

Czy? 
 Własne inicjatywy pielęgniarek i środowiska 

pielęgniarskiego 

o  działalność gospodarcza 

o tworzenie i realizacja autorskich programów 
edukacyjnych 

o kampanie społeczne  

o konsultacje społeczne  

 

 



 
Jaka Przyszłość ? 

Czy? 
   

WSPÓŁPRACA I MOTYWACJA  

 DO WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ  

 

 



 

 

                        Współpraca PFED ze  

          ŚRODOWISKAMI DIABETOLOGICZNYMI 



Koalicja na rzecz Walki z Cukrzycą  

• Koalicja została powołana w 2009 z inicjatywy Instytut Praw Pacjenta 

      i Edukacji Zdrowotnej 

• Po raz pierwszy w Polsce powstała inicjatywa dotycząca cukrzycy skupiająca 
wszystkie środowiska diabetologiczne  

 

• Do grona koalicjantów należą:  
– Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej  

– Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 

– Polska Federacja Edukacji w Diabetologii 
– Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  

– Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia 

– Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej 

– Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków 

– Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę  

– Fundacja Cukrzyca u Dzieci 

 



Edukujemy - wspieramy warsztaty edukacyjne skierowane do 
pacjentów, nauczycieli, uczestniczymy w dialogu społecznym  

 
 

 



Wspieramy rozwiązania systemowe  
Narodowy Program Zwalczania Cukrzycy i jej Powikłań  

W odpowiedzi na brak rozwiązań 
systemowych w opiece diabetologicznej 
i woli stworzenia , wdrożenia 
Narodowego Programu Zwalczania 
Cukrzycy z inicjatywy Profesora Leszka 
Czupryniaka stworzony został projekt 
społeczny mający na celu opracowanie 
programu narodowego realizowanego 
na zasadzie ustawy obywatelskiej  
 



Wyznaczamy nowe kierunki w edukacji diabetologicznej  

• Kampania edukacyjna na rzecz budowania świadomości społecznej 
dotyczącej pielęgnacji stóp  

• Założenia kampanii  
– Budowanie wiedzy od najmłodszych lat na temat konieczności pielęgnacji stóp od 

przedszkolaka do osoby dorosłej  

– Rola i znacznie pielęgnacji stóp u chorych na cukrzycę  

– Określenie rekomendacji w zakresie odpowiedniej profilaktyki stopy cukrzycowej  



 

     WSPÓŁPRACA  PFED  

PROGRAM EDUKACYJNY 



Program edukacyjny  dla pielęgniarek 

Firma Bioton pod patronatem PFED rozpoczyna 
program edukacyjny dla pielęgniarek 
 
Program ma na celu podniesienie zakresu wiedzy z 
dziedziny diabetologii,  w szczególności opieki nad 
pacjentem chorym  
na cukrzycę 
 
Program składa się z 6 zeszytów tematycznych 
 
Po każdych 2 modułach, na stronie internetowej 
PFED zostanie zamieszczony test sprawdzający 
wiedzę 
 



 

 

 

 

 

 

Program edukacyjny 

Program edukacyjny 

Po każdych 2 modułach, na stronie 
internetowej PFED zostanie 
zamieszczony test sprawdzający 
wiedzę 

 
Zaliczenie 3 testów sprawdzających 
wiedzę zostanie uhonorowane 
Certyfikatem PFED 

 



 

     Polska Federacja Edukacja w Diabetologii 

                ZAPRASZA  DO WSPÓŁPRACY 

 



 



 
 
 
 

 

         

                        PLANY PFED 

 

2014r.                 Aktualizacja Zaleceń PFED 

                            Kształcenie podyplomowe 

                             

2015r.                 X Konferencja PFED 



 


