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MASZ CUKRZYCÊ
Twój lekarz stwierdzi³, ¿e bêdziesz stosowaæ insulinê. Na insulinie znamy siê jak nikt inny. Od 80. lat zajmujemy siê leczeniem cukrzycy i wiemy doskonale, ¿e z cukrzyc¹ mo¿na ¿yæ
normalnie. Przygotowalimy dla Ciebie krótki przewodnik,
który pomo¿e odnaleæ odpowiedzi na pytania, które mog¹
byæ dla Ciebie wa¿ne w codziennym ¿yciu.
Z lektury tej ksi¹¿eczki dowiesz siê, co to jest cukrzyca, jak siê
objawia i jakich zagro¿eñ mo¿esz unikn¹æ dobrze kontroluj¹c
swoj¹ chorobê. Znajdziesz w niej tak¿e podstawowe praktyczne
wskazówki, jak radziæ sobie z cukrzyc¹ i jej leczeniem w ró¿nych sytuacjach na przyk³ad w podró¿y lub podczas przeziêbienia.
Jeli podstawowe informacje z przewodnika nie s¹ wystarczaj¹ce, zawsze mo¿esz siêgn¹æ po szczegó³owe broszury dotycz¹ce wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z ¿yciem z cukrzyc¹.
Zosta³y one opracowane z myl¹ o wszystkich, którzy bêd¹
chcieli pog³êbiæ swoj¹ wiedzê w zakresie samoopieki. Im wiêcej
bêdziesz wiedzieæ o cukrzycy, tym Twoje ¿ycie bêdzie prostsze
i bezpieczniejsze.
Zespó³ Novo Nordisk

3

CO TO JEST CUKRZYCA
· Ka¿dy posi³ek, który spo¿ywasz, dostarcza Ci energii.
· Glukoza to podstawowe paliwo Twojego organizmu, pochodzi przede wszystkim z pokarmu i znajduje siê we krwi.
· Komórki Twojego organizmu potrzebuj¹ energii pochodz¹cej ze spalania glukozy.
· Nadmiar glukozy z pokarmu magazynowany jest w w¹trobie i spalany w przerwach miêdzy posi³kami.
· Insulina to substancja (hormon)
wytwarzana w trzustce w komórkach beta.
· Insulina jest konieczna,
¿eby komórki mog³y pobieraæ glukozê z krwi.
· Gdy brakuje insuliny, komórki nie mog¹ prawid³owo funkcjonowaæ.

¿o³¹dek
glukoza

trudniejsze terminy mo¿esz odnaleæ w indeksie na str. 52
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· Cukrzyca to choroba, która polega na tym, ¿e trzustka
nie wytwarza insuliny, nie wytwarza jej wtedy, kiedy trzeba,
albo insulina nie dzia³a tak jak powinna. Niespalona glukoza gromadzi siê we krwi, a jej iloæ ci¹gle siê zwiêksza wraz
z ka¿dym posi³kiem.
· Nadmiar cukru we krwi bardzo powoli uszkadza naczynia
krwionone i uk³ad nerwowy. Tak dochodzi do pónych powik³añ cukrzycy.
· Mo¿na wyró¿niæ dwa g³ówne, najczêciej spotykane typy
cukrzycy: cukrzycê typu 1 i cukrzycê typu 2.
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Cukrzyca typu 1
· Cukrzyca typu 1 ujawnia siê zwykle (choæ nie jest to zasad¹) u ludzi m³odych lub u dzieci.
· W tym typie cukrzycy trzustka jest uszkodzona przez proces chorobowy i nie produkuje insuliny. W pewnym stopniu jest to choroba dziedziczna (o pod³o¿u genetycznym).
Pewne czynniki rodowiskowe (wirusy, substancje chemiczne, leki) mog¹ powodowaæ wyzwolenie reakcji w organizmie, która w koñcu doprowadzi do cukrzycy.
· Stê¿enia glukozy we krwi s¹ wysokie, a mimo to organizm
wytwarza glukozê z bia³ek i t³uszczów.
· Produktem ubocznym tej przemiany s¹ cia³a ketonowe 
to one zmieniaj¹ zapach moczu i mog¹ spowodowaæ kwasicê i pi¹czkê.
· Objawy, które mo¿esz obserwowaæ u siebie to:
 zwiêkszone pragnienie,
 czêste, obfite oddawanie moczu,
 sennoæ,
 mog¹ pojawiæ siê powracaj¹ce zaka¿enia skóry i jamy ustnej,
 mo¿e pogorszyæ siê ostroæ widzenia.
· Nadmiar glukozy mo¿e pojawiæ siê w moczu.
Nie martw siê. Insulinê mo¿na dostarczyæ jako lek. ¯eby leczenie
insulin¹ powiod³o siê, bêdziesz zastêpowaæ naturalne dzia³anie
trzustki odpowiednio dawkuj¹c insulinê. Leczenie musi byæ tak
dobrane, by stê¿enie glukozy by³o podobne do obserwowanego
u osób bez cukrzycy. To w³anie zbyt wysokie stê¿enie glukozy we
krwi powoduje po latach powik³ania cukrzycy.
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Cukrzyca typu 2
· Cukrzyca typu 2 ujawnia siê zwykle w starszym wieku.
· W tym typie cukrzycy trzustka tak¿e ulega uszkodzeniu,
ale proces jest du¿o wolniejszy ni¿ w cukrzycy typu 1.
· Insulina jest produkowana, ale nie jest wydzielana w odpowiednich ilociach wtedy, kiedy we krwi jest nadmiar glukozy.
· Insulina mo¿e tak¿e s³abiej dzia³aæ i komórki nie pobieraj¹
wystarczaj¹cej iloci glukozy.
· Wiadomo, ¿e pewne sytuacje czy zdarzenia mog¹ sprzyjaæ
rozwojowi cukrzycy typu 2 (s¹ to tak zwane czynniki ryzyka
cukrzycy typu 2). Czynnikami ryzyka s¹: oty³oæ, siedz¹cy tryb
¿ycia, nieodpowiednia dieta, nadcinienie têtnicze. Cukrzyca typu 2 jest równie¿ w pewnym stopniu dziedziczna.
· Poniewa¿ w cukrzycy typu 2 nie dochodzi do ca³kowitego
niedoboru insuliny, stê¿enie glukozy we krwi ronie powoli, a organizm przystosowuje siê do coraz wiêkszego stê¿enia cukru. Z tego wzglêdu objawy, które mo¿esz u siebie
obserwowaæ, mog¹ byæ takie same jak w cukrzycy typu 1,
ale s¹ mniej nasilone.
· Cukrzycê typu 2 mo¿na leczyæ starannie dobran¹ diet¹
i dobrze dostosowanym wysi³kiem fizycznym (czyli zmian¹
stylu ¿ycia).
· Mo¿na stosowaæ leki wspomagaj¹ce dzia³anie trzustki lub poprawiaj¹ce dzia³anie insuliny. Leki te przyjmuje siê doustnie.
· U wielu osób po pewnym czasie trwania choroby konieczne jest stosowanie insuliny dla osi¹gniêcia prawid³owej kontroli cukru.
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· Jest wielu pacjentów, ka¿dy z nich choruje trochê inaczej
i wymaga innych rozwi¹zañ (innego leczenia). Cel jednak,
tak samo jak w przypadku cukrzycy typu 1, jest jeden  utrzymywanie stê¿enia glukozy na zak³adanym poziomie i niedopuszczenie do tego, by nadmiar cukru we krwi uszkodzi³
naczynia krwionone.
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ROLA INSULINY,
PROFILE RÓ¯NYCH TYPÓW INSULIN
· W cukrzycy typu 1 leczenie insulin¹ jest konieczne, gdy¿
trzustka w ogóle nie produkuje insuliny.
· W cukrzycy typu 2 leczenie rozpoczyna siê zazwyczaj od diety.
Nastêpnie wprowadza siê terapiê doustn¹, utrzymuj¹c dietê.
· Gdy dieta i terapia doustna nie przynosz¹ zamierzonych
efektów, wprowadza siê insulinê.
W wielu przypadkach cukrzycy typu 2 insulinoterapia jest nieodzowna, gdy¿ tylko dziêki niej mo¿na doprowadziæ do w³aciwej kontroli cukrzycy i zapobiegaæ wystêpowaniu powik³añ.
Insulina  hormon wytwarzany przez komórki beta trzustki.
Insulina odgrywa wa¿n¹ rolê w organizmie cz³owieka:
· Pomaga glukozie wnikn¹æ do komórek,
· Stymuluje magazynowanie glukozy w w¹trobie,
· Pobudza wytwarzanie t³uszczu z nadwy¿ki wêglowodanów,
· Pobudza wytwarzanie zwi¹zków bia³ka.
Preparaty insulinowe doskonale zastêpuj¹ insulinê wytwarzan¹ w trzustce, gdy¿ s¹ identyczne jak insulina wytwarzana
przez trzustkê zdrowego cz³owieka.
Lekarz dobiera dla pacjenta tak¹ terapiê, która najbardziej
odpowiada jego potrzebom, aktywnoci ¿yciowej i oczekiwaniom. Insulinoterapia mo¿e byæ skojarzona, konwencjonalna
lub intensywna.
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Istnieje kilka typów preparatów insulinowych, ró¿ni¹cych siê
szybkoci¹ wch³aniania i czasem dzia³ania:

