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W skali społecznej prawdziwym problemem nie jest 
wyłącznie bardzo duża liczba osób chorujących 
na cukrzycę, ale przede wszystkim nieświadomość 
dotycząca obecności choroby.

Wspólnie w walce 
z cukrzycą

C
o powoduje, że tak 
dużo osób choru-
je na cukrzycę i że 
jest ich coraz wię-
cej? Cukrzyca to stan, 

w którym utrzymuje się zbyt wy-
sokie stężenie glukozy we krwi, 
a przyczyną tego stanu jest to, że 
organizm nie wykorzystuje całej 
przyjętej w pożywieniu energii 
w procesach przemiany materii. 
Nie wykorzystuje – bo jej nie po-
trzebuje, gdyż na co dzień wielu 
z nas prowadzi siedzący tryb życia, 
nie spalając dużej ilości energii. Tak 
właśnie rozwija się otyłość, któ-
rej towarzyszy zwykle stopniowy 
wzrost stężenia glukozy we krwi. 
A nadmiar glukozy we krwi uszka-
dza komórki wyściełające naczynia 
krwionośne działając jak toksyna 
i tym samym prowadzi do wielu 
groźnych powikłań wynikających 
z uszkodzenia układu krążenia: za-
wału serca, udaru mózgu, wylewu 
krwi do gałki ocznej, niewydolno-
ści nerek, owrzodzeń stóp. Dążenie 
do zapobiegania tym powikłaniom 
jest najgłębszym sensem leczenia 
cukrzycy.

 ■ W skali społecznej prawdziwym 
problemem nie jest wyłącznie 

bardzo duża liczba osób chorujących 
na cukrzycę, ale przede wszystkim, 
tych nieświadomych obecności cho-
roby. Podwyższone stężenie cukru 
we krwi w początkowym okresie 
nie wywołuje prawie żadnych obja-
wów, a jeżli już, to łatwo je przeoczyć. 
Do klasycznych symptomów cukrzy-
cy należy wzmożone pragnienie, 
częstsze oddawanie moczu, utrata 
masy ciała bez uchwytnej przyczy-
ny, narastające zmęczenie i senność. 
Osoba, u której choćby jeden z tych 
objawów występuje, powinna ozna-
czyć sobie poziom cukru we krwi. 
Według zaleceń Polskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego cukier 
we krwi należy zmierzyć co 3 la-
ta u każdego, kto ukończył 45. rok 
życia, a w przypadku występowania 
czynników ryzyka rozwoju cukrzy-
cy, jak np. nadwagi, nadciśnienia 
tętniczego, prowadzenia siedzące-
go trybu życia, badanie to należy 
wykonywać raz w roku. 

 ■ A czy można cukrzycy unik-
nąć? Jak najbardziej! Cukrzyca 
typu 2 rozwija się najczęściej 
tak powoli, że jeżeli stwierdzi się 
niewielki wzrost stężenia cukru 
we krwi, który jest już sygnałem 
rodzących się zaburzeń, ale jest 

z cukrzycą

Prof. nadzw. dr hab. n. med. 
Leszek Czupryniak
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego

„Według zaleceń 
Polskiego Towarzy-
stwa Diabetologicz-
nego cukier we krwi 
należy zmierzyć co 
3 lata u każdego, kto 
ukończył 45. rok 
życia”.
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jeszcze nie tak wysoki, aby rozpo-
znać cukrzycę, wówczas można 
podjąć działania, które pozwolą 
zapobiec rozwojowi tej choroby. 
Wysokie stężenie cukru we krwi 
u osób dorosłych, zwłaszcza będą-
cych w starszym wieku, jest naj-
częściej konsekwencją nadwagi, 
a zatem podstawowym sposobem na 
uniknięcie cukrzycy jest obniżenie 
masy ciała. Jest to zadanie trudne, 
ale nie niemożliwe – ogranicze-
nie spożywania cukrów prostych 
i niewielkie nawet zwiększenie 
aktywności fi zycznej pozwala za-
zwyczaj zredukować masę ciała 
o kilka kilogramów, a to często 
wystarczy do obniżenia stężenia 
cukru we krwi do wartości pra-
widłowych. 

 ■ Gdy jednak już na cukrzycę za-
chorujemy – a w grupie osób po
60. roku życia choruje co piąta oso-
ba – najważniejsze jest dążenie do 
normalizacji poziomu cukru we 
krwi od samego początku choroby. 
Z badań publikowanych w ostat-
nich kilku latach wiemy, że w ten 
sposób można niemal całkowicie 
zapobiec powikłaniom cukrzycy, 
a więc wspomnianym wyżej cho-
robom układu krążenia.

ZAJRZYJ NA: 
WWW.PORADNIKZDROWIE.INFO

O cukrzycy mówi się i my-
śli w Polsce w sposób sche-
matyczny i stereotypowy. 

Z 
badań przeprowadzo-
nych przez Koalicję na 
Rzecz Walki z Cukrzycą 
wynika, że większość 
osób nie kojarzy cu-
krzycy z ciężkimi po-

wikłaniami, dlatego też nie przy-
kłada dużej wagi do regularnej kon-
troli glikemii. Wiele niedomówień 
i niezrozumienie samej specyfi ki 
choroby powoduje również, że cu-
krzycę traktuje się jako mniejsze 
„lepsze zło”, jedną z „tych” lżej-
szych, nieśmiertelnych chorób. 
Aby przeciwdziałać takim posta-
wom i zahamować rozwój epide-
mii cukrzycy, już dziś środowisko 
lekarzy, pielęgniarek, organizacji 
pacjentów, decydentów, musi do-
konać rewolucji w cukrzycy, rewo-

Cukrzyca musi stać się priorytetem 

Igor Grzesiak
Członek Zarządu Instytutu Praw 
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 
Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą

lucji  na poziomie indywidualnym, 
społecznym i systemowym.

