
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i 
Diabetologii

Programy edukacyjne   – wskazówki w trakcie leczenia 



Cele programu

- przygotowanie pacjenta i jego opiekunów do wykonywania insuliny w warunkach opieki

domowej, przy pomocy wstrzykiwacza typu pen

- zapoznanie pacjentów , opiekunów z zasadami wykonywania iniekcji podskórnych

- przekazanie opiekunom zasad postępowania i przechowywania insuliny

- nauka prawidłowej obsługi glukometru

- nauka umiejętnego dobierania posiłku o niskim indeksie glikemicznym

- nauka obloczania wymienników węglowodanowych



Kwalifikacja do edukacji 

Z programu mogą korzystać pacjenci zarówno z noworozpoznaną
cukrzycą  typ 1 oraz ich  opiekunowie, jak i pacjenci z dekompensacją 

cukrzycy oraz ich opiekunowie, jako reedukacja.



Czas trwania edukacji 

Spotkania odbywają się w pokoju edukacji na terenie Kliniki zajęcia z dietetykiem żywieniowym oraz

edukatorem diabetologicznym

• Edukacja w trakcie pobytu w szpitalu uwarunkowana jest stanem pacjenta

• Edukacja indywidualna w trakcie hospitalizacji 4-5dni trwa od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-17:00

• Edukacja grupowa w każdy czwartek o godz.13:00 czas trwania około godziny

• Reedukacja od poniedziałku do piątku między godziną 9:30-12:30



Opis edukacji 

• Pokaz wstrzykiwacza z jego omówieniem , demonstracja wszystkich czynności związanych z jego obsługą oraz 

wykonanie iniekcji podskórnej; instruktarz ;ćwiczenia praktyczne 

• Edukacja indywidualna od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-17:00

• Kontrola miejsc podawania insuliny pod kątem zrostów

• Nauka pomiaru glikemii i obsługi glukometru

• Materiały edukacyjne dla pacjenta –ulotki, broszury ,materiały firmowe dotyczące WW, książka o cukrzycy 

dostępna w czasie pobytu w klinice



Oczekiwane wyniki

• Pacjent posiada wiedzę o  insulinie i konieczności jej stosowania 

• Zna budowę i obsługę wstrzykiwacza do insuliny, glukometru 

• Zna zasady aseptyki podczas wykonywania iniekcji

• Potrafi wskazać miejsca podawania insuliny krótko i długodziałającej

• Potrafi  prawidłowo wykonać wykonać iniekcję

• Wie jak przechowywać insulinę na co dzień i w podróży;



Oczekiwane wyniki 

• Potrafi wykonać samodzielnie pomiar glikemii z palca 

• Zna zasady postepowania w momencie uszkodzenia penu,glukometru

• Zna zasady postepowania ze zużytymi wstrzykiwaczami , igłami ,nakłuwaczami i pustymi fiolkami po insulinie

• Zna objawy,  postepowanie przy wystąpieniu hipoglikemii, hiperglikemii, aktywności fizycznej i  dodatkowej chorobie;

• Zna numery telefonów  na Oddział w sytuacjach problemowych;  

• Pacjent/opiekunowie  znają zasady prawidłowego żywienia;  

• Jest świadomy konieczności prowadzenia samokontroli.



Ocena postępów  edukacji

Weryfikacja zdobytej wiedzy podczas rozmowy z edukatorem i dietetykiem, wpis w systemie

CliniNet. Podczas wątpliwości edukatora kontrola po tygodniu od wypisu.

Pacjent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do podawania insuliny w warunkach domowych ,

posiada manualne umiejętności do samodzielnego obsługiwania glukometru, pena z wymiana

igły,zna czas i miejsce podawania insuliny z prawidłowym przechowywaniem leku oraz właściwie

dobiera dietę i niskim indeksie glikemicznym z prawidłowym obliczeniem wymienników

węglowodanowych.


