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Cukrzyca

Co 10 sekund 

na świecie diagnozuje się cukrzycę u kolejnej osoby

Co 6 sekund

ktoś umiera z powodu jej powikłań

3 miliony w Polsce, choruje na cukrzycę  

Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba uznana przez 

ONZ za epidemię XXI wieku 

Szacuje się, że w 2035 roku liczba chorych  sięgnie 592 milionów

Niebieska Księga Cukrzycy 2013



Cukrzyca typu 1 - najczęstsza choroba 
przewlekła u dzieci

Choroba z autoagresji - układ odporności 
niszczy własne komórki beta w trzustce 
wydzielające insulinę

Przy rozpoznaniu cukrzycy
ok. 80% komórek beta jest zniszczonych -
brak insuliny

W Polsce choruje 180 tys. osób

Geny

Środowisko

Układ 
immunologiczny

Choroby
autoimmunologiczne

Cukrzyca typu 1



Objawy cukrzycy

Objawy początkowe

• zwiększone pragnienie

• częste oddawanie dużej ilości moczu

• moczenie nocne

• chudnięcie

• zapach acetonu z ust

• skurcze w nogach

• zakażenia drożdżakami 

• ogólne osłabienie

Objawy kwasicy

• Nudności

• Wymioty

• Ból brzucha

• odwodnienie

• przyspieszony, pogłębiony oddech

• zaburzenia świadomości

• śpiączka cukrzycowa



Dzień diabetyka

• Przed każdym posiłkiem

• Ważenie jedzenie

• Obliczanie zawartości węglowodanów, białka i tłuszczu

• Obliczanie dawki insuliny

• Kłucie palca i oznaczanie glukozy

• Podawanie insuliny

śniadanie II śniadanie
obiad

podwieczorek
kolacja

II kolacja na noc



Cukrzyca typu 1

Bezwzględny niedobór endogennej insuliny

Leczenie cukrzycy

Dieta                       Insulina                 Aktywność fizyczna 

http://cukrzyca-dzialdowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94:piramida-ywienia&catid=52:3-kluczowe-elementy-leczenia-cukrzycy
http://cukrzyca-dzialdowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94:piramida-ywienia&catid=52:3-kluczowe-elementy-leczenia-cukrzycy
http://cukrzyca-dzialdowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=92:insulinoterapia&catid=52:3-kluczowe-elementy-leczenia-cukrzycy
http://cukrzyca-dzialdowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=92:insulinoterapia&catid=52:3-kluczowe-elementy-leczenia-cukrzycy
http://cukrzyca-dzialdowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:wysiek-fizyczny&catid=52:3-kluczowe-elementy-leczenia-cukrzycy
http://cukrzyca-dzialdowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:wysiek-fizyczny&catid=52:3-kluczowe-elementy-leczenia-cukrzycy


Funkcjonalna insulinoterapia

• Peny
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• Pompa



ŻYWIENIE
Prawidłowe proporcje
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Węglowodany5
0%

Białka 
20%



Liczenie posiłków

Wymiennik węglowodanowy (WW)

1 WW = 10 gramów węglowodanów

1WW podwyższa glikemię o 30-50mg%

Wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT)

1 WBT = 100 kcal z białek i tłuszczów

Rodzaj węglowodanów a tempo narastania glikemii
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Utrzymanie normoglikemii

HIPERGLIKEMIA

HIPOGLIKEMIA



Przyczyny przecukrzenia/kwasicy

Niedobór lub brak insuliny w organizmie

 brak bolusa, 

 za duży posiłek, 

 podjadanie

 choroba

 usterki technicznie, zwłaszcza w pompie insulinowej

 utrata właściwości insuliny



HIPERGLIKEMIA

Po 1,5-2 godzinach nadal HIPERGLIKEMIA

Dawka korekcyjna insuliny

Po 1,5-2 godzinach

Dawka korekcyjna insuliny

HIPERGLIKEMIA GLIKEMIA OBNIŻYŁA SIĘ

POSIŁEK + insulina

Podać insulinę PENEM

Sprawdzić ACETON w moczu

PRZYCZYNA hiperglikemii



Długotrwałe przecukrzenie

• Jeżeli utrzymują się wysokie cukry pomimo dawek korekcyjnych 
insuliny zawiadom rodziców

• Dziecku zagraża kwasica ketonowa



Objawy kwasicy ketonowej:

 Ból brzucha

 Nudności

 Wymioty

 Wysoki cukier

 Aceton w moczu/krwi

 Odwodnienie

 Przyspieszony, pogłębiony oddech (Kussmaula)

 Zaburzenia świadomości

 Śpiączka cukrzycowa

Kwasica ketonowa



Podać insulinę

Pić wodę

Konieczne umożliwienie wyjścia do toalety

Może boleć głowa

Długotrwałe przecukrzenie oznacz aceton w moczu

GLIKEMIA > 300mg% podaj insulinę PENEM

Nie należy podawać insuliny pompą insulinową – podejrzenie niedrożności 
zestawu.

Postępowanie w przecukrzeniu



Niedocukrzenie (hipoglikemia) 

• Każdy poziom cukru we krwi poniżej 70 mg/dl

wymaga podania dodatkowej porcji glukozy 

• Przyczyny
• Za mało jedzenia (zapomniany posiłek)

• Za dużo insuliny (pomylona dawka)

• Wysiłek fizyczny



WAŻNE !!!