 ■ Środowisko diabetologiczne, jak
i szeroka opinia publiczna, potrze-
bują rozwinięcia pojęcia „cukrzy-
cy”. Dziś nie wystarczy już  jedynie  

medyczny aspekt opisu choroby. 
Medycyna bowiem coraz lepiej ra-
dzi sobie z cukrzycą, w  tyle pozo-
stają rozwiązania systemowe i zro-
zumienie na poziomie indywidu-
alnym. Wyniki badań prowadzo-
nych zarówno na całym świecie, jak 

i w Polsce wyraźnie pokazują, że 
brak zrozumienia społecznego kon-
tekstu cukrzycy, napędza spiralę 
kolejnych milionów chorych.

 ■ W Polsce cukrzyca nie została 
zaliczona do strategicznych prio-
rytetów opieki zdrowotnej w Naro-
dowym Programie Zdrowia na lata 
2007-2015. Narodowy Program Zdro-
wia wspomina o cukrzycy jedynie 
marginalnie, wzywając do zmiany 
nawyków żywieniowych. Pomi-
mo światowych standardów i wy-
tycznych organizacji zdrowotnych, 
do tej pory w Polsce nie przyjęto 
i nie wdrożono również Narodo-
wego Programu Prewencji i Lecze-
nia Cukrzycy. Przyjęcie i wdrożenie 
programu w danym kraju bardzo 
dobrze pokazuje, czy decydenci od-
powiedzialni za kształtowanie po-
lityki zdrowotnej państwa traktu-
ją cukrzycę jako poważny problem 

społeczny i zdrowotny oraz widzą 
potrzebę działania w ramach jej za-
pobiegania. 

 ■ Skuteczna walka z epidemią cu-
krzycy nie będzie możliwa bez do-
brze opracowanej strategii działa-
nia oraz Narodowego Programu. 
Należy przy tym pamiętać, że takie 
rozwiązania powinny być tworzone 
z uwzględnieniem różnych śro-
dowisk, w tym przy współpracy 
z organizacjami pacjentów, których 
ten problem bezpośrednio dotyczy. 
Zwykle program taki przybiera for-
mę kompleksowej polityki, progra-
mu wsparcia i planu działania, któ-
re obejmują główne typy cukrzycy 
(cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 
2, cukrzyca ciążowa), cały proces 
działań prewencyjnych, od profi -
laktyki pierwotnej poprzez pre-
wencję powikłań, leczenie i kom-
pleksową opiekę.

„Większość osób nie 
kojarzy cukrzycy 
z ciężkimi powikła-
niami, dlatego też nie 
przykłada dużej wagi 
do regularnej kontro-
li glikemii. Niezro-
zumienie specyfi ki 
choroby sprawia, że 
cukrzycę traktuje się 
jako mniejsze zło”.

O swojej walce z chorobą opowiada 
Dorota Kośmicka-Gacke
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W poradni lekarza rodzinnego

Mniejsza ilość ruchu 
w życiu codziennym 
i łatwiejszy dostęp do 
wysokokalorycznej żyw-
ności powodują coraz 

częstsze występowanie otyłości. Pomi-
mo wzrostu świadomości, problemem 
pozostaje zbyt późne rozpoznawa-
nie cukrzycy. Jest to spowodowane 
łagodnym, często bezobjawowym 
początkiem tej choroby, zwłaszcza 
jej typu 2. Kolejny problem wielu 
chorych to lekceważenie już roz-
poznanej choroby. Cukrzyca, która 
„nie boli” i prawie nie pogarsza sa-
mopoczucia, jest często ignorowana 
przez wiele lat. Wynika to najczęściej 
z braku podstawowej wiedzy na te-
mat kryteriów prawidłowego jej le-
czenia i braku znajomości zagrożeń, 
jakie wynikają z wieloletniego złego 
wyrównania cukrzycy. Wiele osób sły-
szało o przewlekłych powikłaniach 
źle opanowanej cukrzycy i obawia 
się ich. Poszukuje sposobu, aby ich 
unikać. Jednocześnie obawia się pew-
nych elementów leczenia cukrzycy. 
Dotyczy to najczęściej samokontroli 
i leczenia insuliną. 

Nowoczesne rozwiązania dla 
chorych

 W ostatnich latach obserwujemy 
w Polsce olbrzymi postęp w do-
stępności nowoczesnego sprzętu 
dla diabetyków. Praktycznie każdy 

zainteresowany chory ma dostęp do 
nowoczesnych glukometrów. Te nie-
wielkie aparaty pozwalają każdemu 
zbadać w ciągu kilkunastu sekund 
poziom glukozy i ustalić, jaki wpływ 
na poziom glukozy miało zjedzone 
śniadanie, obiad czy kolacja. Jak za-
chowuje się poziom glukozy po dłu-
gim spacerze, jeździe na rowerze czy 
pracy w ogrodzie? Jak na ten poziom 
wpłynęły stosowane leki lub aktualna 
ilość stosowanej insuliny? Glukometr 
pozwala lepiej poznać funkcjonowa-
nie organizmu. Kolejnym elementem 
ułatwiającym leczenie cukrzycy są 
nowoczesne wstrzykiwacze, czyli 
peny do samodzielnego podawania 
insuliny. Aż trudno w to uwierzyć, że 
jeszcze przed niespełna dwudziestu 
laty większość osób podawało so-
bie insulinę przy użyciu strzykaw-
ki. Wstrzykiwacze pozwalają łatwo
i precyzyjnie ustawić dawkę insu-
liny i podać ją przy użyciu super 
cienkiej igły. Z pewnością zmniej-
szają lęk przed stosowaniem te-
go niezwykle cennego leku. Prze-
cież każdy chory z typem 1 cukrzy-
cy, od chwili jej rozpoznania musi 
być leczony insuliną. Każdy chory 
z typem 2 cukrzycy także wyma-
gać będzie terapii insuliną po kilku, 
kilkunastu latach od rozpoznania. 

Ważne jest, aby osoby z cukrzycą 
od samego początku choroby starały 
się uzyskiwać właściwe wyrównanie 

cukrzycy i żeby nie bały się kolej-
nego etapu leczenia choroby, jakim 
zawsze jest insulinoterapia. Bardzo 
istotnym elementem postępowania 
w cukrzycy jest właściwe żywienie. 
Rodzaj przyjmowanych pokarmów, 
sposób ich przygotowania, właści-
wy rozkład posiłków, powiązanie 
z godzinami przyjmowanych leków 
bądź insuliny, w sposób istotny wpły-
wają na efekty leczenia.