Insuliny ludzkie
Insuliny krótko dzia³aj¹ce
Przezroczysty roztwór o szybkim
pocz¹tku i krótkim okresie dzia³ania
(np. Actrapid).
Wykazuje szczyt dzia³ania pomiêdzy
1. a 3. godzin¹ i dzia³a do 8 godzin.

radeks

Insuliny o porednim czasie dzia³ania
Zawiesina o nieco wolniejszym pocz¹tku i d³u¿szym czasie
dzia³ania (np. Insulatard).
Wykazuje szczyt dzia³ania
pomiêdzy 4. a 12. godzin¹
i dzia³a do 24 godzin.

Mieszanki insulinowe (np. Mixtard)
Sk³adaj¹ siê z insuliny krótko dzia³aj¹cej i insuliny o porednim
czasie dzia³ania.
Zawieraj¹ kilka ró¿nych kombinacji insuliny krótko dzia³aj¹cej (10%-50%) i insuliny
o porednim czasie dzia³ania (90%-50%).
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Analogi insulin ludzkich
Zachowuj¹ biologiczne cechy insuliny, dziêki modyfikacjom
w cz¹steczce maj¹ bardziej fizjologiczny profil dzia³ania.
Otrzymywane s¹ metod¹ in¿ynierii genetycznej. Dziel¹ siê na:
· Szybko dzia³aj¹ce,
· D³ugo dzia³aj¹ce,
· Mieszanki analogowe.

Intensyfikacja leczenia insulin¹
· Poziom insuliny zmienia siê w zale¿noci od zapotrzebowania.
· Zdrowa trzustka wydziela insulinê stosownie do wzrostu poziomu cukru we krwi, wiêc zazwyczaj potrzebujesz wiêcej
insuliny, gdy jesz i mniej, gdy pisz.
· Trzeba nauczyæ siê w³aciwie planowaæ posi³ki i wstrzykniêcia insuliny, dopasowuj¹c je
do aktywnoci ¿yciowej.
· Wa¿ne jest utrzymywanie prawid³owego stê¿enia cukru we
krwi przez ca³y dzieñ.
· W ten sposób unikniesz:
 hiperglikemii (zbyt wysoki
poziom cukru we krwi),
 hipoglikemii (zbyt niskie
stê¿enie cukru we krwi).
Nad przebiegiem skutecznego leczenia czuwa lekarz. To wspólnie
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z nim podejmiecie decyzjê, który rodzaj terapii jest dla Ciebie
najbardziej odpowiedni.
1. Najprostsza insulinoterapia (konwencjonalna)
 dwa wstrzykniêcia (rano i wieczorem)

Poranna iniekcja pokrywa zapotrzebowanie na insulinê
zwi¹zane ze spo¿yciem niadania i obiadu.
Wieczorna  ze spo¿yciem kolacji i okresem spoczynku.
W przypadku takiego planu wstrzykniêæ musisz pilnowaæ
sta³ych godzin posi³ków.
2. Intensywna insulinoterapia (basal-bolus)
· Ma na celu utrzymywanie poziomu cukru we krwi najbardziej zbli¿onego do normy.
· Intensywna insulinoterapia wymaga sta³ej kontroli poziomu
cukru we krwi.
· Pozwala na elastyczne planowanie posi³ków.
· Redukuje ryzyko wystêpowania powik³añ.
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SPOSOBY I MIEJSCA WSTRZYKNIÊÆ INSULINY
Zalecane jest podawanie insuliny podskórnie w okolice: brzucha,
ramienia, ud i poladków.
Insulinê krótko dzia³aj¹c¹ (np. Actrapid)
podajemy w okolice brzucha lub ramienia, bowiem z tych
miejsc wch³ania siê najszybciej.
Insulinê o przed³u¿onym dzia³aniu (np. Insulatard)
 w uda, sk¹d wch³ania siê wolno i równomiernie.
Mieszanki insulinowe (np. Mixtard)
 w okolice brzucha, ramienia i uda.
Aby prawid³owo wykonaæ iniekcjê, zwróæ uwagê na technikê
wstrzykniêcia i d³ugoæ ig³y.
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Techniki iniekcji
Pacjent: dziecko
Zalecana d³ugoæ
ig³y: 6 mm
Technika iniekcji:
· brzuch, udo, zalecane
ujêcie fa³du skórnego,
k¹t 45o,
· ramiê, bez ujêcia
skóry w fa³d.
Pacjent: doros³y
normalna budowa cia³a
Zalecana d³ugoæ
ig³y: 6 mm
Technika iniekcji:
· brak fa³du skórnego lub
wk³ucie w fa³d, k¹t 90o.

Pacjent: doros³y
normalna budowa cia³a
Zalecana d³ugoæ
ig³y: 8 mm
Technika iniekcji:
· brzuch, udo, ujêcie fa³du
skórnego, k¹t 45o,
· ramiê, bez ujêcia
skóry w fa³d.
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Pacjent: osoba oty³a
Zalecana d³ugoæ
ig³y: 6 mm
Technika iniekcji:
· iniekcja w udo, ujecie
skóry w fa³d, k¹t 90o,
· iniekcja w brzuch,
brak fa³du skórnego.

Pacjent: osoba oty³a
Zalecana d³ugoæ
ig³y: 8 mm
Technika iniekcji:
· ujêcie skóry w fa³d,
k¹t 90o.

Pacjent: osoba szczup³a
Zalecana d³ugoæ
ig³y: 6 mm
Technika iniekcji:
· bardzo szczupli (BMI<20)
przygotowanie fa³du
skórnego.
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Pacjent: osoba szczup³a
Zalecana d³ugoæ
ig³y: 8 mm
Technika iniekcji:
· ujêcie skóry w fa³d,
k¹t 45o.

