
                                            
 

 

ZADANIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ  
W TERAPII CUKRZYCY 

Warszawa, 24 września 2016 r. 

Sesja I 
Codzienne życie z cukrzycą 

 

08:15-09:00  Rejestracja uczestników 

09:00-09:20 Diabetologia pediatryczna  – udział dzieci z cukrzycą w samoopiece przy terapii ciągłym 

podskórnym wlewem insuliny, wykładowca do potwierdzenia 

09:20-09:40 Diabetologia internistyczna – udział pacjenta z cukrzycą w samoopiece przy terapii 

farmakologicznej z zastosowaniem preparatów doustnych,  dr n. med. Alicja Milczarczyk  

09:40-10:00 Diabetologia geriatryczna - indywidualizacja  edukacji i terapii u pacjentów w  wieku 
podeszłym i sędziwym, dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot 

10:00-10:20 Aktywność fizyczna  jako element leczenia i prewencji – udział pacjenta i jego rodziny,  

Michał Jeliński 

10:20-10:40 Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora ds. diabetologii – 

potrzeba czy konieczność?  Mgr Alicja Szewczyk 

10:40-10:45 Dyskusja 

10:45-11:00 Przerwa kawowa 
 

 

Sesja II 
 Nowoczesne technologie informatyczne  do prowadzenia samokontroli cukrzycy 

 

 

11:00-11:15 Czy stosowanie ciągłego monitorowania glikemii to tylko bieżąca obserwacja zmian glikemii, 

czy może dodatkowe  informacje i korzyści? Dr Andrzej Gawrecki 

11:15-11:30 Czy możliwości korzystania z aplikacji żywieniowych pozwolą na zmiany w zwyczajach 

odżywiania  pacjenta i jego rodziny? Dr Katarzyna Kowalcze  

11:30-11:45 Czy zespół terapeutyczny jest przygotowany do korzystania z nowych technologii 

informatycznych w prowadzeniu edukacji osób z cukrzycą? Mgr Teresa Benbenek-Klupa  

11:45-12:00 Co nowego z technologii informatycznych będziemy mogli zaproponować polskim pacjentom 

w najbliższym roku? Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz–Chobot  

12:00-12:05 Dyskusja  

12:05-12:20  Przerwa kawowa 



                                            
 

 

 

Sesja III 
   Profilaktyka cukrzycy typu 1. i cukrzycy typu 2. 

 

12:20-12:40 Jak badania genetyczne mogą poprawić wyniki leczenia i komfort życia pacjentów z 

cukrzycą? Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski 

12:40-13:00 Programy profilaktyki cukrzycy – dostępność w populacji polskiej, dr Dorota Herbut 

13:00-13:20 Farmakoterapia w stanie przedcukrzycowym, prof. Jacek Sieradzki  

13:20-13:25 Dyskusja  

 

Sesja IV 
  Doniesienia z konferencji FEND 2016  

 

13:25-13:55 Doniesienia z konferencji FEND,  dr Anna Stefanowicz, dr Natasza Tobiasz-Kałkun 

13:55-14:00 Dyskusja  

14:00-14:30 Lunch 

SESJA WARSZTATOWA - z udziałem pacjentów! 

14:30-16:00 Powikłania – pacjent z zespołem 
stopy cukrzycowej,  
spec. piel. diabetologicznego 
Mirosława Młynarczuk 
mgr Justyna Kapuściok 

Praca ze szczególnym pacjentem - 
z osobą starszą i jej rodziną,  
dr Agnieszka Petrulewicz 

 

Dietoterapia w aspekcie 
powikłań przewlekłych cukrzycy,  
dr Katarzyna Kowalcze 

 

16:00-17:30 Powikłania – pacjent z zespołem 
stopy cukrzycowej,  
spec. piel. diabetologicznego 
Mirosława Młynarczuk 
mgr Justyna Kapuściok 

Praca ze szczególnym pacjentem - 
z osobą starszą i jej rodziną, 
 dr Agnieszka Petrulewicz 

 

Dietoterapia w aspekcie 
powikłań przewlekłych cukrzycy,  
dr Katarzyna Kowalcze 

 

  
17:00-17:30 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów 


