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  posiada ukończony kurs specjalistyczny Opieka nad osobami 

 z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu 

insuliny CPWI; 

  posiada ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

pielęgniarstwa diabetologicznego.  

 położna posiadająca minimum 5-letni staż pracy w przedmiotowym 

zakresie, spełniająca co najmniej jeden z warunków: 

  posiada tytuł magistra położnictwa/pielęgniarstwa; 

  posiada ukończony kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy; 

  posiada ukończony kurs specjalistyczny Opieka nad osobami  

z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu 

insuliny CPWI; 

  posiada ukończony kurs specjalistyczny Opieka nad kobietą  

z cukrzycą w okresie okołoporodowym.  

 

Wykaz świadczeń zdrowotnych do zaliczenia: 

1. Prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki, żywienia i profilaktyki powikłań 

cukrzycy u kobiety w ciąży.  

2. Ustalenie indywidualnego planu żywienia dla kobiet w ciąży z cukrzycą na podstawie 

obowiązujących wytycznych. 

3. Przeprowadzenie doustnego testu obciążenia glukozą i interpretacja wyników. 

4. Oznaczanie glikemii za pomocą glukometru. 

5. Sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentką ciężarną leczoną ciągłym podskórnym 

wlewem insuliny (CPWI). 

6. Opracowanie i realizowanie programów edukacyjnych dla kobiet w ciąży chorych na 

cukrzycę.  

 

Warunki zaliczenia stażu:  

 100% obecności na zajęciach. 

 Zaliczenie świadczeń zdrowotnych wynikających z placówki stażowej. 

 Przygotowanie projektu edukacji zdrowotnej i terapeutycznej kobiety w ciąży chorej na 

cukrzycę wg wybranego modelu edukacji  

 

7.  WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA 

PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO 

EDUKATOR W CUKRZYCY  

1. Ustalanie diagnozy w zakresie możliwości samokontroli i samoopieki chorego na 

cukrzycę, jego rodziny i środowiska. 

2. Metodyczne opracowanie i realizowanie edukacji terapeutycznej w oparciu o strukturę 

programową wobec chorych na cukrzycę: dorosłych i dzieci oraz kobiet w ciąży  

z uwzględnieniem edukacji ich rodzin/opiekunów.  

3. Określenie zapotrzebowania energetycznego chorych na cukrzycę dorosłych, dzieci  

i kobiet w ciąży, zapotrzebowania na wymienniki węglowodanowe i białkowo-tłuszczowe 

oraz poradnictwo w zakresie żywienia na podstawie obowiązujących wytycznych 

Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 

4. Prowadzenie poradnictwa w zakresie samokontroli i samoopieki oraz profilaktyki 

powikłań wobec chorego na cukrzycę dorosłego, dziecka i kobiety w ciąży.  

5. Doraźna modyfikacja stałej dawki leczniczej insuliny szybko i krótkodziałającej oraz 

edukacja chorych i ich rodzin w tym zakresie 

6. Monitorowanie jakości życia chorych na cukrzycę. 


