WAŻNE WIADOMOŚCI
O CUKRZYCY DLA NAUCZYCIELI
Dziecko z cukrzyc¹, jeli jest dobrze leczone, mo¿e tak jak i jego zdrowi rówienicy
prowadziæ normalny tryb ¿ycia, braæ udzia³ w zajêciach szkolnych, lekcjach wychowania
fizycznego i uprawiaæ sport. Leczenie dziecka z cukrzyc¹ polega na wstrzykiwaniu insuliny
nawet kilka razy dziennie, w³aciwym ¿ywieniu oraz czêstej kontroli stê¿enia glukozy
we krwi. Dziecko mo¿e braæ czynny udzia³ w zajêciach sportowych, pracach spo³ecznych
lub wycieczkach klasowych. Powinno byæ jednak do nich odpowiednio przygotowane,
a rodzice powinni wiedzieæ dzieñ wczeniej o planowanych zajêciach oraz intensywnoci
wysi³ku fizycznego.

PODCZAS POBYTU W SZKOLE DZIECKO MOŻE SIĘ ŹLE POCZUĆ.
Mo¿e to byæ zwi¹zane z wyst¹pieniem:

Zbyt niskiego stężenia glukozy we krwi – niedocukrzenia
Objawiaæ siê to mo¿e os³abieniem, zbledniêciem, potami, dr¿eniem r¹k i nóg, bólem
g³owy, brzucha, zaburzeniami widzenia, nieuzasadnion¹ agresj¹ lub uporem, nielogicznymi
odpowiedziami na pytania, zmian¹ pisma (bazgranie), a nawet utrat¹ przytomnoci.
Niedocukrzenie mo¿e byæ wywo³ane spo¿yciem o niew³aciwej porze posi³ku lub
zwiêkszon¹ aktywnoci¹ fizyczn¹ bez uprzedniego przygotowania. Nale¿y wówczas:
je¿eli dziecko jest przytomne  podaæ s³odki p³yn do picia (sok z cukrem, herbata
s³odzona, inne s³odkie napoje). Jeli objawy nie ustêpuj¹ po oko³o 10 minutach,
to konieczna jest natychmiastowa pomoc pielêgniarki lub lekarza,
je¿eli dziecko straci³o przytomnoæ  to nale¿y wstrzykn¹æ odpowiedni¹ iloæ
glukagonu podskórnie lub domiêniowo i wezwaæ lekarza oraz powiadomiæ
rodziców dziecka.
Dzieciom o wadze cia³a poni¿ej 25 kg podaje siê 0,5 mg glukagonu.

Zbyt wysokiego stężenia glukozy we krwi
Objawia siê ono wzmo¿onym pragnieniem, czêstym oddawaniem moczu (dziecko
z cukrzyc¹ powinno mieæ mo¿liwoæ korzystania z toalety nawet w trakcie lekcji),
sennoci¹, bólem g³owy lub brzucha. Nale¿y wówczas jak najszybciej oddaæ dziecko
pod opiekê rodziców.
W przypadku wyjazdów klasowych (grupowych) warto omówiæ kilka zagadnieñ:

Badanie stężenia glukozy we krwi
Zwykle wystarcza od dwóch do czterech pomiarów stê¿enia glukozy we krwi w ci¹gu dnia,
jednak niektóre dzieci mog¹ potrzebowaæ czêstszej kontroli. Podczas dnia stê¿enia glukozy
we krwi powinny utrzymywaæ siê w granicach od 5 do 6,5 mmol/l (od 90 do 120 mg%)
przed posi³kami.
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Wa¿ne, aby nie by³y zbyt niskie. Nale¿y zawsze przed snem kontrolowaæ stê¿enie glukozy
we krwi, aby wynosi³o nie mniej ni¿  od 6,0 do 7,5 mmol/l (od 110 do 135 mg%).
Je¿eli jest ni¿sze, nale¿y podaæ dziecku dodatkow¹ przek¹skê skontrolowaæ stê¿enie
glukozy we krwi w nocy. Je¿eli stê¿enie glukozy we krwi jest zbyt niskie lub za wysokie,
to nale¿y niezw³ocznie skontaktowaæ siê z rodzicami lub oddzia³em dzieciêcym w celu
uzgodnienia w³aciwego postêpowania.

Żywienie i napoje
Dzieci z cukrzyc¹ nie wymagaj¹ specjalnego po¿ywienia. Powinny jeæ normaln¹ zdrow¹
¿ywnoæ i niewielkie iloci s³odkich ciastek, deserów czy napojów bez zawartoci cukru
(s³odzonych sztucznymi s³odzikami). Poza trzema posi³kami g³ównymi dzieci z cukrzyc¹
powinny dodatkowo spo¿ywaæ przek¹ski rano, po po³udniu i przed snem. Nale¿y
przestrzegaæ pór posi³ków. Zwiêkszona aktywnoæ fizyczna czêsto obni¿a stê¿enie glukozy
we krwi. St¹d dziecko mo¿e wymagaæ podawania dodatkowych posi³ków, a nawet
zmniejszenia dawek insulin. Na wycieczkê nale¿y zawsze zabraæ dodatkow¹ porcjê prowiantu
na wszelki wypadek  mog¹ to byæ s³odycze, soki lub kanapki. Dziecko z cukrzyc¹
powinno zawsze (nawet w nocy) w przypadku niedocukrzenia móc skorzystaæ z zapasów
w lodówce.

Insulina
Zwykle podawana jest przed niadaniem oraz przed kolacj¹ lub czêciej  przed g³ównymi
posi³kami i przed snem, najlepiej na 30 minut przed spo¿yciem posi³ku. Zapas insuliny
przechowujemy w lodówce w temperaturze 2-8oC (na najni¿szej pó³ce) natomiast tê,
która jest aktualnie u¿ywana przechowujemy w temperaturze pokojowej poni¿ej 25oC
do 4 tygodni. Insulina nie powinna byæ wstrz¹sana, nale¿y j¹ przewoziæ w specjalnie
przeznaczonych do tego celu opakowaniach. Nie nale¿y stosowaæ insulin, które uleg³y
zamro¿eniu, przegrzaniu lub gdy up³yn¹³ termin wa¿noci podany na opakowaniu.

Należy być ostrożnym, gdy dziecko z cukrzycą jest chore lub ma gorączkę
Choroba i podwy¿szona temperatura cia³a mog¹ wp³yn¹æ na stê¿enie glukozy we krwi
i stan ogólny dziecka. Nale¿y najszybciej, jak to tylko mo¿liwe zabraæ dziecko do lekarza
w celu rozpoznania choroby i rozpoczêcia w³aciwego leczenia. Nale¿y skontaktowaæ siê
wówczas z rodzicami dziecka i Poradni¹ Diabetologiczn¹.

Przy wyjazdach za granicę należy pamiętać o zabraniu
koniecznych dokumentów potwierdzających, że dziecko ma cukrzycę.