Rola edukacji zdrowotnej
 Poruszyłem tutaj tylko kilka aspek-

tów spośród bardzo wielu, jakie po-
jawiają się w życiu osoby, u której 
lekarz postawił rozpoznanie – cu-
krzyca. Najczęściej informację tę 
przekazuje lekarz rodzinny, lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej. Pa-
cjent uzyskuje ją podczas wizyty i…? 
Przed jego oczami stają „strzępki” 
informacji na temat cukrzycy. I co 
dalej? W tym miejscu pojawia się 
powszechnie używane określenie – 
edukacja. Chorego trzeba uczyć jak 
żyć z cukrzycą. Jak to zrobić? Kiedy? 
Jak przekazać nawet podstawowe 
informacje, aby nie spowodować 
zniecierpliwienia następnych pacjen-
tów oczekujących za drzwiami?  Te 
dylematy stały się podstawą progra-
mu „Szkoła Cukrzycy”. Idea „Szko-
ły Cukrzycy” to stworzenie miejsca 
spotkania lekarza leczącego z grupą 
jego pacjentów z cukrzycą. Ale także 

z ich najbliższą rodziną. Lekarz je-
den raz w miesiącu przedstawia przy 
pomocy przygotowanych materia-
łów audiowizualnych kolejne ważne 
aspekty życia z cukrzycą. Omawia 
zasady rozpoznawania cukrzycy, 
zasady samokontroli i rolę wysił-
ku fi zycznego. Kolejne spotkania 
to zasady racjonalnego żywienia, 
omówienie sposobu działania leków 
doustnych i zasad stosowania insu-
liny. Następne spotkania pozwalają 
na przedstawienie zagrożeń, jakie 
niosą za sobą hipoglikemia i kwasica 
cukrzycowa, czyli ostre powikłania 
choroby. Osobne zajęcia pozwala-
ją poznać mechanizmy prowadzą-
ce do przewlekłych powikłań cu-
krzycy, czyli retinopatii, nefropatii 
i neuropatii, a także zawału serca 
czy udaru mózgu. Wiedza ta po-
zwala na skuteczniejsze unikanie 
tych niebezpieczeństw. 

„Szkoła Cukrzycy” to także miej-
sce spotkań osób z cukrzycą. Miej-
sce wymiany doświadczeń w walce 
z chorobą, ale też sposób na wzajem-
ne wsparcie w okresie przejściowych 
niepowodzeń. Obecnie trwają przy-
gotowania do kolejnej, piątej edy-
cji ogólnopolskiej „Szkoły Cukrzy-
cy”. Pragniemy aby nasza inicjatywa 
przyczyniała się do realizacji motta 
z wypowiedzi prof. Joslina: „Chorzy 
na cukrzycę wiedzący najwięcej, ży-
ją najdłużej”. 

Cukrzyca to coraz powszechniej występująca choroba przewlekła. Dotyka już prawie 
3 mln Polaków. Gwałtowny wzrost jej występowania wiąże się z postępem cywilizacyjnym. 

Ważne jest, aby osoby 
z cukrzycą od samego 
początku choroby starały 
się uzyskiwać właściwe 
wyrównanie cukrzycy i żeby 
nie bały się kolejnego etapu 
leczenia choroby, jakim 
zawsze jest insulinoterapia”.

Lek. Andrzej Paciorkowski
Koordynator Programu Edukacyjnego
„Szkoła Cukrzycy” Federacji 
„Porozumienie Zielonogórskie”

Przyszłość insulinoterapii

Osoby z cukrzycą, które 
przed erą insuliny skazane 
były na nieuchronną śmierć 
w młodym wieku otrzymały 
lek, który ratował im życie.

Przez wiele lat insulinę do celów lecz-
niczych otrzymywano przez jej izolację 
z trzustek zwierzęcych (wieprzowych 
i wołowych), jednak nie był to lek ide-
alny. Powodował w organizmie ludz-
kim reakcję na obcogatunkowe białko. 
Naukowcy przez długie lata pracowali 
nad wyprodukowaniem insuliny iden-
tycznej z ludzką, która pozbawiona by-
łaby tych działań ubocznych. Dopiero 
w 1979 roku zdobyczne inżynierii ge-
netycznej pozwoliły na wprowadzenie 
ludzkiego genu insuliny do materia-
łu genetycznego bakterii czy drożdży. 
I tak drożdże piekarskie, czy powszech-
na bakteria – pałeczka okrężnicy (E. 
coli) zostały wykorzystane do przemy-
słowej produkcji insuliny identycznej 
z ludzką. Na początku lat 90. ubiegłe-
go stulecia, mimo pamiętnego kryzysu 
w ówczesnej Polsce, nasi pacjenci mie-
li szansę skorzystać z dobrodziejstw tej 
ludzkiej insuliny. Była ona refundowa-
na i lekarze bez większych ograniczeń 
stosowali preparaty insuliny u swoich 
pacjentów. 

Droga ku doskonaleniu
 Mimo znacznego postępu w zakre-

sie insulinoterapii, w dalszym ciągu 
brakowało idealnego preparatu insuliny, 
a właściwie dwóch rodzajów preparatu. 

Zasada insulinoterapii to naśladowanie 
naturalnego rytmu wydzielania insuliny 
w organizmie, na który składa się faza 
stała, przez cały czas utrzymującego 
się określonego stężenia insuliny 
w warunkach międzyposiłkowych 
oraz faza szybkiego, intensywnego 
i stosunkowo krótkiego wydzielania 
dużych ilości insuliny w odpowiedzi na 
przyjęty posiłek. W związku z potrzebą 
wytworzenia 2 rodzajów preparatów 
insulin spełniających te oczekiwania, 

a w roku 2000 na rynku pojawił się 
pierwszy analog długodziałający – 
glargina (kolejny preparat – detemir 
w 2005 roku). Preparaty analogów 
insuliny są obecnie podstawowym 
sposobem insulinoterapii w krajach 
rozwiniętych. 