Wa¿ne jest, aby po podaniu zaplanowanej dawki insuliny poczekaæ z wyjêciem ig³y przez oko³o 6-10 sekund, zabezpieczaj¹c
siê w ten sposób przed wyciekiem insuliny z miejsca wk³ucia.
Pamiêtaj, aby wymieniaæ ig³ê po ka¿dej iniekcji. Wielokrotne
stosowanie tej samej ig³y powoduje:
· Jej zatykanie (krystalizacja insuliny wewn¹trz ig³y), co mo¿e
prowadziæ do podania nieprawid³owej iloci insuliny,
· Stêpienie ig³y, co mo¿e powodowaæ mikrourazy podskórnej
tkanki t³uszczowej,
· Zmniejsza komfort podawania insuliny powoduj¹c odczuwanie bólu,
· Ryzyko infekcji.

Porównanie ig³y u¿ytej raz i wielokrotnie.
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PRZECHOWYWANIE INSULINY
· Aktualnie u¿ywan¹ insulinê we wstrzykiwaczu mo¿esz przechowywaæ w temperaturze pokojowej (poni¿ej 25oC) do
6 tygodni.
· Zapas insuliny umieæ w lodówce w temperaturze 2-8oC
(pamiêtaj, ¿e nie mo¿na jej zamra¿aæ!).
· Insulina nie powinna byæ wystawiana na silne wiat³o
s³oneczne.
· Jeli podró¿ujesz, powiniene przewoziæ insulinê w specjalnie
przeznaczonych do tego celu opakowaniach. Wiêcej o podró¿ach przeczytasz w rozdziale na stronie 48.
· Nie nale¿y stosowaæ insulin, które uleg³y zamro¿eniu, przegrzaniu lub gdy up³yn¹³ termin wa¿noci podany na opakowaniu.
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SAMOKONTROLA
Samokontrola polega na wykorzystywaniu umiejêtnoci i czynnoci pozwalaj¹cych na kontrolê stanu w³asnego zdrowia oraz
skuteczne leczenie.

Co to oznacza dla osoby z cukrzyc¹?

Pamiêtaj, ¿e samokontrola pozwala na:
· Uzyskiwanie oczekiwanych, prawid³owych wartoci glikemii,
· Unikanie ostrych oraz pónych powik³añ cukrzycy,
· Zapobieganie stanom zagra¿aj¹cym ¿yciu,
· Dok³adny dobór leków i ich dawek,
· Modyfikacjê leczenia w oparciu o wskazówki udzielone
przez lekarza.
Cukrzycê mo¿esz lepiej kontrolowaæ poprzez:
· Zdrowe i regularne od¿ywianie,
· Stosowanie zaleconego leczenia (insulina, tabletki),
· Codzienne stosowanie w³aciwych æwiczeñ fizycznych,
· Systematyczne pog³êbianie wiedzy diabetologicznej (edukacja).
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Samokontrola dla osoby z cukrzyc¹ jest bardzo wa¿na. Aby u³atwiæ prowadzenie samokontroli, mo¿na pos³ugiwaæ siê Dzienniczkiem Samokontroli. Pozwala on na lepsz¹ wymianê informacji miêdzy Tob¹ a lekarzem. W zestawie edukacyjnym, który
wrêczy³ Ci lekarz, znajdziesz tak¿e taki w³anie Dzienniczek.
Dok³adne i systematyczne uzupe³nianie
Dzienniczka Samokontroli:
· Pomaga zrozumieæ, jak leki, dieta i aktywnoæ fizyczna wp³ywaj¹ na poziom cukru we krwi.
· Pomaga zmniejszyæ ryzyko wyst¹pienia hipoglikemii lub
hiperglikemii.
· Zmniejsza ryzyko rozwoju
powik³añ cukrzycowych ze
strony ma³ych i du¿ych naczyñ
krwiononych.
Systematycznie uzupe³niaj
Dzienniczek Samokontroli
i zabieraj na ka¿d¹ wizytê
w poradni.
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Jak pos³ugiwaæ siê Dzienniczkiem Samokontroli?
Czêstoæ i czas pomiaru glikemii wykonuj w oparciu o Twoje
potrzeby i cele wyznaczone wczeniej wraz z lekarzem.
Tabele dzienniczka powiêcone codziennej samokontroli podzielono w taki sposób, aby u³atwiæ mo¿liwoæ dok³adnego
opisywania uzyskiwanych wyników badañ kontrolnych.
W odpowiednie pola wpisuj datê oraz rezultaty dokonywanych pomiarów wed³ug ustalonych z lekarzem godzin kontroli poziomu cukru we krwi lub podawania leków.
Dodatkowe pole uwagi przeznaczone jest do wpisywania
badañ oraz opisywania wszystkich okolicznoci maj¹cych
wp³yw na stê¿enie glukozy we krwi, tj.:
· Pomiary cinienia têtniczego krwi (RR),
· Kontrola wagi cia³a,
· Epizody hipoglikemii oraz hiperglikemii,
· B³êdy dietetyczne,
· Wyniki z pomiaru poziomu cukru i acetonu w moczu podczas choroby lub kiedy poziom glikemii utrzymuje siê
> 240 mg/dl (> 13,3 mmol/l),

Przyk³ad tabeli z Dzienniczka Samokontroli.
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· Wysi³ek fizyczny (jazda na rowerze, si³ownia, biegi, basen),
· Wyniki dodatkowych badañ np. HbA1c, cholesterol,
· Z³e samopoczucie, gor¹czka, nudnoci i wymioty,
· Dodatkowe leki.
Dziêki dok³adnym obserwacjom oraz ich analizie mo¿esz kontrolowaæ i planowaæ leczenie.
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Pomiar cukru we krwi

Stê¿enie glukozy we krwi mo¿na badaæ od dwóch do czterech razy w ci¹gu dnia oraz przed pójciem spaæ, w celu unikniêcia zbyt niskich glikemii w nocy. Czasem wa¿ny jest tak¿e
pomiar poziomu cukru dwie godziny po posi³ku (tzw. glikemia poposi³kowa).
W niecodziennych sytuacjach, takich jak: dodatkowa choroba,
okolicznociowe przyjêcia czy wysi³ek fizyczny, nale¿y czêciej
kontrolowaæ poziom cukru. Zapisywanie wyników badañ
w Dzienniczku Samokontroli pozwoli szybko oceniæ przyczyny
zmian stê¿enia glukozy we krwi oraz odpowiednio na nie reagowaæ.
Poziom cukru we krwi przed posi³kiem powinien mieciæ siê
w przedziale miêdzy 5 a 6,5 mmol/l (90 a 120 mg/dl). W niektórych przypadkach wskazane jest indywidualne okrelenie
wartoci docelowych. W dwie godziny po posi³ku poziom cukru
nie powinien przekraczaæ 135 mg/dl.
Wiêcej szczegó³owych informacji o pomiarze poziomu cukru
i odpowiednich wartociach glikemii znajdziesz w Dzienniczku
Samokontroli.
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Hiperglikemia i hipoglikemia
Podczas podawania insuliny mo¿e wyst¹piæ u Ciebie hipoglikemia, czyli zbyt niskie stê¿enie cukru we krwi. Pojawia siê
ZWYKLE wtedy, gdy poziom cukru we krwi jest ni¿szy ni¿
3,3 mmol/l (60 mg/dl).

