LISTA ŚWIADCZEŃ
Konsultacje diabetologiczne
dla dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych
Konsultacje diabetologiczne
dla dorosłych

Konsultacje internistyczne

Konsultacje pediatryczne

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje dietetyczne

prof. Ewa Pańkowska
prof. Elżbieta Piontek
lek. med. Joanna Wardaszko
Lek. med. Joanna Wardaszko

prof. Ewa Pańkowska
prof. Elżbieta Piontek
Zofia Rybka-Król,
Małgorzata Steinborn,
Joanna Zawacka
Karolina Mazurczak

Leczenie pompą insulinową
• Konsultacje diabetologiczne
kwalifikujące do leczenia i po
wprowadzeniu pompy insulinowej,
• Kurs przygotowujący do leczenia pompą -

prof. Ewa Pańkowska,
Lek.med. Joanna Wardaszko

szkolenie,
• Pompa insulinowa do wyboru pośród
wszystkich modeli dostępnych na Polskim
rynku
• Badania krwi: c-peptyd, HbA1c
Ciągłe monitorowanie glikemii
• Wypożyczenie sprzętu
• Elektroda na czas monitorowania glikemii
• Konsultacje diabetologiczne po

prof. Ewa Pankowska,
Lek.med Joanna Wardaszko

zakończeniu badania

Holter ciśnienia:
• Holter/24 godzin
• Holter/48 godzin
• Konsultacje internistyczne
• EKG

Lek.med. Joanna Wardaszko

LISTA ŚWIADCZEŃ
Cukrzyca ciążowa:
• Konsultacje diabetologiczne,
• Konsultacje dietetyczne

prof. Ewa Pańkowska
Lek. med. Joanna Wardaszko,

• Badania laboratoryjne według wskazań
Wprowadzenie insulinoterapii u osób z nowo
rozpoznaną cukrzycą Konsultacje zespołu
specjalistów pozwalające na zaadoptowanie się
do życia z cukrzycą w pierwszych 6 miesiącach
od rozpoznania choroby:
• Konsultacje diabetologiczne

prof. Ewa Pankowska,
lek.med. Joanna Wardaszko,
Karolina Mazurczak
Maria Wierzchowska, Wioletta Żuraw
Joanna Zawacka, Zofia Rybka-Król - psycholog

• Konsultacje dietetyczne
• Konsultacje psychologiczne
• Edukacja dostosowana do indywidualnych
potrzeb pacjenta
Edukacja diabetologiczna:
• Dawkowanie insuliny na jedzenie w leczeniu
pompą insulinową
• Programowanie bolusa złożonego
• Dawkowanie insuliny na posiłki w metodzie
wielokrotnych wstrzyknięć
• Przygotowanie do samodzielnego wyjazdu

Piel diab. Maria Wierzchowska,
Piel diab. Wioletta Żuraw,
Dietetyk Karolina Mazurczak

wakacyjnego, wycieczki szkolnej
• Szkolenie personelu szkoły, przedszkola
• Indywidualne szkolenia dostosowane do
potrzeb pacjenta.

Analizy laboratoryjne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badania bilansowe w cukrzycy typu 1,
Badania bilansowe w cukrzycy typu 2,
Badania diagnostyczne u osób z otyłością,
Diagnoza różnicowa typu cukrzycy,
Badania diagnostyczne u osób po 40 r.ż. wysokiego ryzyka cukrzycy,
Badania w kierunku chorób tarczycy,
Badania w kierunku celiakii,
Badania bilansowe u kobiet w okresie menopauzy,
Diagnoza anemii w cukrzycy typu 1,
Badania immunologiczne w chorobach z autoagresji,
Testy alergiczne,
Badania hormonalne,
Podstawowe.