Dostępność terapii
 Polscy pacjenci z cukrzycą doczekali 

się refundacji analogów insuliny długo-
działających dopiero po 12 latach ich 

preparatów insuliny na listach refundacyj-
nych, nawet mimo znacznie ograniczo-
nych wskazań refundacyjnych. Powinno 
to zwiększyć ich dostępność szczegól-
nie dla pacjentów z cukrzycą typu 1, 
w leczeniu której stosowanie analo-
gów długodziałających jest obecnie 
standardem. Z korzyści płynących ze 
stosowania tych preparatów powinna 
skorzystać też spora grupa pacjentów 
z cukrzycą typu 2, jednak odpłatność po 
refundacji wynosząca około 80 PLN za 
opakowanie, stanowi barierę dla sporej 
grupy pacjentów. Prace nad nowymi 
preparatami długodziałających analo-
gów insulin są bardzo zaawansowane 
i w niedalekiej przyszłości oczekuje-
my pojawienia się na rynku nowych 
preparatów do wstrzykiwania raz na 
kilka dni, jeszcze bezpieczniejszych 
i wygodniejszych w stosowaniu.

Ewolucja podawania leku
 Leczenie insuliną wiąże się z koniecz-

nością podawania leku podskórnie, dro-
gą wstrzyknięć, ale współczesny pacjent 
z cukrzycą zapomniał już o strzykawce 
i igle. W 1981 roku opracowano pierw-
szy osobisty wstrzykiwacz insuliny, który 
ze względu na podobieństwo do pióra 
wiecznego, pospolicie zwany jest pe-
nem. Obecnie są dostępne preparaty 
we wstrzykiwaczach jednorazowych, 
które po wykorzystaniu zawartej w nich 
insuliny należy wyrzucić – to znacznie 
ułatwia prowadzenie terapii insuliną, 
nie wymaga bowiem wymiany ampułek 

W tym roku mijają 93 lata od wyizolowania z trzustki hormonu obniżającego stężenie glukozy 
we krwi, a produkowanego w wyspach trzustkowych – insuliny. Rok później w 1923 roku ten wyciąg 
z wysp trzustkowych zastosowano po raz pierwszy jako lek. Stanowiło to wielki przełom w rozwoju medycyny, 
a może i całej ludzkości. 

Osoby z cukrzycą, które przed 
erą insuliny skazane były na 
nieuchronną śmierć w młodym 
wieku otrzymały lek, który 
ratował im życie”.

Prof. 
dr hab. n. med. 
Grzegorz Dzida
Lubelski Konsultant 
w Dziedzinie 
Diabetologii

tak zmodyfi kowano cząsteczki ludzkiej 
insuliny, że uzyskano 2 rodzaje pre-
paratów zwanych analogami insuliny: 
preparaty krótko i szybkodziałające, 
naśladujące poposiłkowe wydziela-
nie insuliny oraz analogi insuliny 
długodziałające, zapewniające stałe 
stężenie insuliny i przez całą dobę 
kontrolujące stężenie glukozy w okre-
sie między posiłkami. 

Pierwsze analogi insulin krótko-
działające pojawiły się w 1996 roku, 

powszechnej obecności na rynku. Sto-
sowanie analogów długodziałających 
insuliny cechuje bezpieczeństwo oraz 
wygoda zastosowania. Poza tym ich 
stosowanie nie sprzyja przyrostowi masy 
ciała, co jest o tyle istotne, że większość 
pacjentów z cukrzycą ma już nadwagę 
lub otyłość. Preparaty te są wygodne 
do stosowania dla pacjenta i zwiększają 
komfort życia oraz zadowolenie z lecze-
nia. Środowisko diabetologiczne w Polsce 
z radością przyjęło umieszczenie tej grupy 
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z insuliną, które przypominają naboje 
do wiecznego pióra. Postęp w dzie-
dzinie sposobów podawania insuliny 
doprowadził do tego, że strach przed 
zastrzykiem jest już zjawiskiem bar-
dzo rzadkim i łatwym do przełama-
nia. Jednak dla tych pacjentów, którzy 
uparcie boją się częstych podskórnych 
zastrzyków, naukowcy próbują opraco-
wać inne metody podawania insuliny, 
np. drogą inhalacji, sprayu do stoso-
wania na śluzówki jamy ustnej, a także 
w specjalnych kapsułkach, które mo-
głyby być podawane doustnie. Takie 
preparaty w sprayu czy inhalatorach 
wprawdzie nie zapewniają tak precy-
zyjnego dawkowania jak iniekcje, ale 
są już stosowane.

Czy przyszłością insulinoterapii oka-
że się tak zwana sztuczna trzustka czy-
li zminiaturyzowana pompa podająca 
podskórnie insulinę (a może również 
hormon działający do niej przeciwstaw-
nie – glukagon) z prędkością podykto-
waną aktualnym stężeniem glukozy we 
krwi, pokażą najbliższe lata.
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O swoich zmaganiach z cukrzycą, leczeniu oraz idei 
Fundacji Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja 
opowiada nam aktor – Dariusz Gnatowski.

W jakich okolicznościach dowie-
dział się Pan o swojej chorobie? 
Czy towarzyszyły temu konkret-
ne objawy, które Pana niepokoiły? 

 ■ Kilka lat temu wróciłem z wy-
cieczki do ciepłych krajów i zaczą-
łem mieć niespodziewane problemy 
ze wzrokiem. Poszedłem do leka-
rza, który powiedział mi z czym to 
jest związane, przepisał mi recep-
tę, brałem te leki przez tydzień czy 
dwa, ale nie miałem świadomości, 
że cierpię na chorobę przewlekłą. 
Podejrzewałem, że coś jest jednak 
nie tak, bo zauważyłem u siebie czę-
stomocz oraz wzmożone pragnienie. 
Niepokoić powinna również szybka 
i niespodziewana utrata wagi. Przy-
padkiem, podczas spotkania towa-
rzyskiego opowiedziałem o swoich 
objawach znajomemu lekarzowi, 
który miał przy sobie gleukometr 
i natychmiast kazał mi się udać 
do szpitala.

