
PROGRAMY EDUKACYJNE PROWADZONE W UCK F/PS-02/Zt8/E00t
KONTAKT DODATKOWE INFORMACJE:

I. KLINIKA NEUROLOGII DOROST.YCH

Pielqgniarka Oddziatowa.

Marlena Kubach

m ku bach @uck.gda.pl
tel. 58 349-23-06 (23-06)

1. ,,Ksztaitowanie SwiadomoSci pacjent6w na temat ryzyka ,objaw6w i terapii cho16b naczyniowych ukladu
nerwowego."
Zajqcia prowadzi : zesp6l pielqgniarski KND Oddziatu Udarowego
2. ,,Edukacja pacjenta ze stwardnieniem rozsianvm"
Zajqcia prowadzi: Liliana Zawierta lzawierta@uck.gda.pl

II, KLINIKA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ -,,RAK PTUCA"

Pielqgniarka Oddziatowa mgr Natalia Kasza

nkasza@uck.gda.pl, tel. 58 349-31-33 lub 34

ilt. KLtNtKA PEDtATRil, DTABETOLOGil | ENDOKRYNOLOGil DZTECTECEJ -,,EDUKACJA W CUKRZyCy"

Pielqgniarka Oddzialowa.
mgr Justyna Drabik
jd rabik@uck.gda.pl

tel.58 349-28-93

Zajqcia prowadzi : dr Anna Stefanowicz astefanowicz@uck.gda.pl
Malgorzata Wierzbicka mwierzbicka @uck.gda.pl
Podstawowe zasady prawidlowej diety.
1. H i pogl i kem i a -przy czy ny,o bjawy, postqpowa n ie .

2. Dlaczego warto miei prawidlowe cukry?
3. Zasady leczenia osobistq pompq insulinowq.
4. Terapia osobistq pompq insulinowq- wymiana zestawu.
5. Terapia osobistq pompq insulinowq - obliczanie wymiennik6w wqglowodanowych, wymiennik6w bialkowo -
tlu szczowych, bo I usy p roste, p rzediu2on e,zlo2one.
6. Kwasica Ketonowa
7. Sytuacje szczeg6lne -wysitek fizyczny, objawy, zapobieganie i postepowanie.

IV. KLINIKA PEDIATRII, DIABETOLOGII I ENDOKRYNOLOGII DZIECIECEJ

Pielqgniarka Oddzialowa.
mgr Justyna Drabik
jd ra bi k @ u ck.gd a. pl

tel.58 349-28-93

fel.58/349-28-T9Zajqcia prowadzi:Zesp6l pielqgniarek kliniki 10:30-13:30
L. ,,Hormon wzrostu - wskaz6wki w trakcie leczenia"
2. ,,lncrelex" - wskaz6wki edukacyjne w trakcie leczenia z powodu ciq2kiego niedoboru IGF-1"

V. KLINIKA POTOZNICTWA

Kontakt : mgr Anastasia
Kalogridou - Btajet

tel.695 802349
akalogridou@uck.gda.pl

1. Szkoia rodzenia ,,Uniwersytet dla Rodzic6w"
2. Porady laktacyjne
Zajqcia prowadzq poto2ne z Kliniki Polo2nictwa i Potoine z Kliniki Neonatologii

VI. KLINIKA HEMATOLOGII I TRANSPLANTOLOGII / ODDZIAI PRZEZSZCZEPU SZPIKU

Pielqgniarka Oddzialowa.
mgr Agnieszka Kopiczko

akopiczkok@uck.gda.pl

tel. 58 349-30-73,30-7 4\

,,Edu kacja pa cjent6w za kwalifikowanych do przeszczepu szpi ku kostnego"
Zajqcia prowadzi : mgr Dorota Zieliriska dzielinska@uck.gda.pl

VII. REGIONALNE CENTRUM DIABETOLOGII _,,EDUKACJA W CUKRZYCY"

Barbara Domagata

bdomagala @ uck.gda.pl
tel.58 584-42-62

Zajqcia prowadzi: Zespol pielqgniarski Regionalnego Centrum Dia betologii

vilr. KLTNTKA NADCTSNTENTA TETNTCZEGO (BUDYNEK CMt il ptETRO)

Pielqgniarka Oddzialowa,
Marzena Jaroszewska

mja roszewska @uck. gda.pl

tel,58 584-44-43/42

Konsultacje lekarskie: dr El2bieta Orlowska eortowska@uck.gda.pl, tel. 58 584 44-48
dr Hanna Jasiel - Wojculewicz hjasiel-wojculewicz@uck.gda.pl tel. 58 584 44-48
Zajqcia grupowe: na oddziale w czwartki prowadzi

mgr Sylwia Wqsierska swesierska@uck.gda.pl tel. 58 584-44-42144
Tematv:
1. obstuga penu,wymiana igiel w naktuwaczu
2. obstuga glukometru
3. walidacja glukometru
4. przestrzeganie czasu podawania insuliny
5. przechowywanie insuliny
6. kontrola miejsc podawania insuliny
7. hipogli kemi a, hi pergli kemia-przyczyny,objawy,postepowa nre