HIPO
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W miarê obni¿ania siê poziomu cukru mo¿esz odczuwaæ:
· Dr¿enie r¹k,
· Zimny pot,
· Wilczy apetyt,
· Bladoæ skóry,
· Szybkie bicie serca,
· Mo¿esz dziwnie siê zachowywaæ,
· Mo¿esz mieæ trudnoci w koncentracji lub dowiadczaæ
podwójnego widzenia.
Hipoglikemiê wywo³uj¹ najczêciej:
· Niedostosowana dawka insuliny lub leku hipoglikemizuj¹cego do aktualnego poziomu cukru we krwi (zbyt du¿a dawka
insuliny i jej niew³aciwy rozk³ad, nieprawid³owe miejsce
wstrzykniêcia, zbyt du¿a przerwa miêdzy wstrzykniêciem
a spo¿ytym posi³kiem),
· B³êdy w od¿ywianiu (ominiêcie posi³ku, zmiana jego iloci
 wêglowodany, zbyt du¿a przerwa miêdzy posi³kami),
· Zbyt du¿y, nag³y wysi³ek fizyczny,
· Ubytek masy cia³a,
· Spo¿ycie alkoholu,
· Narkotyki.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nie bêdziesz odczuwa³ wczesnych objawów hipoglikemii, dlatego tak wa¿ny jest pomiar poziomu
cukru. Czasem, gdy stê¿enie glukozy we krwi obni¿a siê bardzo szybko, objawy niedocukrzenia mog¹ byæ odczuwane przy
poziomie glikemii > 3,3 mmol/l (60 mg/dl).
Wiêcej informacji na temat postêpowania w przypadku spadku
poziomu cukru znajdziesz w Dzienniczku Samokontroli.

24

Bardzo ciê¿ka hipoglikemia mo¿e prowadziæ nawet do utraty
przytomnoci, drgawek, pi¹czki i doprowadziæ do stanu zagro¿enia ¿ycia.
Aby przeciwdzia³aæ hipoglikemii, osoba z cukrzyc¹ powinna
zawsze mieæ ze sob¹ glukagon (hormon podnosz¹cy stê¿enie
glukozy we krwi). W sytuacji hipoglikemii mo¿esz go podaæ
w formie zastrzyku.

