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PREZES 

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 

 



TRZY OBSZARY DZIAŁANIA 

1. Zabieganie o jak najlepsze warunki leczenia (praca z decydentami); 

2. Bezpośrednia praca z osobami chorymi na cukrzycę i ich rodzinami; 

3. Szerzenie świadomości cukrzycy w społeczeństwie. 



1. ZABIEGANIE O JAK NAJLEPSZE 
WARUNKI LECZENIA 

• spotkania z decydentami; 

• udział w debatach i konferencjach; 

• pisma. 



2. BEZPOŚREDNIA PRACA Z OSOBAMI 
CHORYMI NA CUKRZYCĘ  
I ICH RODZINAMI 

 

 

 

 

• edukacja pacjentów i ich rodzin; 

• tworzenie grup wsparcia; 

• integracja chorych i ich opiekunów. 



3. SZERZENIE ŚWIADOMOŚCI  
CUKRZYCY W SPOŁECZEŃSTWIE 

 

• obalanie krzywdzących mitów; 

• materiały edukacyjne; 

• dni cukrzycy; 

• komunikaty i wystąpienia medialne. 

 

 



 

Międzynarodowy projekt KiDS and 
Diabetes in Schools 

Dzieci i cukrzyca w szkołach 

CELE PROJEKTU: 
 Podniesienie poziomu 

świadomości na temat 
cukrzycy u dzieci i 
młodzieży szkolnej; 

 Zwrócenie uwagi na 
czynniki ryzyka cukrzycy 
typu 2 (np. otyłość) i 
znaczenia zdrowego 
odżywiania oraz 
aktywności fizycznej; 

 Zapobieganie 
dyskryminacji  dzieci z 
cukrzycą; 

 Szerzenie dobrych praktyk 
odpowiedniego reagowania 
w sytuacjach wahań cukru 
we krwi; 

 Wspieranie dzieci z 
cukrzycą w codziennej 
rutynie leczniczej. 

PROJEKT REALIZOWANY 
NA ŚWIECIE PRZEZ: 

Kompleksowy program na temat 
cukrzycy typu 1  
oraz prewencji cukrzycy typu 2 
skierowany do  
szerokiego grona odbiorców ze 
środowiska  
szkolnego: uczniów (7-14 lat), rodziców, 
nauczycieli i personelu szkolnego 

Polska pierwszym w Europie 
krajem wdrożenia projektu 



Implementacja projektu KiDS na Podkarpaciu 

PROJEKT POD HONOROWYM 
PATRONATEM: 

ORAZ 

Podkarpacki 
Państwowy 
Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny 

Prezydent 
Miasta 

Rzeszowa 

: 

Szkolenie nt. cukrzycy 
dla wszystkich 

studentów Wydziału 
Medycznego UR 

Wyselekcjonowanie i 
przeszkolenie 
trenerów z UR 

Trenerzy pod 
czujnym okiem 

edukatorek szkolą 
dzieci 



 

Projekt KiDS 

Projekt KiDS został zwycięzcą tegorocznego wydania 
konkursu  
The Health Collaboration Awards  (Współpraca w 
dziedzinie zdrowia) organizowanym przez - European 
Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations z siedzibą w Brukseli w kategorii 
„Prewencja i Świadomość”. 

 Implementacja:  styczeń – czerwiec 
2018 

• 15 szkół podstawowych w 
Rzeszowie; 

• 1373 uczniów; 
• 40 nauczycieli; 
• 250 przeszkolonych studentów UR; 
 Samorządy lokalne innych 

województw zainteresowane 
wdrożeniem projektu w swoich 
szkołach. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 

www.diabetyk.org.pl 

www.facebook.com/PolskieStowarzyszenieDiabetykow 

 