Zanim Pan zachorował, miał Pan 
wiedzę na temat cukrzycy, wy-
obrażał sobie jakoś chorobę? Jak 
ta znajomość tematu wypadła 
w zderzeniu z rzeczywistością? 

 ■ Wypadła fatalnie. Muszę przy-
znać, że nie tylko ja, ale wielu innych 
mężczyzn, których spotkałem, odsu-
wa od siebie myśl o chorobie – spy-
chają ją na margines swojego życia, 

a potem może się okazać, że jest już 
za późno i pojawiają się poważne po-
wikłania. Niestety, w początkowej 
fazie cukrzyca przebiega bez obja-
wów takich jak ból, czy inne, które 
utrudniałyby życie i jednocześnie 
zmuszały do leczenia. 

Jak wiadomość o chorobie 
wpłynęła na Pana życie? 

 ■ Po pierwsze, trzeba mieć świado-
mość, że cukrzyca to choroba prze-
wlekła, z którą można żyć, ale pod 

przede wszystkim postawienie na 
jakość, a nie ilość. Ważne jest rów-
nież pamiętanie o przygotowywa-
niu potraw ze składników o niskim 
indeksie glikemicznym, jak też re-
gularne odstępy między posiłkami. 
I najważniejsze – „łasuchowanie” 
przy cukrzycy nie wchodzi w grę.

 
Z punktu widzenia cukrzyka, co 
jest najtrudniejsze, jeśli chodzi 
o funkcjonowanie w polskim 
społeczeństwie? 

mem jest dostępność leczenia, np. 
jest grupa leków GLP – 1, które we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej
poza dwoma, są refundowane. Jed-
nym z krajów, gdzie pacjenci nie 
mogą liczyć na wsparcie państwa 
jest Polska. Jako pacjenci diabe-
tologiczni walczymy o refundacje 
tych terapii, ponieważ dzięki temu 
lekowi, oprócz obniżenia cukru we 
krwi, leki te obniżają ciśnienie i ma-
sę ciała oraz regulują gospodarkę 
lipidową. Dzięki nim realizowane 
są wszystkie cele walki z cukrzycą 
zalecane przez Polskie Towarzystwo 
Diabetologiczne.

Co sądzi Pan na temat poziomu 
leczenia cukrzycy w Polsce? Czy 
chorzy mają wystarczający do-
stęp do leków? 

 ■ Cukrzyca jest chorobą, której po-
wikłania są bardzo groźne. Problem 
walki z powikłaniami takimi jak cho-
roby układu krążenia, nerek, neuro-
patia i stopa cukrzycowa. W Polsce 
niestety wciąż amputacja stopy cu-
krzycowej jest wśród lekarzy bardziej 
popularna niż leczenie tego schorze-
nia. Tymczasem leczenie jest trudne
i żmudne, ale daje niesamowity efekt, 
chory jest w stanie wrócić do normal-
nego życia, pracy. Jesienią w Krako-
wie odbędą się warsztaty na temat 
najnowszych metod leczenia stopy 

cukrzycowej. Kolejnym problemem 
jest podejście do leczenia pacjenta. 
Ważna jest interdyscyplinarność 
w leczeniu cukrzycy. Pacjent powi-
nien mieć natychmiastową możli-
wość skorzystania w jednym miej-
scu z pomocy wielu fachowców m.in. 
kardiologia, dietetyka, psychologa, 
a także podologa, czyli specjalisty, 
który będzie regularnie kontrolował 
stan stóp cukrzyka.

Wspólnie z kolegą założył Pan Fun-
dację Wstańmy Razem Aktywna 
Rehabilitacja, jaka jest idea, która 
przyświeca waszym działaniom? 

 ■ Zajmujemy się bardzo wieloma 
rzeczami, dla których wspólnym 
mianownikiem jest pomoc pacjen-
tom zmagającym się z powikłaniami 
cukrzycowymi. Chciałbym jednak 
powiedzieć o naszych dwóch ce-
lach. Jednym z nich jest edukacja 
i profi laktyka. Organizujemy warsz-
taty prowadzone przez specjalistów 
z różnych dziedzin dla pacjentów, 
o tym jak żyć z cukrzycą, jak ją leczyć 
i o czym pamiętać, aby nie dopuścić 
do powikłań. Drugim ważnym ce-
lem jest pomoc w rehabilitacji osób 
dotkniętych powikłaniami w celu 
przywrócenia ich do normalnego 
funkcjonowania.

Rozmawiała: Magdalena Olczak

Żyjmy świadomie

Muszę przyznać, że cukrzyca oznacza życie 
w pewnym reżimie – muszę pamiętać, aby 
nie odpuszczać zażywania leków czy mieć na 
uwadze regularne posiłki. Zmiana nawyków, 
wydaje się kłopotliwa, ale jeśli myśli się na 
poważnie o swoim życiu, podchodzi się tak 
samo do tego tematu”.

warunkiem, że się ją leczy. Wymaga 
to zmiany trybu życia i przyjmowa-
nia regularnie leków. Muszę przy-
znać, że dla mnie to życie w pewnym 
reżimie – muszę pamiętać, aby nie 
odpuszczać zażywania leków czy 
mieć na uwadze regularne posiłki. 
Zmiana nawyków wydaje się kłopo-
tliwa, ale jeśli myśli się na poważ-
nie o swoim życiu, podchodzi się tak 
samo do tego tematu. Nowa dieta to 

 ■ Cukrzyca to już epidemia spo-
łeczno – cywlizacyjna, która dotyka
ok. 8 proc. Polaków, z których część 
wie, że choruje, a reszta pozosta-
je nieświadoma. Im bardziej roz-
winięty kraj, tym większe zagro-
żenie, bo coraz więcej osób sięga 
po „śmieciowe” jedzenie, nie ma 
czasu na regularne posiłki, a tym 
samym szerzy się otyłość. Z kolei 
w przypadku Polski, dużym proble-
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Edukacja diabetologiczna 
musi być traktowana jako 
integralna cześć terapii 
cukrzycy. Dzięki niej pa-
cjent może pozostawać 
w lepszej kondycji.