HIPER
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Przy niedostatecznym leczeniu cukrzycy lub przy dodatkowej
chorobie mo¿e dochodziæ do hiperglikemii. Cukier we krwi
zwiêksza siê wtedy do 180 mg/dl (10 mmol/l) lub wy¿szych wartoci. Stan ten mo¿e wystêpowaæ przejciowo lub w sposób przewlek³y.
Na znaczn¹ hiperglikemiê wskazuj¹ takie objawy, jak:
· Nadmierne pragnienie,
· Oddawanie du¿ych iloci moczu,
· Utrata apetytu, chudniêcie,
· Os³abienie, sennoæ,
· Nudnoci, wymioty, bóle brzucha i g³owy,
· Uczucie pieczenia w jamie ustnej,
· Przyspieszenie têtna,
· Zaró¿owienie skóry.
Hiperglikemiê wywo³uj¹ najczêciej:
· Zaniedbania w samokontroli (b³êdy insulinoterapii  zbyt
ma³a dawka insuliny lub pominiêcie zastrzyku, pominiêcie
dawki leku doustnego),
· B³êdy dietetyczne (zbyt du¿a iloæ wêglowodanów w posi³ku),
· Zbyt ma³a aktywnoæ fizyczna,
· Dodatkowa choroba (infekcja, gor¹czka, zatrucie pokarmowe,
uraz, operacja).
Jeli zauwa¿ysz u siebie opisane objawy, nale¿y natychmiast
zbadaæ poziom cukru we krwi i acetonu w moczu. Wykrycie
acetonu i wysokiego stê¿enia glukozy w moczu mo¿e wiadczyæ o wyst¹pieniu kwasicy ketonowej. Jej objawem mo¿e te¿
byæ zapach kwanych jab³ek w wydychanym powietrzu.
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Skontaktuj siê ze swoim lekarzem lub jeli lekarz zdecydowa³
o tym na wczeniejszych wizytach, podaj dodatkow¹ dawkê
insuliny krótko dzia³aj¹cej.
Hiperglikemia mo¿e tak¿e byæ wynikiem infekcji lub innej choroby z towarzysz¹c¹ gor¹czk¹. Zwiêksza siê wtedy zapotrzebowanie na insulinê i mo¿e pojawiaæ siê aceton w moczu.
Hiperglikemia jest zjawiskiem szkodliwym, gdy¿ prowadzi do
odwodnienia i utraty wa¿nych dla prawid³owej czynnoci organizmu substancji (sodu, potasu, fosforu, magnezu i in.), dlatego nale¿y tak¿e uzupe³niæ niedobór wody i soli mineralnych.
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Wyrównanie cukrzycy  HbA1c
Z tym terminem bêdziesz spotykaæ siê czêsto, gdy mowa bêdzie o tym, czy leczenie jest wystarczaj¹co dobre. Jak ju¿ wspominalimy, cukrzyca to zak³ócenie procesów przemiany (tzw.
metabolizmu) glukozy wynikaj¹ce z niedoboru b¹d nieprawid³owego dzia³ania insuliny. Jeli jest dobrze leczona poziomy
cukru powinny byæ jak najbardziej zbli¿one do poziomów
u osób bez cukrzycy. Jak to sprawdziæ?
Chwilowe stê¿enia glukozy mo¿na sprawdziæ glukometrem. Dok³adne instrukcje znajdziesz w rozdziale o samokontroli i w dzienniczku. Wyniki pomiarów z poszczególnych dni mog¹ siê bardzo
ró¿niæ. Najlepszym wskanikiem d³ugotrwa³ego wyrównania cukrzycy jest pomiar odsetka hemoglobiny glikowanej czyli HbA1c.
· Hemoglobina jest bia³kiem, które transportuje tlen.
· Jak wszystkie bia³ka, podlega procesowi glikacji, czyli cukier mo¿e do³¹czaæ siê do cz¹steczki hemoglobiny, tworz¹c
w³anie hemoglobinê glikowan¹.
· Iloæ hemoglobiny glikowanej w twojej krwi jest zale¿na
od rednich stê¿eñ glukozy w ci¹gu ostatnich trzech miesiêcy. Nie zale¿y od chwilowych wahañ glikemii.
· U osób bez cukrzycy wartoæ HbA1c nie przekracza 6%.
· U osób z cukrzyc¹ wartoci nie powinny byæ wiêksze ni¿ 6,5%.
Wtedy mówimy o bardzo dobrym wyrównaniu glikemii.
· Wartoci wy¿sze ni¿ 7-7,5% powinny stanowiæ sygna³
do weryfikacji leczenia.
· Hemoglobinê glikowan¹ powinno siê mierzyæ przynajmniej
dwa razy w roku.
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POWIK£ANIA PÓNE CUKRZYCY
Nieleczona lub le kontrolowana cukrzyca mo¿e prowadziæ do
wystêpowania powa¿nych powik³añ. Dlatego tak wa¿na jest sta³a
kontrola poziomu cukru we krwi i w³aciwe leczenie. W innym
przypadku wysoki poziom cukru mo¿e doprowadziæ do zniszczenia naczyñ krwiononych i nerwów, powoduj¹c m.in.:
· Nefropatiê cukrzycow¹  uszkodzenie ma³ych naczyñ krwiononych w nerkach, które prowadzi do trwa³ego uszkodzenia nerek.
· Retinopatiê cukrzycow¹  uszkodzenie ma³ych naczyñ
krwiononych w oku, co w rezultacie mo¿e doprowadziæ
do utraty wzroku.
· Choroby uk³adu kr¹¿enia  uszkodzenie du¿ych naczyñ
krwiononych, które prowadzi do wyst¹pienia mia¿d¿ycy
têtnic i wielu schorzeñ sercowo-naczyniowych.
· Neuropatiê cukrzycow¹  uszkodzenie nerwów, które prowadzi do czêsto bolesnych zaburzeñ czuciowo-ruchowych.
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Dbaj o swoje stopy
Osoby z cukrzyc¹ czêciej ni¿ inni mog¹ napotykaæ problemy zwi¹zane ze swoimi stopami. Nieleczone dolegliwoci zwi¹zane z zaburzeniami kr¹¿enia krwi w naczyniach obwodowych, uszkodzeniem ga³¹zek nerwowych lub infekcj¹ mog¹ doprowadziæ nawet
do utraty (amputacji) palca, stopy lub ca³ej nogi. Mo¿esz zmniejszyæ ryzyko wyst¹pienia takich problemów, prowadz¹c dok³adne
obserwacje poziomów cukru we krwi i chroni¹c swoje stopy.
Koniecznie skontaktuj siê ze swym lekarzem, jeli pojawi siê
który z nastêpuj¹cych, niepokoj¹cych objawów:
· Ból, drêtwienie lub swêdzenie stóp lub ca³ych nóg.
· Owrzodzenia stóp, które le siê goj¹.
· Skóra na stopach ma zmieniony kolor, np. jest zaczerwieniona.
· Skaleczenie, siniak lub inne uszkodzenie skóry na stopie.
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Jak zadbaæ o swoje stopy:
· Zawsze dbaj o to, by stopy by³y czyste i suche.
· Nie k¹p siê w zbyt gor¹cej wodzie.
· U¿ywaj balsamu do cia³a, by zapobiec nadmiernemu wysuszeniu skóry, ale nigdy nie wcieraj go pomiêdzy palce u nóg.
· Nie chod boso.
· Chod w wygodnych butach i dobrze dopasowanych skarpetkach.
· Spaceruj regularnie  poprawiasz w ten sposób kr¹¿enie
krwi i unerwienie stóp.
· Codziennie ogl¹daj swoje stopy, zwracaj¹c uwagê na pojawienie siê skaleczeñ, siniaków itp. U¿yj lusterka, by obejrzeæ
podeszwê stóp.
· Obcinaj paznokcie u nóg na prosto a nie na okr¹g³o.
· Twój lekarz powinien badaæ Twoje stopy podczas ka¿dej
wizyty. Mo¿e te¿ skierowaæ Ciê do specjalisty zajmuj¹cego
siê stopami (zwanego podiatr¹).
· Skontaktuj siê ze swoim lekarzem w przypadku skaleczenia
siê lub zaobserwowania czegokolwiek niepokoj¹cego w stanie swoich stóp.
Uwaga! Wiêkszoæ opisanych,
niezbêdnych czynnoci higienicznych
oraz objawów skórnych zwi¹zanych
z niedokrwieniem (angiopati¹ cukrzycow¹) mo¿e dotyczyæ równie¿ d³oni
i ca³ych koñczyn. Kontroluj regularnie
stan swojej skóry!
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CO POWINIENE WIEDZIEÆ O DIECIE W CUKRZYCY?
Dieta cukrzycowa jest jednym z najwa¿niejszych elementów
leczenia cukrzycy. Powinna byæ urozmaicona i zawieraæ wszystkie niezbêdne sk³adniki pokarmowe, bêd¹ce elementem zdrowej diety.
Dziêki stosowaniu diety cukrzycowej:
· Utrzymasz poziomy cukru we krwi w granicach normy,
· Zapobiegniesz pónym powik³aniom cukrzycy,
· Utrzymasz prawid³ow¹ masê cia³a,
· Mo¿esz jeæ ró¿norodne produkty, w tym równie¿ Twoje
ulubione potrawy.
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Zasady jakimi nale¿y siê kierowaæ:
· Zjadaj produkty jak najmniej przetworzone,
· Równowa¿ iloæ spo¿ywanych kalorii z wysi³kiem fizycznym,
· Stosuj w diecie ziarna oraz warzywa i owoce,
· Ograniczaj spo¿ycie t³uszczu, cukru oraz soli,
· Od¿ywiaj siê regularnie i zjadaj 5-6 posi³ków dziennie.
Wybieraj produkty bogate w b³onnik pokarmowy tj. warzywa,
owoce czy ziarna. B³onnik zwalnia wch³anianie wêglowodanów
z przewodu pokarmowego, co u³atwia utrzymanie prawid³owego poziomu cukru oraz cholesterolu we krwi. Spo¿ywanie
zbyt du¿ych iloci t³uszczu i cholesterolu mo¿e spowodowaæ
choroby serca i naczyñ krwiononych.
Jeli masz nadcinienie, unikaj u¿ywania soli i stosowania jej
podczas gotowania.
Prawid³owe od¿ywianie polega na dostarczaniu organizmowi
niezbêdnych sk³adników pokarmowych. Do tych sk³adników
nale¿¹: wêglowodany, bia³ko i t³uszcze oraz witaminy i sole
mineralne.
Stosowanie urozmaiconej diety pomo¿e w dostarczaniu odpowiedniej iloci tych sk³adników oraz
w utrzymaniu prawid³owej wagi
cia³a.
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Wêglowodany to g³ówne ród³o energii.
Znajduj¹ siê one w produktach w dwóch
postaciach jako:
· cukry proste (szybko wch³aniane
wêglowodany),
· cukry z³o¿one (wêglowodany wolno
wch³aniane).
Cukry proste zawarte s¹ np.: w d¿emie, s³odyczach, cukierkach,
owocach, miodzie, sokach owocowych, mleku. Po spo¿yciu
cukrów prostych stê¿enie cukru we krwi szybko osi¹ga wysokie
wartoci, poniewa¿ dociera on do krwi w krótkim czasie.
Dobrze jest ³¹czyæ je z cukrami z³o¿onymi zawartymi np. w:
pieczywie, ziemniakach, warzywach, ry¿u.
Dla osoby z cukrzyc¹ bezpieczniejsze jest
stosowanie cukrów z³o¿onych, poniewa¿ wch³aniaj¹ siê one wolno.
Cukry proste mo¿esz stosowaæ, gdy
masz niski poziom cukru we krwi. Poprawi¹ one Twoje z³e samopoczucie.
Aby u³atwiæ kontrolê spo¿ywanych wêglowodanów u¿ywa siê pojêcia wymiennika
wêglowodanowego (WW)  jest to porcja produktu
(w gramach), która zawiera 10 g wêglowodanów przyswajalnych.
Bia³ka s³u¿¹ do budowy i odbudowy komórek organizmu.
Osoba z cukrzyc¹ powinna kontrolowaæ spo¿ywanie bia³ka
w diecie.
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T³uszcze s¹ wa¿ne dla Twojego organizmu, poniewa¿:
· Dostarczaj¹ energii,
· Pomagaj¹ w utrzymaniu zdrowej skóry i w³osów,
· Dostarczaj¹ organizmowi witamin rozpuszczalnych
w t³uszczach czyli A, D, E i K.
Ograniczaj jednak ich iloæ w codziennej diecie, poniewa¿
w nadmiarze mog¹ powodowaæ tycie oraz przyczyniaæ siê do
rozwoju chorób naczyñ krwiononych (mia¿d¿ycy).

