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Światło poranka 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Światło 



„Współczesna opieka diabetologiczna wymaga właściwych 
kompetencji personelu lekarskiego, pielęgniarek 
prowadzących edukację lub edukatorów, dietetyków.  

 

Opieka powinna być skoncentrowana na pacjencie , z 
uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji , potrzeb i 
preferencji. Konieczne jest także współdziałanie specjalistów 
z pokrewnych dziedzin ze względu na multidyscyplinarny 
charakter późnych powikłań cukrzycy i schorzeń 
współistniejących” 

Organizacja opieki medycznej nad dorosłym chorym 
na cukrzycę  roz.5 A11 Zalecenia PTD 2017r.  



Pielęgniarstwo diabetologiczne 
dzisiaj 

  Studia wyższe 

 Kształcenie opiera się o 3 stopniowy model: licencjat 
pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa, studia doktoranckie 

 Możliwość uzyskiwania stopni i tytułu naukowego 

 Możliwość kształcenia podyplomowego: kursy dokształcające, 
specjalistyczne , kwalifikacyjne, specjalizacje w dziedzinie 
pielęgniarstwa 

 Samodzielność w zakresie podawania wybranej listy leków, 
procedur diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 

 Uznawanie prawa wykonywania zawodu w całej UE 

 Prawo wykonywania zawodu wydaje tylko samorząd zawodowy  

 

 



Podstawy prawne  
kształcenia podyplomowego  

pielęgniarek i położnych 

 
 
www.ckppip.ed.pl 



Liczba konsultantów  w  dziedzinie pielęgniarstwa 
diabetologicznego                                                                        8 

 

Liczba specjalistów w dziedzinie 

 pielęgniarstwa diabetologicznego               ponad          400 

 

 

Liczba absolwentów kursu specjalistycznego  

„Edukator w cukrzycy”                                                                2 716                                                                                                       

(stan na 26.04.2016r.) 



II.  Zadania podstawowej opieki zdrowotnej  
III. Zadania opieki specjalistycznej 
IV. Specjalistyczna opieka szpitalna  
V. Wymogi organizacyjne  
Specjalistyczne oddziały diabetologiczne  
 2 pielęgniarki z doświadczeniem edukacyjnym, których zakres 

obowiązków jest ograniczony do edukacji i opieki nad chorymi 
na cukrzycę, w miarę możliwości –edukator diabetologiczny  

Na każde 15-20 łóżek diabetologicznych dla osób dorosłych zespół 
terapeutyczny: 2-3 lekarzy, 2 pielęgniarki, dietetyk, psycholog, 
pracownik socjalny . 

Organizacja opieki medycznej nad dorosłym chorym na 
cukrzycę  roz.5 A11 Zalecenia PTD 2017r.  

 



 



 



V. Wymogi organizacyjne  
Specjalistyczne poradnie  diabetologiczne  
 pielęgniarka z minimum rocznym stażem z diabetologii, 

posiadająca formalny zakres obowiązków ograniczony 
tylko do opieki nad chorymi na cukrzycę,  w miarę 
możliwości –edukator diabetologiczny  

Zespół terapeutyczny: 1 lekarz , 1 pielęgniarka  mająca 
doświadczenie w opiece nad chorymi na cukrzycę, 1 dietetyk 
( zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin)psycholog.  
Zespół zapewnia opiekę dla 800 dorosłych osób na 
cukrzycę. 

Organizacja opieki medycznej nad dorosłym chorym na 
cukrzycę  roz.5 A11 Zalecenia PTD 2017r.  

 



 
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 





VI. Organizacja opieki nad pacjentami z zespołem stopy  

      cukrzycowej  

A. Referencyjne gabinety stopy cukrzycowej 

1. Wymogi personalne 

 Pielęgniarki: równoważnik 2 etatów  - posiadające 
udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie 
w zakresie :leczenia i pielęgnacji chorych z zespołem 
stopy cukrzycowej lub leczenia i pielęgnacji 
pacjentów z raną przewlekłą 

 

 

Organizacja opieki medycznej nad dorosłym chorym na 
cukrzycę  roz.5 A11 Zalecenia PTD 2017r.  

 



 



II.  

2. „Edukację powinny prowadzić odpowiednio przeszkolone osoby 
(lekarze, pielęgniarki, edukatorzy diabetologiczni, dietetycy). W 
edukacji powinni brać udział członkowie zespołu terapeutycznego 
reprezentujący różne zawody medyczne . 

VII. Standardy ośrodka prowadzącego edukację  

1. Prowadzenie dokumentacji procesu edukacji obejmującej: 
ramowy program szkolenia oraz szkolenia przeprowadzone u 
każdego pacjenta, osobę koordynującą edukację w ośrodku i 
zakresy obowiązków poszczególnych pracowników w tych 
działaniach , a także indywidualne karty edukacji pacjenta. 

