
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU 

Tytuł kursu: Zasady leczenia cukrzycy za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny ( CSII- 
terapia pompowa) oraz ciągłego pomiaru glikemii (CGMS). 
 

Dzień 1 – data: 01.06.2020 r.,  

L.p. 
tytuł wykładu lub innych 

zajęć 

tytuł, imię i nazwisko 

wykładowcy 
 

liczba godz. 

dydaktycznych 

e-learning 

metoda 

dydaktyczna 

1 
Etiopatogeneza cukrzycy 

typu 1 

prof. dr. hab. n. med. 

Przemysława Jarosz-

Chobot 

8:00-8:45 1 
 

wykład 

2 

Wskazania 

i przeciwwskazania do 

terapii pompowej 

prof. dr. hab. n. med. 

Przemysława Jarosz-

Chobot 

8:45-9:30 1 
 

wykład 

3 
Powikłania terapii 

pompowej 

prof. dr. hab. n. med. 

Przemysława Jarosz-

Chobot 

9:30-10:15 1 
 

wykład 

4 

Zasady intensywnej 

insulinoterapii metodą 

wielokrotnych wstrzyknięć 

dr hab. n. med. 

Grażyna Deja 
10:20-11:05 1 

 

wykład 

5 

Zasady prowadzenia 

insulinoterapii za pomocą 

pomp insulinowych 

dr hab. n. med. 

Grażyna Deja 
11:05-11:50 1 

 

wykład 

6 

Opis właściwości różnych 

typów pomp dostępnych  

i zarejestrowanych  

w Polsce 

dr hab. n. med. 

Grażyna Deja 
11:50-12:35 1 

 

wykład 

7 

Zasady kalkulacji wielkości 

i składu posiłków przy 

terapii pompowej 

dr n. med. Mariola 

Minkina - Pędras 
12:40-13:25 1 

 

wykład 

8 

Modyfikacja ustawień 

pompy do wysiłku 

fizycznego, dodatkowej 

choroby, zabiegu 

operacyjnego 

dr n. med. Mariola 

Minkina - Pędras 
13:25-14:10 1 

 

wykład 

 

 

 
 



Dzień 2 – data: 02.06.2020 r. 

L.p. 
tytuł wykładu lub innych 

zajęć 

tytuł, imię i nazwisko 

wykładowcy 
 

liczba godz. 

dydaktycznych 

e-learning 

metoda 

dydaktyczna 

1 

Zasady obróbki 

i interpretacji danych 

uzyskanych z CGM 

dr n. med. Mariola 

Minkina - Pędras 
8:00-8:45 1 

 

wykład 

2 

Metody wyliczania 

i programowania oraz 

modulowania wlewu 

podstawowego 

dr n. med. Ewa Rusak 8:45-9:30 1 

 

wykład 

3 

Metoda wyliczania 

i programowania bolusa 

posiłkowego 

i korekcyjnego oraz 

funkcja kalkulatora bolusa 

dr n. med.  Ewa Rusak 9:30-10:15 1 

 

wykład 

4 

Zasady obsługi pomp 

i instalacji zestawu 

infuzyjnego 

dr n. med.. Ewa Rusak 10:15-11:00 1 
 

wykład 

5 

Zasady działania 

mierników do ciągłego 

podskórnego pomiaru 

glikemii 

dr n. med. Ewa Rusak 11:00-11:45 1 

 

wykład 

6 

Zasady korzystania z 

komputerowej analizy 

danych z gleukometrów 

dr n. med. Sebastian 

Seget 
11:50-12:35 1 

 

wykład 

7 

Instalacja elektrody 

monitorującej CGM; 

obsługa CGM; 

dr n. med. Sebastian 

Seget 
12:35-13:20 1 

 

wykład 

8 Obsługa CGM 
dr n. med. Sebastian 

Seget 
13:20-14:05 1 

 

wykład 

 

 

 

 

 
 