Ile kalorii dostarczaj¹ poszczególne
sk³adniki pokarmowe?
1 g wêglowodanów = 4 kcal
1 g bia³ka = 4 kcal
1 g t³uszczu = 9 kcal

Kontrola wagi cia³a
Nadwaga nie jest wskazana dla zdrowych osób,
a tym bardziej dla osób z cukrzyc¹. Nadmierna
masa cia³a mo¿e spowodowaæ m.in.:
· Niekorzystny wp³yw na serce,
· Szybsze mêczenie siê,
· Insulinoopornoæ.
Wiele osób z cukrzyc¹ typu 2 ma nadwagê.
Osoby te mog¹ kontrolowaæ masê cia³a poprzez wskanik prawid³owej masy cia³a, zwany BMI (ang. body mass index).
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BMI wskazuje zale¿noæ miêdzy wag¹ a wzrostem. Popro lekarza, pielêgniarkê lub dietetyczkê o pomoc w wyznaczeniu
nale¿nej masy cia³a.
Pamiêtaj!
Jeli kontrolujesz masê cia³a, zmniejszasz ryzyko wyst¹pienia
powik³añ cukrzycowych.
Jeli masz prawid³ow¹ wagê, prawdopodobnie konieczne bêd¹
jedynie niewielkie zmiany w Twoich nawykach ¿ywieniowych.
Je¿eli masz nadwagê, lekarz pomo¿e Ci zmieniæ dietê w taki
sposób, aby waga cia³a mala³a stopniowo, przez d³u¿szy czas
 w trosce o Twoje bezpieczeñstwo.
Chcesz wiedzieæ wiêcej? Wkrótce
Twój lekarz bêdzie móg³ wrêczyæ
Ci broszurê Zdrowe ¿ywienie
w cukrzycy z naszej serii edukacyjnej  znajdziesz tam wiele dodatkowych informacji.
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Posi³ki w restauracjach
Od¿ywianie siê w restauracjach mo¿e
byæ równie zdrowe jak posi³ki przygotowywane samodzielnie.
Kieruj siê poni¿szymi wskazówkami:
· Zamawiaj posi³ki gotowane, grillowane lub pieczone,
· Unikaj miêsa t³ustego i sma¿onego,
· Wybieraj dania dietetyczne,
· Pytaj o sk³adniki serwowanych dañ.
Zachowaj rozs¹dek przy wyborze posi³ków i przek¹sek. Podawane w restauracji mog¹ byæ zbyt obfite. Pamiêtaj o przeliczaniu wymienników wêglowodanowych.
Unikaj spo¿ywania posi³ków typu fast food. Zawieraj¹ one
du¿o kalorii, t³uszczu i soli.

Dieta w podró¿y
W podró¿y dieta czêsto bywa zmieniona pod wzglêdem ilociowym i jakociowym, dlatego nale¿y byæ bardzo czujnym
oraz aktywnie reagowaæ na ka¿d¹ niepokoj¹c¹ zmianê w wynikach samokontroli.
W podró¿y z powodu zmiany diety mog¹ wyst¹piæ zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe. Nale¿y wówczas spo¿ywaæ dietetyczne posi³ki (kleiki ry¿owe), piæ du¿e iloci p³ynów oraz czêciej
mierzyæ poziom cukru we krwi.
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Specjalne okazje
Na przyjêciach lub innych uroczystociach mo¿esz mieæ ochotê
na co s³odkiego. Nie musisz z tego rezygnowaæ. Przelicz iloæ
wêglowodanów zawartych w serwowanych posi³kach i dostosuj
do puli codziennego zapotrzebowania na wymienniki wêglowodanowe.
Zaplanuj dawkê insuliny lub odpowiedni wysi³ek fizyczny, który
pomo¿e zu¿ytkowaæ nadmiar zjedzonych kilokalorii (energii).
Zapytaj gospodarzy o czas podawania posi³ków. Mo¿e bêdzie
konieczne przesuniêcie pory podania insuliny lub zjedzenie
przek¹ski.
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B¥D AKTYWNY FIZYCZNIE!
Regularne æwiczenia i aktywny tryb ¿ycia pomog¹ Ci:
· Zmniejszyæ poziom cukru we krwi,
· Obni¿yæ cinienie têtnicze krwi,
· Zmniejszyæ ryzyko takich powik³añ, jak zawa³ serca i udar
mózgu,
· Zmniejszyæ Twoje zapotrzebowanie na insulinê.
Æwiczenia umo¿liwi¹ te¿:
· Utrzymanie lub zbli¿enie siê do prawid³owej wagi cia³a,
· Wzmocnienie koci oraz si³y miêni, poprawê ogólnej sprawnoci,
· Wzrost poziomu energii ¿yciowej, zmniejszenie stresu,
· Poprawê Twojego wygl¹du zewnêtrznego i samopoczucia
psychicznego.
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Wybierz rodzaj aktywnoci
Postaraj siê zawsze porozmawiaæ ze swoim lekarzem lub pielêgniark¹ zanim rozpoczniesz nowy rodzaj æwiczeñ fizycznych.
Szybki spacer jest bezpiecznym i skutecznym typem aktywnoci, lubianym przez wiele osób. Bieganie, jazda na rowerze,
p³ywanie i taniec, a nawet prace domowe, s¹ równie¿ doskona³ymi formami æwiczeñ.
Postaraj siê znaleæ aktywnoæ fizyczn¹, która sprawia Ci przyjemnoæ. Mo¿esz zmieniaæ jej rodzaj, jeli tylko chcesz. Æwicz
regularnie 3-5 razy w tygodniu po 20-30 minut  osi¹gniesz
zaskakuj¹co dobre wyniki! Pamiêtaj o wygodnych butach!
Podczas wakacji uwa¿aj na dodatkowy wysi³ek fizyczny:
· Piesze wycieczki, jazda na rowerze, gra w tenisa czy p³ywanie w basenie powoduj¹ obni¿enie poziomu cukru we krwi
i wymagaj¹ dodatkowej iloci wêglowodanów;
· Na d³ugie wyprawy nie wybieraj siê samotnie a osoby towarzysz¹ce poinformuj o objawach hipoglikemii oraz w jaki
sposób mog¹ Ci pomóc w przypadku niedocukrzenia.

Pamiêtaj!
· Zawsze no ze sob¹ dowód to¿samoci oraz informacjê, ¿e masz cukrzycê. Mo¿e to byæ karta informacyjna, któr¹ znajdziesz w zestawie
edukacyjnym razem z t¹ broszur¹.
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· Powiniene zawsze mieæ przy sobie przek¹skê (kostkê cukru,
s³odki napój)  pomo¿e ona zapobiec hipoglikemii, gdy jej
objawy pojawi¹ siê podczas æwiczeñ fizycznych.