8. prawidlowa pielqgnacja stdp i sk6ry catego ciala
Zajqcia indywidualne w klinikach na terenie szpitala prowadzi:

mgr Genowefa Burdach gburdach@uck,gda.pl tel. 58 584-44-42/44
(caioSi temat6w zzajgl grupowych i dietetycznych - szkolenie kilku dniowe + weryfikacja wiedzy na ostatnim
spotkaniu)
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PROGRAMY EDUKACYJNE PROWADZONE W UCK F/PS-02/Zt8/E001,

Pielqgniarka Oddzialowa.
Marzena Jaroszewska

mjaroszewska @uck. gda.pl

tel.58 584-44-43/42

Zajqcia indywidualne z dietetykiem codziennie w klinice po godzinie 13.00 prowadzi: dr Aleksandra SIiwi6ska
aleksandra.sliwinska@qumed.edu.pl , Ewa Korecka-Choiriska: ekorecka@o2.pl
Tematv:
1. przedstawienie diety o niskim indeksie glikemicznym

2, produkty bezpieczne,ograniczone i zabronione
3. obliczanie dawki insuliny na podstawie wymiennik6w wqglowodanowych
4. wartoSci docelowe glikemii na czczo i dwie godziny po positku
5. podzial produkt6w 2ywno3ciowych: wqglowodany,ttuszcze,bialka,warzywa,owoce,blonnik
6. dobieranie produkt6w Zywno5ciowych na poszczeg6lne posilki

7. wskaz6wki dla pacjenta na lekach doustnych i mieszankach insulinowych
8. wysilek fizyczny: objawy,zapobieganie i postepowanie
9. podr62e samolotem

IX. KLI NIKA CH IRU RGII OGOLNEJ ENDOKRYNOLOGICZNEJ I TRANSPLANTACYJN EJ

Pielqgniarka Oddziaiowa.
mgr Beata Glica

bglica @ uck.gda.pl
tel. 58 349 30-13 (30-34)

1. Stomijny Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny - czynny ka2dq Srodq w godz. I2-I4
Zajqcia prowadzi: mgr Magdalena Leyk mleyk@uck.gda.pl tel.58 349-35-58
2. Nauka pielqgnowania stomii i sk6ry wok6t niej.
3. Dob6r sprzqtu stomijnego.
4. Samoobserwacja stomii i wczesne wykrywanie powiklafi
5. Zalecenia dietetyczne uwarunkowane rodzajem stomii ijednostkq chorobowq
6. Wskaz6wki odnoSnie postepowania w podr62y.

7. AktywnoSi fizyczna -zalecenia
8. Edukacja Dedykowana Pacjentowi po operacji bariatrycznej - Centrum Leczenia OtyloSci i Chor6b Metabolicznych
9. Seminarium przedstawiane pacjentom w pierwszej dobie pooperacyjnej w dniu wypisu ze szpitala
Zajqcia prowadzi: mgr Anna KisielewskaJessa akisielewska@uck.gda.pl, tel.30-14
Wtorki, czwartki god2.13.00- 15.00, sala konferencyjna kliniki
Zasoby Edukacyjne:
a) prezentacja multimedialna dla pacjent6w iich rodzin, bliskich po zabiegu bariatrycznym
b) materiaty i nformacyjno-edukacyjne
c) udzielanie wsparcia idostarczenie informacji potrzebnych do podejmowania Swiadomych decyzji dotyczqcych
dalszego postqpowania po zabiegu bariatrycznym w zakresie:

L) koniecznoSci suplementacji witamin, mikroelementdw i bialka
2) utrzymywania diety specyficznej do ka2dego rodzaju zabiegu bariatrycznego
3) informacje dotyczqce prokreacji i uprawiania seksu po zabiegu bariatrycznym, zasady antykoncepcji
4) zalecenia dotyczqce aktywno5ci fizycznej
5) informacje dotyczqce szkodliwoici stosowania u2ywek
6) udziat w grupach wsparcia
7) raportowanie swojego stanu zdrowia
8) informacje dotyczqce powiktari po zabiegu bariatrycznym
9) wizyty kontrolne, badania biochemiczne
10) informacje dotyczqce zespotu poposilkowego
1L) systemy samokontroli

Cele ksztalcenia: pacjent i jego rodzina
1. Zna niezbqdne leki i suplementy diety
2. Zna ograniczenia dietetyczne i behawioralne
3.Zna zalecane metody zwiqkszenia aktywnoSci fizycznej
4. Zna plan kontroli ambulatoryjnej
5. zna podstawowe objawy alarmowe powikiari

X, KLINIKA NEFROLOGII, TRANSPTANTOLOGII I CHOROB WEWNETRZNYCH

Pielqgniarka Oddziatowa.
mgr Beata Biatobrzeska

tel. 58 349-25-56
Dietetyk dr Malgorzata Kaczkan

mkaczkan @uck.gda.pl
tel.58 349 27-27

,,Edukacja Zdrowotna pacjenta po transplantacji nerki"
Zajqcia prowadzi: Zesp6l pielqgniarski poszczeg6lnych oddzial6w

dr Piotr Jagodzihski
piel. Ewa Malek

piel. Gra2yna Szyszka

tel. 58 349-28-20

,,Metody wewnatrzustrojowego usuwania toksvn - dializa otrzewnowa"

Zajqcia prowadzi: Zesp6t pielqgniarski poszczeg6lnych oddzial6w

Moterial przygotowono no bazie in.

Naczelnq Doto sporzqdzenia: 27,0:
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