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Co nieco z historii PSD Koła Nowogard od 2009 roku



BĘDZIE KOŁO DIABETYKÓW

22 sierpnia 2009r. z inicjatywy 

Pani Lidii Bogus Prezes 

Samorządowej Fundacji Opieki 

Medycznej "Zdrowie" w Nowogardzie, 

przy współudziale przedstawicieli 

Polskiego Stowarzyszenia 

Diabetyków Zarządu 

Wojewódzkiego w Szczecinie 

postanowiono utworzyć Koło 

Polskiego Stowarzyszenia 

Diabetyków na terenie Gminy 

Nowogard



15 września 2009 

Powstaje Koło 

Diabetyków w 

Nowogardzie



01.12.2009 

Uroczysta 

Inauguracja 

Działalności 

Koła 

Nowogard



Rok 2009 minął - był OK 

bo miał jedynie 3 miesiące 

I co dalej?

Może by coś zaplanować?

A tak w ogóle czego sami chcemy?



Czego chcemy
Na początek

Edukacja                     

Integracja



Początki działalności to wyzwanie

Ważne 

Mamy już siedzibę 

czyli jest już gdzie

Nie płacimy za siedzibę i świetlicę 
super 

Chyba jest OK 



Zaraz - a co z kasą
Składki członkowskie
za to nic się nie zrobi

Otwarte konkursy ofert – wchodzimy

Szukamy również innych źródeł finansowania naszej działalności 
statutowej oczywiście, że tak



Reasumując
Wiemy
Na czym stoimy ?

Wiemy
Czego chcemy

Chyba wiemy
jak

Mamy gdzie

Teoretycznie mamy
środki



Na lokalnym rynku nie jesteśmy jeszcze 
rozpoznawalni

samodzielne forsowanie naszych działań 
może być trudne

Przystępujemy do



Może nas zauważą – może pomogą?



Nasze działania powinny być w miarę 
profesjonalne – potrzebujemy 

szkoleń

Przystępujemy do



Może przy okazji uda się 
zrobić coś dla innych 



Przyjmujemy
Program działania 

określamy cele 
planujemy źródła 

finansowania



Terenem naszego działania jest Gmina 
Nowogard 

Cukrzyca staje się jednym z działań 
priorytetowych Gminy Nowogard



EDUKACJA

INTEGRACJA I UMIARKOWANY WYSIŁEK FIZYCZNY

Otwarcie się na społeczność lokalną 

Nasze obszary działań



Już od 2009 roku

udaje się nam zorganizować 

cykliczne konsultacje 

diabetologiczne dla członków 

Koła Nowogard.



Konkursy Ofert

Od 2010 do obecnej 
chwili prowadzimy 
działania w ramach 
zadań publicznych 
Gminy Nowogard

„Ochrona zdrowia 
ludzkiego na 

terenie Gminy 
Nowogard”



Od 2010 rok

Prowadzimy cykliczne co 
miesięczne spotkania w kole

Otwieramy w siedzibie 
koła punkt

Kupujemy namiot  

oraz wyposażenie dla koła 



Obszar - Edukacja

lata 2009-2021



Organizujemy spotkania               

z lekarzami w siedzibie koła

Uczestniczymy w spotkaniach 

edukacyjnych prowadzonych         

w strukturach stowarzyszenia

Uczestniczymy w spotkaniach 

edukacyjnych organizowanych 

przez zewnętrzne podmioty



Pierwszy wyjazd na Diabetica Expo

Wrzesień 2010 

jedziemy po raz 

pierwszy do 

Torunia na 

Diabetica Expo. 



Diabetica Expo

Coroczny udział 
przerywa w 2020  Covid 



http://www.cukrzycanowogard.lh.pl

Październik 2010 r. 

publikujemy 

na serwerze 

stronę internetową

Koła Nowogard



Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 2010



Szkoła Cukrzycy

26 listopada 2010r  rozpoczynamy prowadzenie 

„Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy”

Dzięki zaangażowaniu lekarza prowadzącego szkołę 

cukrzycy   w Nowogardzie Pani dr Marzeny Kargul 28 

listopada 2013r. Otwieramy jako koło Nowogard 

„Szkołę Cukrzycy” w Gryfinie

20 czerwca 2014r. organizujemy w Nowogardzie 

spotkanie prezesów PSD i lekarzy zainteresowanych 

programem edukacyjnym „Szkoła Cukrzycy” 

ma ono finał w otwarciu szkół cukrzycy 

w Świdwinie, Złocieńcu Dębnie, Barlinku, Wałczu

„chorzy na cukrzycę

wiedzący najwięcej

żyją najdłużej”   
(prof. Joslin)



LECZENIE

CUKRZYCY

Dieta

Edukacja i reedukacja 

pacjenta

Wysiłek 

fizyczny

Leczenie farmakologiczne

(leki, insulina)

„SZKOŁA CUKRZYCY”



Cukrzyca? 

myślisz sobie, 

przecież  mnie to nie 

dotyczy! 