Sprawd poziom cukru we krwi
przed i po æwiczeniach
· Jeli stosujesz insulinê lub tabletki obni¿aj¹ce poziom glukozy
we krwi  zawsze sprawd ten poziom przed rozpoczêciem
æwiczeñ.
· Nie zaczynaj æwiczyæ, jeli poziom jest zbyt niski.
· Jeli masz cukrzycê typu 1 i pojawi³y siê cia³a ketonowe
w moczu  nie æwicz.
· Zawsze sprawd poziom cukru
po 15 minutach od zakoñczenia
aktywnoci  powinno siê wiedzieæ, jaki jest wp³yw takich æwiczeñ na glikemiê.
Chcesz wiedzieæ wiêcej? Wkrótce
Twój lekarz bêdzie móg³ wrêczyæ
Ci broszurê Aktywnoæ fizyczna
w cukrzycy z naszej serii edukacyjnej  znajdziesz tam wiele dodatkowych informacji.
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SAMOPOCZUCIE FIZYCZNE I EMOCJONALNE
A CUKRZYCA
Masz cukrzycê. Na pewno dowiadczasz wielu emocji zwi¹zanych z tym faktem. Mo¿liwe, ¿e zauwa¿y³e u siebie zmiany
nastroju i nastawienia do ¿ycia, które mog¹ byæ w³anie wynikiem zmian w poziomie cukru.
Masz prawo odczuwaæ lêk i z³oæ. Mo¿esz mieæ trudnoci w zaakceptowaniu choroby, obawiaæ siê powik³añ.
Choæ u ka¿dego pacjenta choroba przebiega w inny sposób
i ró¿ne mog¹ byæ odczucia z ni¹ zwi¹zane, to wiele osób z cukrzyc¹ w przypadku hiperglikemii mo¿e odczuwaæ os³abienie,
zmêczenie lub smutek przechodz¹cy w depresjê. Hipoglikemia
natomiast mo¿e objawiaæ siê zdenerwowaniem, lêkiem, pobudliwoci¹ lub apati¹, sk³onnoci¹ do gniewu i agresywnych zachowañ.
Dlatego tak wa¿ne jest utrzymanie prawid³owych poziomów
cukru we krwi.
Czêsto wraz z obni¿eniem i wyrównaniem poziomów cukru negatywne
emocje s³abn¹. Mo¿liwe, ¿e potrzebujesz czasu, aby nauczyæ siê praktycznego radzenia sobie z obowi¹zkami,
jakie nak³ada na Ciebie cukrzyca. D¹¿¹c
do uzyskania normoglikemii czyli co
najmniej 90% wartoci glikemii w granicach normy, mo¿esz miewaæ z³e poziomy cukru. Mo¿esz te¿ dowiadczaæ
czêstych lêków przed hipoglikemi¹ lub
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wykazywaæ objawy depresji  uczucie smutku i przygnêbienia
ka¿dego dnia i pogorszenie samopoczucia.
Inne objawy depresji to:
· Zwolnienie tempa mylenia,
· Zmniejszenie zdolnoci do koncentracji uwagi i podejmowania decyzji,
· Spadek ogólnej aktywnoci i obni¿enie przyjemnoci, jak¹
ona sprawia,
· Poczucie winy i niskiej wartoci,
· Niski poziom energii, uczucie zmêczenia,
· Dolegliwoci fizyczne, takie jak: zaburzenia snu i apetytu,
uporczywe bóle i trudne do sprecyzowania zaburzenia przewodu pokarmowego.
Utrzymanie równowagi miêdzy czerpaniem przyjemnoci
z ¿ycia a wymaganiami cukrzycy jest
trudne i powoduje du¿y stres  jest to
naturalne.
Stres jest reakcj¹ organizmu na to, co
dzieje siê w naszym ¿yciu  na stawiane
organizmowi i nam wymagania. Mog¹
go wywo³ywaæ zarówno zdarzenia pozytywne jak i negatywne. Trudno ca³kowicie wyeliminowaæ stres z naszego
¿ycia, ale mo¿na nauczyæ siê nad nim
panowaæ.
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Co mo¿esz zrobiæ:
· Naucz siê mówiæ chcê zapanowaæ nad moj¹ cukrzyc¹, a nie
muszê to zrobiæ,
· Wyznaczaj sobie ma³e cele,
· wiêtuj nawet drobne sukcesy. Jutro jest nowy dzieñ,
w którym mo¿esz staraæ siê uzyskaæ dobre poziomy cukru,
· Dziel siê uczuciami  nie tylko Ty masz z³e dni  pozwól,
aby inni dali Ci wsparcie,
· Zwracaj uwagê na swoje negatywne myli, one wp³ywaj¹
na uczucia i dzia³anie,
· Koncentruj siê na problemie, to pomaga w jego rozwi¹zaniu,
· Dieta, æwiczenia i spacery mog¹ staæ siê przyjemn¹ aktywnoci¹, a nie przykrym obowi¹zkiem. Wybierz to, co lubisz robiæ,
· Naucz siê relaksowaæ, oddychaj g³êboko lub æwicz jogê.
Zmniejszy to napiêcie miêni i pozwoli spojrzeæ na kontrolê
cukrzycy z innej perspektywy.
Dobre wyrównanie poziomów cukru sprawia, ¿e poprawia siê
nasze samopoczucie. Dlatego warto staraæ siê znajdowaæ w³asne rozwi¹zania, które pomog¹ w skutecznym utrzymaniu
w normie poziomu cukru.
Spróbuj zaprzyjaniæ siê z cukrzyc¹!
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CUKRZYCA A TWOJA PRACA
Porozmawiaj ze swoim lekarzem o rodzaju pracy, jak¹ wykonujesz lub masz zamiar podj¹æ. Byæ mo¿e podejmie on decyzjê
o pewnych zmianach w planie Twojego leczenia. Szczególnie
wa¿ne jest, ¿eby lekarz wiedzia³, jeli:
· Prowadzisz samochód (zawodowo) lub obs³ugujesz maszyny,
które mog¹ byæ niebezpieczne w razie utraty nad nimi kontroli.
· Pracujesz na zmiany.
· Twoja praca jest bardzo stresuj¹ca.
Nie martw siê. Cukrzyca nie przeszkadza w wykonywaniu niemal ¿adnej pracy. Byæ mo¿e zajdzie potrzeba zmiany Twojego
planu posi³ków oraz dostosowania do niego dawek insuliny,
jeli np. pracujesz na nocn¹ zmianê.
Pamiêtaj!
· Zawsze miej przy sobie przek¹skê (tabletki glukozy, sok
owocowy) na wypadek, gdyby nagle podczas pracy pojawi³y siê objawy hipoglikemii.
· Sprawd poziom cukru we krwi; jeli nie ma takiej mo¿liwoci, zjedz przek¹skê mimo wszystko (nie zaszkodzi
a mo¿e bardzo pomóc!).
· Odczekaj 15 minut 
w tym czasie nie prowad ¿adnych pojazdów ani nie obs³uguj
maszyn.
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CI¥¯A I CUKRZYCA
Kobiety z cukrzyc¹ mog¹ zajæ w ci¹¿ê i urodziæ zdrowe dziecko
pod warunkiem przestrzegania pewnych rodków ostro¿noci.
Im bardziej metabolizm matki podczas ci¹¿y odbiega od normy, tym wiêksze zagro¿enie dla dziecka. Poniewa¿ w ³o¿ysku
dochodzi do wymiany sk³adników miêdzy krwi¹ matki i p³odu,
stê¿enie glukozy we krwi bêdzie u matki i p³odu identyczne.
Doros³y cz³owiek mo¿e tolerowaæ okresowe zmiany stê¿enia
glukozy we krwi, ale te same zmiany stanowi¹ zagro¿enie dla
normalnego rozwoju p³odu.
Dobra kontrola stê¿enia cukru we krwi jest wiêc bardzo wa¿na
jeszcze przed zajciem w ci¹¿ê. Zaleca siê planowanie ci¹¿y. Celem leczenia cukrzycy w ci¹¿y jest utrzymanie prawid³owych
poziomów cukru we krwi, zbli¿onych do poziomu cukru u zdrowego cz³owieka (normoglikemia). Na czczo poziom ten nie
powinien przekraczaæ 110 mg/dl, a HbA1c  6,5%. Cinienie
têtnicze nie powinno przekraczaæ wartoci 130/85 mmHg.
Pierwszych 7-8 tygodni od poczêcia jest szczególnie wa¿ne,
poniewa¿ w tym czasie formuje siê wiele narz¹dów dziecka.
Pacjentka leczona insulin¹ powinna zdawaæ sobie sprawê, ¿e
jej zapotrzebowanie na insulinê zmieniaæ siê bêdzie w ró¿nych
okresach ci¹¿y: jest trochê mniejsze na pocz¹tku, w póniejszych miesi¹cach wzrasta. Po porodzie z powrotem spadnie.
Pamiêtaj!
Kobiety powinny du¿o wczeniej przed planowan¹ ci¹¿¹ myleæ o urodzeniu zdrowego dziecka i przez ca³y czas mieæ dobrze wyrównan¹ cukrzycê, gdy¿ to w³anie jest najwa¿niejszy
czynnik, który decyduje o urodzeniu zdrowego dziecka.
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Cukrzyca ciê¿arnych
Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e w czasie ci¹¿y ujawni siê u kobiety cukrzyca typu 1 lub typu 2, ale mo¿e siê te¿ okazaæ, ¿e cukrzyca
minie po okresie po³ogu, kiedy to cofaj¹ siê zmiany hormonalne
zwi¹zane z ci¹¿¹  mówimy wtedy o tzw. cukrzycy ciê¿arnych.
Oko³o 30-40% kobiet, u których stwierdzono cukrzycê ciê¿arnych, po oko³o 15-20 latach zachoruje na cukrzycê.