 

 

Edukacja  roz.8 A18 Zalecenia PTD 2017r.  
 





DOSTĘP DO EDUKACJI 
DIABETOLOGICZNEJ W POLSCE 



VII. 

2. Zespół terapeutyczny  

 Opieka szpitalna  - na 10 łóżek : lekarze (…..) 2 etaty, 
pielęgniarki zajmujące się wyłącznie edukacją 
diabetologiczną lub edukatorzy diabetologiczni -2 etaty, 
dietetyk i psycholog zatrudnieni na pełnych etatach oraz 
pracownik socjalny - ¼ etatu. 

 Opieka ambulatoryjna , zespół terapeutyczny obejmujący 
opieką 300 chorych, lekarz  1 etat, pielęgniarki, których 
zakres obowiązków jest ograniczony wyłącznie do opieki 
diabetologicznej, lub edukatorzy diabetologiczni – 1-2 
etaty, dietetyk –  ½ etatu i psycholog ½ etatu. 

 

Cukrzyca u dzieci i młodzieży  roz.22  A47  
 Zalecenia PTD 2017r.  

 



VIII. Dziecko chore na cukrzycę w placówce oświatowej, 
wychowawczej  

1. Współpraca diabetologicznego zespołu leczącego z 
personelem pedagogicznym, pielęgniarką szkolną oraz 
rodziną ma na celu zapewnienie stygmatyzacji chorych 
na cukrzycę  

Cukrzyca u dzieci i młodzieży  roz.22  A47  
 Zalecenia PTD 2017r.  

 



VIII. Dziecko chore na cukrzycę w placówce oświatowej, 
wychowawczej  

1. Współpraca diabetologicznego zespołu leczącego z 
personelem pedagogicznym, pielęgniarką szkolną oraz 
rodziną ma na celu zapewnienie stygmatyzacji chorych 
na cukrzycę  

Cukrzyca u dzieci i młodzieży  roz.22  A47  
 Zalecenia PTD 2017r.  

 



IV. Wielodyscyplinarne , zintegrowane  postepowanie w 
cukrzycy przedciążowej i hiperglikemii w ciąży  

6. System edukacji 

 Zagadnienia kliniczne  - zajęcia prowadzi lekarz, 
pielęgniarka, dietetyk posiadający wiedzę w zakresie 
terapii osobistą pompą insulinową  

 Zagadnienia techniczne dotyczące obsługi osobistej 
pompy insulinowej – zajęcia prowadzi pielęgniarka lub 
lekarz posiadający certyfikat trenera w zakresie 
szkolenia technicznego, lub pracownik firmy 
produkującej osobiste pompy insulinowe  

Cukrzyca  a ciąża  roz.23  A53  
 Zalecenia PTD 2017r.  

 



Światło lampy w nocy 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Światło 



 
 

Sól  „ wydobywa ” smak   
poszczególnych potraw 

  
 



Z biblioteki edukatora ds.diabetologii 



Z biblioteki edukatora ds. diabetologii 



Z biblioteki edukatora ds.diabetologii 

.  

 

 

 

 





Zalecenia PFED 2006-2017 
i konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa  



Priorytety                            Fundament  

 Zatrudnianie  edukatora ds. 
diabetologii 

 

 Praca w zespole 
terapeutycznym  / efekt 
zdrowotny 

 

  Kształcenie podyplomowe w 
każdym województwie / 
dobra jakość praktyki  

 

 

 

 Świadczenie odrębnie 
kontraktowane w 
obszarze edukacji  

 

 Standard 
pielęgniarskiej praktyki 
klinicznej dla 
edukatora /świadczenia 

 

Pielęgniarki Pielęgniarki  



Pielęgniarki – obszary rozwoju   

•Specjalistyka  Edukacja pacjenta    

•Medycyna szkolna  
Zapewnienie planu 

opieki 
diabetologicznej   

•Podstawowa Opieka 
Zdrowotna  

Stworzenie 
modelu opieki 

chorych na 
cukrzycę  



Strategia rozwoju 

2017 
• Edukacja diabetologiczna refundowana  

• Uznanie kompetencji pielęgniarek 
diabetologicznych 

• Ustalenie podstawowego ramowego planu 
szkolenia w opiece specjalistycznej  

•  Ustalenie podstawowego ramowego planu 
szkolenia w opiece podstawowej   

 



Niezbędne wparcie 

• Informacja od pacjentów  
 
 

• Adaptowanie i wydawanie  
      wytycznych przez  Ministerstwo  
      Zdrowia i płatników 
 
• Program pilotażowy  standardu  

pielęgniarskiej praktyki  klinicznej  
dla edukatora  

  
 
 
 

 

• Sieć pielęgniarek/położnych w 
województwie, w danym szpitalu  
które mogłyby udzielać 
informacji/ konsultacji w zakresie 
opieki nad pacjentem z cukrzycą 

Pielęgniarki Pielęgniarki  



Dziękuję za uwagę 