E
dukacja pacjentów z cu-
krzycą – tak samo jak in-
nych chorych przewlekle 
– powinna być prowadzo-
na przez zespoły terapeu-

tyczne. Chodzi o pomoc pacjentom 
w zrozumieniu cukrzycy, naucze-
niu się życia z chorobą, która gdy 
zostanie „oswojona”, przestaje być 
przytłaczającym ciężarem, wręcz 
uniemożliwiającym normalne funk-
cjonowanie. Pielęgniarki są eduka-
torami z racji swojego zawodowego 
przygotowania (edukacja zdrowotna 
jest jednym z najważniejszych ich 
zawodowych zadań). Dodatkowo

Najważniejsza jest edukacja

Alicja Szewczyk
Przewodnicząca Polskiej Federacji 
Edukacji w Diabetologii

wyszkolone w zakresie eduka-
cji diabetologicznej mają wiedzę, 
dzięki której pacjent uczy się kon-
trolować swoją chorobę. Edukator 
w przystępny sposób, z wykorzy-

staniem nowoczesnych metod dy-
daktycznych przekazuje pacjentom 
informacje o szczegółach, które ma-
ją kluczowe znaczenie dla ich zdro-
wia: o sposobie podawania leku, 
o diecie, koniecznej modyfi kacji try-
bu życia. Regularnie ocenia rezultaty 
samokontroli pacjenta i jego stan, 
co powinno stanowić cenną wska-

zówkę dla lekarza co do dalszego 
postępowania z chorym. Program 
edukacji powinien być uzgodniony 
z pacjentem  – ale i z pozostałymi 
członkami zespołu terapeutycznego, 
a zwłaszcza z prowadzącym leka-
rzem. A więc czy w poradni diabe-
tologicznej, czy w przychodni POZ 
pielęgniarka edukatorka powinna 
wspierać działania lekarza zgodnie 
ze swoimi kompetencjami, w ramach 
racjonalnego podziału zadań. Tak 
to działa w wielu krajach Europy.

Modele i metody 
edukacji terapeutycznej 
w cukrzycy
Prowadzenie edukacji terapeutycz-
nej napotyka na swojej drodze licz-
ne trudności. Założenia programowe 
takiej edukacji powinny być zróż-
nicowane, zależne od:

 ■ typu cukrzycy – powinny być od-

dzielne programy dla chorych na 
cukrzycę typu 1 i typu 2,

 ■ wieku (dzieci, młodzież, dorośli, 
osoby starsze),

 ■ poziomu wykształcenia, środo-
wiska, z którego pochodzi pacjent,

 ■ możliwości percepcyjnych cho-
rego na cukrzycę.

Trudności w leczeniu 
cukrzycy

 ■ problemy pacjenta w radzeniu 
sobie z chorobą i różne poziomy 
jej akceptacji,

 ■ sposób odbierania choroby i sto-
sowanego leczenia,

 ■ kontrola u lekarza i samokontro-
la pacjenta,

 ■ utrzymanie dyscypliny niezbęd-
nej w procesie leczenia.

„Prowadzenie edu-
kacji terapeutycznej 
napotyka na swojej 
drodze liczne trudno-
ści. Założenia progra-
mowe takiej edukacji 
powinny być zróżni-
cowane.”
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Suplementy diety w cukrzycy
S

uplement jest skoncentro-
wanym źródłem witamin, 
składników mineralnych, 
kwasów tłuszczowych, 
substancji roślinnych 

i błonnika, a także probiotyków. 
Suplementy nie zawierają substan-
cji leczniczych. Regulacje prawne 
dla suplementów diety stworzyły 
dyrektywy unijne, a w Polsce od-
powiednie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia. Suplementy diety muszą 
być zarejestrowane w GIS. Podsta-
wą do notyfi kacji jest dokumenta-
cja dostarczona przez producenta. 
Są one kontrolowane przez inspek-
cję sanitarną. 

Wiedza to podstawa
 ■ Krajowa Rada Suplementów i Od-

żywek, która zrzesza producentów 
i dystrybutorów, pracuje na rzecz 
rozwoju tej branży, rozpowszechnia 
wiedzę o prawidłowym odżywia-
niu, o suplementach i odżywkach. 
Celem Rady jest powstanie takiego 
rynku, w którym ludzie będą mie-
li swobodę wyboru suplementu, 
który jest optymalny dla ich diety, 
mając zarazem pewność, że spo-
żywane produkty są bezpieczne. 

Stosowanie suplementów diety mo-
że przyczynić się do poprawy zdro-
wia całej populacji i zmniejszenia 
ryzyka chorób. Badania diety Pola-
ków ujawniły za niskie spożycie: 
magnezu, wapnia, potasu, cynku, 
a zbyt wysokie sodu i fosforu. Wy-
stępują też niedobory jodu i selenu, 
których jest za mało w środowisku, 
witamin C i D (w miesiącach zimo-
wych) oraz błonnika. 

Wartość zróżnicowanej diety
 ■ Wszystkie autorytety medyczne 

polecają urozmaiconą dietę, o odpo-
wiednio dużej zawartości owoców, 
warzyw i ryb. Właściwie skompono-
wana dieta jest też podstawą terapii 
cukrzycy. Większość chorych cierpi 
na cukrzycę typu 2, której towarzy-
szy otyłość i nadciśnienie tętnicze. 
W ich diecie nie powinno brakować 
składników, dzięki którym można 

ustabilizować poziom cukru, a jed-
nocześnie korzystnie wpływających 
na nadciśnienie, poziom choleste-
rolu i triglicerydów, na obniżenie 
masy ciała. Suplementy diety i od-
żywki mogą być przydatne zwłasz-
cza osobom o intensywnym trybie 
życia, które stosują restrykcyjną, 
niskokaloryczną dietę. Co zawie-
rają takie suplementy?