Ryzyko wyst¹pienia cukrzycy w rodzinie
Nie obawiaj siê! Twoje dzieci mog¹ dziedziczyæ jedynie predyspozycjê do wyst¹pienia cukrzycy, ale mo¿e siê ona nigdy
nie ujawniæ. W tabeli poni¿ej znajdziesz informacje o stopniu
zagro¿enia.
Osoby z cukrzyc¹

Zagro¿enie (%)
cukrzyc¹ typu 1
Obydwoje rodzice
6
Matka
4
Ojciec
6
Siostra
3
Brat
3
Bliniak podobny (jednojajowy)
40
Bliniak niepodobny (dwujajowy)
8
Ciotka
2
Wujek
1
Dziadkowie
1
Dziadek lub babcia
1
Inni cz³onkowie rodziny
1

Zagro¿enie (%)
cukrzyc¹ typu 2
16
6
10
10
7
60
8
7
5
7
6
5

(na podstawie pracy prof. J. Tatonia Jak ¿yæ z cukrzyc¹ wymagaj¹c¹ wstrzykniêæ insuliny?  2001)
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PODRÓ¯OWANIE
Cukrzyca nie ogranicza Twojego wypoczynku. Musisz jedynie
spe³niæ pewne warunki i kierowaæ siê okrelonymi zasadami.
Potem mo¿esz mia³o wyruszyæ w podró¿. Poni¿ej znajduje
siê zestaw podstawowych informacji, które pomog¹ przewidzieæ i zabezpieczyæ Ciê przed nieoczekiwanymi sytuacjami.

Zanim wyruszysz w podró¿:
· Dbaj o prawid³owe poziomy cukru we krwi.
· Porozmawiaj o swoich planach z lekarzem, zaopatrz siê
w dodatkow¹ insulinê potrzebn¹ na czas podró¿y.
· Dobrze jest mieæ opakowanie insuliny w jednorazowych
wstrzykiwaczach, któr¹ mo¿na u¿yæ w przypadku uszkodzenia lub utraty pena.
· Popro dietetyczkê o wskazówki dotycz¹ce Twojego ¿ywienia,
· Zapytaj pielêgniarkê o zasady samokontroli, jakimi nale¿y
siê kierowaæ.
· Prawid³owo spakuj baga¿.
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Zawartoæ Twojego baga¿u:
· Odpowiednia iloæ insuliny,
· Leki, które regularnie za¿ywasz,
· Glukometr i paski testowe,
· Zapas igie³ do penów,
· Dodatkowe recepty na leki  jeli podró¿ujesz po Polsce,
· Zawiadczenie lekarskie potwierdzaj¹ce, ¿e chorujesz
na cukrzycê,
· Dokumenty potwierdzaj¹ce ubezpieczenie,
· Wystarczaj¹cy zapas prowiantu,
· Kostki cukru, glukozê w tabletkach, ciastka, miód czy gotowy
zestaw glukagonu  na wypadek hipoglikemii,
· Materia³y opatrunkowo-dezynfekuj¹ce (plastry z opatrunkiem,
banda¿e, woda utleniona, jodyna i spirytus),
· rodki przeciwbólowe i przeciwgor¹czkowe, leki stosowane
w przypadku dolegliwoci ¿o³¹dkowych.
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Problemy zwi¹zane z podró¿¹
Podró¿ samochodem
Jeli w podró¿ jedziesz w³asnym samochodem, pamiêtaj o zasadach bezpieczeñstwa: nie wytyczaj zbyt du¿ych etapów, czêsto odpoczywaj i unikaj podró¿y
noc¹. Nie rozpoczynaj jazdy samochodem, jeli odczuwasz objawy hipoglikemii. Pamiêtaj, aby zawsze
zabieraæ ze sob¹ glukozê
lub cukier na wypadek wyst¹pienia niedocukrzenia w nag³ych przypadkach (np. zmiana
ko³a). Ta czynnoæ to dodatkowy wysi³ek fizyczny, który wp³ywa na poziom cukru we krwi.
Strefy czasowe
Przy przekraczaniu stref czasowych, podró¿uj¹c najprociej jest
zmieniæ czas (wyregulowaæ zegarek) dopiero po przybyciu na
miejsce przeznaczenia. Mo¿e byæ wówczas wskazana dodatkowa dawka insuliny lub posi³ek.
Zaginê³a insulina
Je¿eli nie masz w³asnej insuliny, skontaktuj siê z najbli¿szym
szpitalem lub aptek¹. Insulina jest lekiem ratuj¹cym ¿ycie
i powinna znajdowaæ siê w ka¿dym szpitalu.
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Uszkodzi³ siê pen
Popro lekarza o receptê na insulinê w jednorazowych wstrzykiwaczach. U¿yjesz jej w razie uszkodzenia pena. Jeli podanie
odpowiedniej dawki insuliny nie by³o mo¿liwe, nie spo¿ywaj
posi³ków, pij wodê mineraln¹ i koniecznie zg³o siê do najbli¿szego lekarza.

Wyjazd do krajów egzotycznych
Jeli planujesz podró¿ do miejsc egzotycznych, w których wystêpuj¹ takie choroby jak cholera, malaria, ¿ó³ta febra czy choroby paso¿ytnicze, skontaktuj siê z lekarzem, który udzieli
wskazówek, jak zapobiec tym chorobom. Byæ mo¿e zaistnieje
koniecznoæ podania odpowiednich szczepionek.
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INDEKS TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW

termin

nr strony

Aceton

26

Actrapid (patrz insulina)

10

Alkohol

24

Analogi insulin

11

Basal-bolus

12

Bia³ka

34

BMI

36

Czynniki ryzyka cukrzycy typu 1
Czynniki ryzyka cukrzycy typu 2

7

Cholesterol

33

Cinienie têtnicze krwi (RR)

20

Cia³a ketonowe
Cukry proste, z³o¿one

6
34

Depresja

43

Glikemia

22

Glukagon

25

Glukometr

28

Glukoza

4

HbA1c

28

Hemoglobina glikowana

28

Higiena

31

Hipoglikemia

33

Hiperglikemia

26

Ig³y

14

Iniekcja

14

Insulatard (patrz insulina)

10

Insulina
Insulinoopornoæ
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6

9
35

termin
Komórki beta
Kwasica ketonowa
Leki doustne

nr strony
9
26
7

Mia¿d¿yca

35

Mixtard (patrz insulina)

10

Nadcinienie

20

Naczynia krwionone

8

Nadwaga

35

Nefropatia cukrzycowa

29

Neuropatia cukrzycowa

29

Normoglikemia

42

Oty³oæ

7

Planowanie ci¹¿y

46

Póne powik³ania cukrzycowe

29

Powik³ania cukrzycowe

19

Produkty najmniej przetworzone

33

Retinopatia cukrzycowa

29

Sk³adniki pokarmowe

32

Stany zagra¿aj¹ce ¿yciu

25

Stres

43

pi¹czka cukrzycowa

25

T³uszcze

35

Wêglowodany

34

Wstrzykiwacze jednorazowe
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Wymienniki wêglowodanowe (WW)

34

¯ywienie

36
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NOTATKI
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NOTATKI
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NOTATKI
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Rozumiemy cukrzycę.
Rozumiemy Ciebie.
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