Czy aby na pewno?

Realizujemy własny 3 letni
„Program Edukacji Cukrzycowej” 

na terenach wiejskich Gminy Nowogard



Organizujemy szkolenia dla pielęgniarek

18 lutego 2010 roku Samorządowa Fundacja 

Opieki Medycznej „Zdrowie” Nowogard           

z udziałem koła diabetyków zorganizowała 

szkolenie dla pielęgniarek pt. "Bliżej Cukrzycy

28 lutego 2015r. odbyło się szkolenie dla 

pielęgniarek „Neuropatia Cukrzycowa –

Nowoczesna i Skuteczna Terapia Leczenia”. 

Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę 

WÖRMAG PHARMA i Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Koło Nowogard.



Wychodzimy z edukacją poza gminę 
Nowogard

Piszemy i prowadzimy 

własne programy 

edukacyjne 

w kierunku cukrzycy 

skierowane do mieszkańców 

powiatów Goleniowskiego

i Kamieńskiego

Prowadzimy spotkania edukacyjne na zaproszenie zewnętrznych 
podmiotów (np. Zakon Jezuitów w Szczecinie)



„Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i 
szkole”

Organizujemy wraz z Starostę 
Goleniowskim Tomaszem Kuliniczem 
przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy       

w Goleniowie konferencję poświęconą 
dziecku z cukrzycą w przedszkolu           

i szkole. 

Konferencja była objęta patronatem 
naukowy przez prof. dr hab. 

Mieczysława Walczaka konsultanta 
krajowego w dziedzinie 

endokrynologii i diabetologii 
dziecięcej.



„Wiosna w diabetologii”

Bierzemy czynny udział                       

w konferencjach                 

„Diabetologia w Szczecinie”

organizowanych przez                      

Klinikę Diabetologii i Chorób

Wewnętrznych 

Pomorskiej Akademii Medycznej                 

w Szczecinie



Obszar 

INTEGRACJA  I UMIARKOWANY 

WYSIŁEK FIZYCZNY

lata 2009-2021



Spotkania okolicznościowe w kole
Mobilizują diabetyków do wyjścia 

z domów i aktywności, są to m.in. 

Opłatek w kole

Rocznice 50 lecie pożycia 

Dzień Kobiet

itp.



Plenerowe Rozmowy o Cukrzycy w Zielonej Kuźni



I Targi Organizacji Pozarządowych w 
Nowogardzie.

Czas wyjść z domu!
Czas na nordic walking!

Międzyzdroje Rehabilitacja 



Turnusy integracyjne
Bierzemy udział w turnusach 

integracyjnych 
zachodniopomorskich 

diabetyków organizowanych 
min. przez Oddział Powiatowy 

PSD Wałcz



Wychodzimy poza 
Gminę Nowogard

Uczestniczymy w wielu 
spotkaniach z diabetykami 
zrzeszonymi w strukturach 
zachodniopomorskiego PSD 

oraz z poza tych struktur



Happeningi

Bierzemy czynny 
udział w działaniach 

integracyjnych       
z seniorami             

i niepełnosprawnymi



Obszar - DIETA

lata 2009-2021



Szkolenia
Organizujemy w siedzibie koła 
spotkania, których tematem są  

zasady zdrowego żywienia                 
w cukrzycy



Szkoła cukrzycy

Od 2010 r. 
w szkole 

cukrzycy są 
omawiane zasady 

żywienia w 
cukrzycy



Filmy w kole
Wyświetlamy na spotkaniach       

w kole filmy o produktach 
żywnościowych:

Korporacja żywność
Czy Coca Cola Szkodzi? – Cała 

prawda

Cukier puste kalorie

itp.



Czy cukrzycy mogą jeść miód

Co poza cukrem jest  
w produktach 

pszczelich?

