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Język prowadzenia 

wykładu 
polski 

Lista zagadnień 

poruszanych w ramach 

wykładu 

1. Czym zajmuje się diabetologia dziecięca? 

2. Jak rozwija się cukrzyca typu 1. u dzieci? 

3. Leczenie kwasicy cukrzycowej. 

4. Leczenie cukrzycy: dieta, insulinoterapia, samokontrola. 

5. Edukacja w cukrzycy. 

6. Postępowanie w hipoglikemii. 

7. Sport w cukrzycy. 

8. Cukrzyca - choroba, która nie przekreśla planów. 

Założone cele i efekty 

wykładu 

Cele wykładu:  

1.Zdobycie podstawowej wiedzy na temat: diabetologii  

i cukrzycy typu 1., problemów dzieci z cukrzycą, modelu 

zespołowej edukacji dzieci i rodziców z cukrzycą typu 1. - w celu  

leczenia tej choroby według obowiązujących standardów  

z użyciem nowoczesnych metod insulinoterapii (osobiste pompy 

insulinowe) i monitorowania glikemii (CGMS, urządzenia  

do skanowania glikemii).  

2. Zdobycie wiedzy na temat problemów codziennych pacjentów  

z cukrzycą typu 1. i możliwości pomocy w sytuacjach 

zagrażających ich życiu. 

 

Efekty: 

1. Słuchacz wie, czym zajmuje się diabetologia i jak dochodzi  

do rozwoju cukrzycy typu 1. 

2. Słuchacz umie ocenić zagrożenie związane z rozwojem 

kwasicy cukrzycowej. 

3. Słuchacz zna zasady leczenia cukrzycy: główne zasady diety, 

insulinoterapii, samokontroli cukrzycy. 

4. Słuchacz wie, jak ważna jest edukacja w cukrzycy typu 1. 

5. Słuchacz wie, czym zagraża hipoglikemia u pacjenta leczonego 

insuliną i umie udzielić pierwszej pomocy dziecku  

z hipoglikemią i neuroglikopenią. 

6. Słuchacz wie, jak bezpiecznie pacjenci z cukrzycą typu 1. 

mogą uprawiać sport. 



 

 

7. Słuchacz wie, jakie życiowe problemy mogą dotyczyć 

pacjentów z cukrzycą i umie im pomagać w przezwyciężaniu 

trudności. 
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