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OPIS INNOWACJI  

„Rozwój Innowacyjnych metod leczenia i opieki nad pacjentem 

diabetologicznym z Zespołem Stopy Cukrzycowej” 

Specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego. Zatrudniona w UCK WUM CSK Klinika 

Diabetologii i Chorób Wewnętrznych  od 1988 r. Ogółem staż pracy 40 lat .Aktywny udział 

w tworzeniu opieki nad pacjentem z Zespołem Stopy Cukrzycowej. Współtwórca Poradni 

I Stopy Cukrzycowej -20001r.Współzałożycielka i członek zarządu  Polskiej Federacji 

Edukacji w Diabetologii od 2006 r. 

Od 2016 r. pełnię funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 

diabetologicznego. 

W 2016 r. otrzymałam statuetkę za szerzenie doświadczeń w dziedzinie leczenia zespołu 

stopy cukrzycowej wśród lekarzy i pielęgniarek przyznaną przez Polskie Towarzystwo 

Leczenia Ran. W 2020r. otrzymałam Podziękowanie w uznaniu za wieloletnie 

zapobieganie amputacjom kończyn dolnych otrzymałam statuetkę FOOT DEFENDER 

uznaną przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran. Udział w badaniach naukowych, 

klinicznych. 

Udział w kongresach krajowych i zagranicznych dotyczących stopy cukrzycowej. 

Prowadzę warsztaty praktyczne samodzielnie lub w zespole terapeutycznym. Zajmuję się 

edukacją pacjenta i jego rodziny dotyczącej samoopieki i samo pielęgnacji stóp oraz 

zmiany opatrunku. 

Innowacyjność realizowana w Klinice Diabetologii i Chorób Przemiany Materii w ciągu 

kilku a nawet kilkunastu lat ma na celu rozszerzenie zakresu zadań pielęgniarki, 



specjalisty pielęgniarstwa diabetologicznego  w zakresie terapii nad pacjentem z cukrzycą 

powikłanym ZSC. Wzmocnienie roli pielęgniarki w zespole terapeutycznym                              

i wielodyscyplinarnym. Samodzielność oparta na wiedzy, doświadczeniu oraz 

umiejętności współpracy w zespole terapeutycznym w podejmowanych decyzjach. 

Metody prowadzenia pacjenta z ZSC mają charakter innowacyjny oparty na zasadach 

partnerstwa, samodzielności i akceptacji w doborze metod i sposobów leczenia ran 

przewlekłych. Stałej współpracy z lekarzem diabetologiem, który na co dzień zajmuje się 

pacjentem diabetologicznym powikłanym ZSC. Wypracowanie metody współpracy             

z innymi członkami zespołu wielodyscyplinarnego np. chirurgiem ogólnym, naczyniowym, 

ortopedą. Udział pielęgniarki w badaniach naukowych dotyczących diagnozowania stopy 

cukrzycowej, opatrunków oraz nowych metod leczenia (np. w fazie badania klinicznego 

komórek macierzystych w leczeniu ZSC). Wdrożenie do praktyki najnowszych terapii. 

Udział w konsultacjach z wykorzystanie zdalnego przesyłania obrazu. 

Pierwszy aspekt naszej innowacyjności to możliwość codziennego rozwoju, poszerzenia 

technik i metod pracy, wdrożenie nowych rekomendacji  i wyników badań. 

Drugi aspekt naszej innowacyjności to wypracowanie modelu organizacyjnego, w którym 

pielęgniarka specjalistka leczenia ran znajduje się w centrum zespołu terapeutycznego    

i jest osobą wiodącą w opiece nad raną, doborze metod pielęgnacji i leczenia ran. 

Udzielanie konsultacji dotyczących ran przewlekłych oraz pomoc w ich realizacji. Zadania 

te realizowane są w Klinice i poza kliniką: konsultacje międzyoddziałowe i koleżeńskie, 

doradztwo i wsparcie dla Poradni Stopy Cukrzycowej, konsultacje z innych szpitali. 

Obecnie pełnię funkcję mentora poprzez przygotowanie młodszych koleżanek do 

kontynuacji wypracowanych zadań i pracy w najbliższych latach w Poradni Stopy 

Cukrzycowej i Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Gabinecie Stopy 

Cukrzycowej. Zdobyte kwalifikacje, wsparcie od członków terapeutycznych  szczególnie 

u lekarzy specjalistów  zaangażowanych w leczenie ran, a także umiłowanie pracy, którą 

wykonuję pozwoliło mi na zdobycie szerszej wiedzy, kompetencji, które przyczyniają się  

do ratowania kończyn dolnych przed amputacją a tym samym poprawiają jakość oraz 

długość życia pacjenta. Zdobyta wiedzą i dzielenie się z innymi oraz kompetencje 

pozwalają świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Wypracowanie modelu współpracy 

daje ogromną satysfakcję nam samym a jednocześnie uświadamia nam o tym, że 

jesteśmy ważnym ogniwem w leczeniu Zespołu Stopy Cukrzycowej i innych ran 

przewlekłych. 

 