Istotne znaczenie w patogenezie 
mogą mieć zmiany w metabolizmie 
jonów. Otóż, poziom magnezu we 
krwi okazał się najniższy u otyłych 
pacjentów z cukrzycą i nadciśnie-
niem. U osób chorych na cukrzycę 
obserwuje się obniżenie zawartości 
chromu. Cr (III) jest składnikiem 
czynnika tolerancji glukozy (GTF), 
który wiąże się z insuliną. Niedobór 
chromu objawia się zarówno zabu-
rzeniem przemiany węglowodanowej 
jak i lipidowej. Sposobem na szybkie 
wyrównanie niedoborów jest sto-
sowanie suplementów zawierają-
cych magnez, chrom, cynk i selen, 
a także witaminy C, E oraz witamin 
z grupy B. Taki zestaw składników 
wspomaga metabolizm węglowoda-
nów oraz redukuje stres oksydacyjny 
w organizmie.

Dieta diabetyków
 ■  W diecie diabetyków bardzo 

ważny jest błonnik pokarmowy. 
Zwiększa on wypełnienie jelit, 
daje uczucie sytości, jest więc so-
jusznikiem w walce z otyłością, 
a pęczniejąc tworzy żel, z które-
go znacznie wolniej wchłaniają 
się cukry, tłuszcze i cholesterol. 
Oświadczenie zdrowotne zaakcep-
towane przez EFSA dla beta-glu-
kanów z owsa i jęczmienia mówi, 
że ich spożywanie zmniejsza hi-
perglikemię po posiłku. 

W utrzymaniu prawidłowego po-
ziomu cukru we krwi pomagają ta-
kie surowce jak: liście białej morwy, 
cynamon, nasiona kozieradki, zielo-
na herbata, aronia. Wśród składni-
ków suplementów występują więc 
ekstrakty z liści morwy i kory cy-
namonu, często razem. 

Uwaga: niekontrolowane spo-
życie różnych suplementów diety 
stwarza ryzyko przekroczenia bez-
piecznych dawek dla poszczególnych 
składników. Suplementację diety 
trzeba skonsultować z lekarzem 
lub/i z dietetykiem. Polecone pre-
paraty najlepiej kupować w aptece, 
korzystając z porady farmaceuty.

Dieta dla diabetyków powinna być  zbilansowana i uzupełniana 
o odpowiednie składniki.

Prof. Iwona Wawer
Prezes Krajowej Rady Suplementów 
i Odżywek

„Suplementację 
diety trzeba 
skonsultować 
z lekarzem lub/i 
z dietetykiem.
Polecone prepara-
ty najlepiej kupo-
wać w aptece, 
korzystając z pora-
dy farmaceuty”.

Dla chorych na cukrzycę utrzyma-
nie właściwej diety to priorytet. 
A właściwe odżywianie nie musi 
oznaczać wyrzeczeń.

Z 
roku na rok na cukrzycę, zwłasz-
cza typu 2., choruje coraz więcej 
osób. Nie ma co ukrywać - siedzący 
tryb życia, niezdrowa dieta oparta 
na tłuszczach, jedzenie „przy oka-

zji”, wpływają negatywnie na nasze zdrowie. 
Dlatego każdy powinien starać się prowadzić 
zdrowy tryb życia. Tyle że w przypadku dia-
betyków zdrowy tryb życia odgrywa kluczo-
wą rolę w walce z chorobą. 

Inaczej, nie znaczy niesmacznie
 ■ Dieta osób chorych na cukrzycę nie różni 

się diametralnie od zasad prawidłowego od-
żywiania ludzi zdrowych. I choć jej szczegóły 
zależą od stanu zdrowia poszczególnych osób 
i powinny być ustalone z lekarzem, to ogól-
ne zasady są dla wszystkich jednakowe. Po 
pierwsze, powinna być urozmaicona i lekko-
strawna. Należy jeść dużo warzyw (np. sałatę, 

kapustę, pomidory, ogórki, pory, rzodkiewki)
i owoców. Choć z tymi ostatnimi trzeba uwa-
żać – ze względu na zawartość węglowodanów, 
nie wszystkie owoce są wskazane dla diabe-
tyków. Za bezpieczne uchodzą, m.in. arbuz, 
brzoskwinia i grejpfrut. 

Kolejny punku jest dość oczywisty – trzeba 
unikać cukru. A to oznacza nie tylko rezygna-
cję ze słodyczy, lecz również słodkich napojów 
i soków. Należy też ograniczyć spożywanie 
soli i tłuszczów. Tłuste mięsa i wędliny, sery 
żółte i pleśniowe, śmietanę należy zastąpić 
chudszymi odpowiednikami, np. zamiast 
parówek czy kiełbasy wybrać chudą polę-
dwicę, śmietanę zastąpić jogurtem, karków-
kę – indykiem, a sól – przyprawami. Zdrowe 
odżywianie oznacza też, unikanie żywno-
ści wysokoprzetworzonej, czyli wszelkiego 
rodzaju przekąsek, np. chipsów, paluszków, 
ciasteczek czy gotowych dań i konserw oraz, 
rzecz jasna, alkoholu i papierosów. 

Za to na talerzu często powinny pojawiać się 
produkty zawierające węglowodany złożone 
i bogate w błonnik, np. kasze, brązowy ryż, 
chleb razowy, otręby pszenne. 

Talerz pod kontrolą

CZY WIESZ, ŻE...
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Jak odkryła Pani, że ma cukrzycę 
typu pierwszego?

 ■ Miałam wtedy 20 lat i pracowałam 
w telewizji HBO. Wróciłam wtedy 
z Nowego Jorku. Miałam klasyczne 
objawy: pragnienie, osłabienie, znacz-
nie schudłam. W szpitalu okazało 
się, że to cukrzyca. Potem dowie-
działam się, że moja rodzina jest 
obciążona tą chorobą, więc byłam 
genetycznie „zaprogramowana” 
na cukrzycę.

Zaskoczenie?
 ■ Totalne. Człowiek nigdy nie jest 

gotowy na chorobę nieuleczalną. 
Można tylko próbować powstrzy-
mać jej powikłania. A to prawdziwe 
wyzwanie zwłaszcza, że w Polsce 
nie ma ogólnodostępnego progra-
mu diagnozowania cukrzycy. Naj-
częściej dowiadujemy się o niej 
przez przypadek. 

Jak sobie wtedy poradzić?
 ■ Przeciętny człowiek chory na cu-

krzycę czuje się zagubiony, bo braku-
je rzetelnych informacji na temat 
choroby i dostępu do diabetologa. 