Jeżeli sięgasz po miód 
co powinieneś widzieć



Otwarcie się na społeczność 
lokalną 

lata 2009-2021



Badania przesiewowe

Pozyskujemy do 
współpracy 

pielęgniarki, które 
miedzy innymi 

prowadzą badania 
przesiewowe 
w kierunku 
cukrzycy

Uczestniczymy 
w licznych 
festynach



Prowadzimy 

edukacje          

o cukrzycy 

w szkołach. 



ŚDW z C
Organizujemy 

gminne obchody 

Świtowego Dnia 

Walki                        

z Cukrzycą  

w różnej formie



Ratusz Miejski na 
niebiesko

Od 2012 r. w geście solidarności  
z diabetykami Ratusz Miejski jest 

podświetlany na niebiesko

Od 2014 z 13 na 14 listopada jest 
również koloru niebieskiego 

fontanna



Informacja

Mamy poprawne relacje        
z lokalnymi mediami, za 
pośrednictwem, których 
docieramy z informacją 

do społeczności



Diabe Dance

W zorganizowany           

Diabe Dance 

w Nowogardzie wzięło 

udział ponad 700 osób 



WOŚP
Gramy          

z Wielką 
Orkiestrą 

Świątecznej 
Pomocy 



Rozbudowujemy struktury 
PSD

W dniu 08 lutego 2014 

w Goleniowie w ramach zorganizowanej 

przez Koło PSD Nowogard we współpracy 

z grupą inicjatywną diabetyków

z Goleniowa i Zarządu Wojewódzkiego 

PSD w Szczecinie 

oraz pomocy Burmistrz Goleniowa Pana 

Roberta Krupowicza odbyła się

„Biała Sobota”

na zakończenie, której została podjęta 

decyzja o utworzeniu  koła PSD 

w Goleniowie.



Protest Społeczny
2014r.

Poparło 

6704 mieszkańców Nowogardu co 

stanowiło ponad 40% ogółu mieszkańców 

Nowogardu 

(16747 dane z 2006r.)



Uczestniczymy w akcjach charytatywnych

Min. dla

Artura Komisarka

Arusia

„Razem dla 

Patrycji”

i wszędzie tam 

gdzie nas o to 

poproszą



Konsultacje Diabetologiczne
Koło od powstania w 2009r z krótkim okresem przerwy 
prowadzi indywidualne konsultacje diabetologiczne dla 

swoich członków

Od 2017r. z inicjatywy koła i we 
współpracy z nowogardzkim szpitalem 

prowadzimy przychodnię diabetologiczną 

Rok

Konsultacje 

diabetologiczne 

Koło Nowogard

Konsultacje diabetologiczne 

Szpital Nowogard
Razem

2017 72
Brak danych (liczba 

szacunkowa120)
192

2018 87 140 227

2019 105 160 265

2020 107
Brak danych (liczba 

szacunkowa170)
277

Razem 371 590 961



W 2009 roku 

Federacja Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia      

„Porozumienie Zielonogórskie” 

zaprosiła diabetyków ich rodziny oraz  wszystkich zainteresowanych do 

udziału

w programie edukacyjnym „Szkoła Cukrzycy”

pod kierownictwem naukowym

Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Kierownik – prof. dr hab. med. Bogna Wierusz-Wysocka

na podstawie programu opracowanego przez lek. Andrzeja Paciorkowskiego

Szkoła Cukrzycy



Partner

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków



Nowogardzka „Szkoła Cukrzycy”

X – Edycji

2010-2021 



Nowogardzka „Szkoła Cukrzycy”

Główni partnerzy dziesięciu edycji

Urząd Miejski w Nowogardzie 

www. Nowogard.pl



Liczba uczestników dziesięciu edycji 

Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”

Edycja Liczba uczestników 

I EDYCJA 224

II EDYCJA 174

III EDYCJA 297

IV EDYCJA 203

V EDYCJA 251

VI EDYCJA 225

VII EDYCJA 248

VIII EDYCJA 229

IX EDYCJA 320

X EDYCJA 222

RAZEM 2393



„chorzy na cukrzycę

wiedzący najwięcej

żyją najdłużej”             
(prof. Joslin)

Szkoła Cukrzycy



Trochę prywaty
No cóż – cukrzycę nie koniecznie lubię 

ale – muszę z nią żyć

Dobrze jest wiedzieć że jest również coś poza nią 

i warto to coś mieć

Ja to mam i chociaż czasami mocniej boli niż cukrzyca to , 

jest mi z tym znacznie lepiej niż z cukrzycą i nawet to 

lubię 

Proszę następny slajd





Dziękuję za uwagę
Eugeniusz Tworek