• Dziecko, które otrzymało insulinę musi zjeść posiłek

• Jeżeli nie chce zjeść tego co przygotowano trzeba zaproponować 
coś w zamian np. zamiast kanapki jabłko



Objawy niedocukrzenia – występują nagle

 Bladość

 Tachykardia

 Zimny pot 

 Drżenie rąk

 Nogi jak z waty

 Gorsze widzenie

 Ból brzucha

 Głód

 Nagła zmiana zachowania

- agresja/wesołkowatość

 Ból głowy

 Splątanie

 Zaburzenia pamięci

"One są wśród nas", DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU



Postępowanie w niedocukrzeniu

Osoba przytomna
10-20 g węglowodanów prostych

•Glikemia >50 - ok.10 g węglowodanów (owoc, kanapka)
•Glikemia <50mg% - 20 g (cukier, glukoza) 

•Po 15 min pomiar cukru:
• nadal niski: ponownie porcja glukozy i kontrola cukru
•wzrost glikemii – węglowodany złożone i pomiar po 60 min

•Można rozważyć podanie glukagonu ps. lub dm.

•Pompy:  Reguła 15/15

Osoba nieprzytomna - Glukagen

PTD 2018, ISPAD/IDF 2018



Ciężkie niedocukrzenie - postępowanie

• Nie zostawiaj nieprzytomnego

• Nic nie podawaj doustnie      NIC DOUSTNIE

. Ułóż w pozycji bezpiecznej na boku

• Zmierz cukier glukometrem

• Zrób domięśniowo zastrzyk GlukaGenHypokit

•

• Wezwij POGOTOWIE RATUNKOWE

przód

tył

http://www.rxlist.com/glucagen-drug/medication-guide.htm



WYSIŁEK FIZYCZNY a organizm diabetyka

• Długotrwały wysiłek powoduje mniejsze zapotrzebowanie na insulinę

• ryzyko hipoglikemii 

• Konieczny pomiar cukru przed w trakcie i po wysiłku

• Dodatkowy posiłek – węglowodany



Mięśnie w trakcie pracy zużywają glukozę i insulinę

Glikemia powyżej 250 mg% oznacza niedobór insuliny w organizmie →
konieczna dawka korekcyjna insuliny

Wysiłek fizyczny przy wysokich glikemiach (czyli bez insuliny) powoduje  
zakwaszenie organizmu

Insulina a wysiłek fizyczny



Glikemia przed wysiłkiem

• 100 – 180 mg: optymalna

• <100 mg: większe ryzyko niedocukrzenia w czasie wysiłku

• >250-300 mg: oznaka niedoboru insuliny

• 180 – 250 (300) mg: przecukrzenie poposiłkowe lub zaczynający się niedobór 
insuliny

• R. Hanas:Cukrzyca typu 1



Wysiłek fizyczny

1. Oznaczyć glikemię przed wysiłkiem, w trakcie i po wysiłku

2. Przed planowanym wysiłkiem zmniejszyć dawkę insuliny posiłkowej o 30-50%

3. Można odłączyć pompę insulinową na czas wysiłku (do 2 godzin), a do posiłku podać zwykłą dawkę 
insuliny

4. Przed nieplanowanym wysiłkiem spożyć dodatkową porcję cukrów prostych ok. 20g/30min

5. Na każde 30 minut ćwiczeń potrzeba dodatkowo 10-20 gram cukrów prostych

6. Unikać wstrzykiwania w kończynę, która będzie pracować

Zalecenia PTD 2016

R.Hanas: Cukrzyca typu 1



Wycieczka całodniowa – co wziąć ze sobą

• Glukometr i paski

• Pen z insuliną krótkodziałającą 

• Glukozę, owoc, sok, kanapki

• Wodę

• Glukagon

• Telefon do rodziców



Wycieczka całodniowa – jak przygotować dziecko

• Obniżyć bazę (tymczasowa zmiana bazy ok. 50%)

• Zmniejszać dawki insuliny posiłkowej o ok. 30-50% lub

• Dostarczać dodatkowo ok. 20g węglowodanów co 30minut 

• Pamiętać o nawadnianiu

• Regularnie mierzyć cukier



Funkcjonowanie dziecka w szkole i na świetlicy

 Jest takie jak każde inne dziecko

ALE….

 Czasem może zachowywać się nieadekwatnie do sytuacji (hipoglikemia)

 Może częściej zgłaszać potrzebę wyjścia do toalety (hiperglikemia)

 Bawiąc się zapomina, że ma cukrzycę (odczuwanie hipoglikemii, podjadanie, 
pomiary glikemii, wyrwanie wkłucia)
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Wspieranie dziecka z cukrzycą

• Zapewnienie miejsca do pomiaru cukru, podania insuliny

• mierzenie cukru (odczytanie pomiaru)

• podanie insuliny (pod nadzorem)

• dopilnowanie, aby dziecko zjadło posiłek

• znajomość objawów niedocukrzenia, reakcja

• przygotowanie do wysiłku (pomiar cukru, dokarmienie)



Dziękuję za uwagę

info@wspa