Dlatego potrzebne są kampanie in-
formacyjne. Prowadzę profi l „Diabe-
tycy” na facebooku, gdzie zgłasza się 
wiele osób z pytaniami. Piszą młode 
dziewczyny w ciąży, które chorują na 
cukrzycę ciążową, matki z dziećmi, 
które przebyły rotawirus oraz chorują 
na cukrzycę. Ludzie szukają lekarzy, 
wsparcia, diet, odpowiedzi na pyta-
nia, co robić podczas hipoglikemii czy 
jak namówić starszego rodzica aby 
zaczął stosować odpowiednią dietę.

Cukrzyca wymaga od chorego 
ogromnej samodyscypliny…

 ■ Kiedy zachorowałam na cu-
krzycę, dowiedziałam się, że re-
żyser „Gwiezdnych Wojen” Geo-
rge Lucas od dziecka choruje na 
cukrzycę. Zaczęłam szukać inspi-
racji w życiu innych diabetyków, 
pomyślałam, że jeśli oni dali ra-
dę, to może ja też. Przy cukrzycy 
trzeba zmienić myślenie. Pierwsza 
myśl rano to nie „co mam dziś zro-
bić”, a raczej „jaki mam cukier, co 
i o której będę jeść i kiedy będę miała 
czas, by zrobić coś dla siebie: iść na 
spacer czy pobiegać?” Człowiek żyje 

w rygorze mierzenia poziomu cu-
kru i dostarczania organizmowi po-
trzebnych węglowodanów. W tym 
wszystkim cały czas pomagają mi 
bliscy, szczególnie mój mąż.

A dieta? Co Pani nosi ze sobą 
w torebce?

 ■ Noszę pół kilograma cukru w kost-
kach, glukagen czyli zastrzyk, który 
mogę sobie w każdej chwili zrobić 
przy gwałtownym spadku cukru, 
glukometr, notes, w którym zapi-
suję poziomy cukru. No i oczywiście 
w torebce mam zawsze coś do jedze-
nia, na przykład banana albo kanapkę.
 
Cały czas ma Pani również 
przy sobie pompę insulinową...

 ■ Tak, prowadzę intensywną insu-
linoterapię dlatego w ciągu dnia co 
dwie godziny muszę notować wy-
niki poziomu cukru. Życie z pompą 
to matematyka 24 godziny na dobę. 
Sprzęt jest zaprogramowany prze-
ze mnie i przez mojego lekarza, do-
stosowany do mojego stylu życia. 
Z pompą śpię, biegam, robię wszyst-
ko, ale nigdy jej nie odłączam.

Zdarzają się trudne momenty?
 ■ Najtrudniejszy moment w moim 

życiu tu przypadek hipoglikemii 
w centrum handlowym. Straciłam 
przytomność, całe szczęście w po-
bliżu apteki, gdzie kupuje insulinę
i pani farmaceutka wiedziała jak 
mi pomóc i uratowała mi życie. In-
nym razem przebywając w Szczyt-
nie potrzebowałam pena, który mi 
się zepsuł. Dzięki pomocy pielęgnia-
rek ze szpitala udało się go dostać 
w ciągu dwóch godzin. Brakuje 
jednak bezpośredniego kontaktu 
z lekarzem specjalistą i profesjo-
nalnego systemu pomocy osobom 
chorym ze strony państwa. Dostać 
się do specjalisty jest bardzo ciężko, 
trzeba czekać kolejce kilka miesięcy. 
Kolejnym ogromnym problemem 
są ceny insulin i leków. Leki prze-
ciwcukrzycowe to wydatek kilku-
set złotych miesięcznie a insulina 
i pompa to ponad 150 zł. 

Problemem jest też „stopa 
cukrzycowa”?

 ■ Ważne, w jakim stanie są nasze 
stopy, bo po kilku latach z cukrzycą 

D
zisiaj kalendarze papie-
rowe zastępujemy różne-
go rodzaju aplikacjami 
w smartfonach, kompute-

rach, iPadach. Aplikacje te umożli-
wiają wpisanie informacji, tak aby 

– mniej wątpliwości, więcej radości

Mgr Teresa Benbenek-Klupa
Diabetyk od 35 lat 
Edukator w cukrzycy
Bayer

„Każdy diabetyk wie, 
że „cukrzyca ma swój 
kalendarz”, na podstawie 
którego zarówno sam 
pacjent, jak i lekarz 
dokonuje modyfi kacji 
w leczeniu”.

mieć szybki wgląd do zaplanowa-
nych przez nas rzeczy, co więcej, 
przypominają też o ważnych spra-
wach abyśmy mogli wykonać je na 
czas i niczego nie przeoczyć. Nie-
wątpliwie cukrzyca jest taką cho-
robą, która nieustannie wymaga 
zaangażowania naszej wyobraźni, 
ale też wykonywania czynności, 
które z czasem stają się nawykiem, 
niezależnie od tego w jakim tem-
pie żyjemy. Każdy diabetyk wie, że 
„cukrzyca ma swój kalendarz”, na 
podstawie którego zarówno sam pa-
cjent, jak i lekarz dokonują mody-
fi kacji w leczeniu. Stosując pewne 
uproszczenie można powiedzieć, 
że leczenie w warunkach życia co-
dziennego to ciągłe balansowanie 
między wartością cukru, ilością 
posiłku, wielkością dawki insuli-
ny i aktywnością ruchową, po to 
aby zachować zdrowie w cukrzy-
cy . Każdego dnia starania te służą 
unikaniu stanów hipo i hiperglike-
mii. Dane te powinny znaleźć się 
w „kalendarzu cukrzycowym”, czy-
li znanym wszystkim dzienniczku 
samokontroli. A jak jest naprawdę?

 O ile każdy pacjent ze świeżo zdia-
gnozowaną chorobą, kiedy jest na 
początku zdobywania własnych do-
świadczeń w leczeniu, chętnie notuje 
wszystko w dzienniczku samokon-
troli, o tyle trudno sobie wyobrazić 
aby taka sytuacja mogła trwać do 
końca życia, czyli np. w perspekty-
wie 40–50 i więcej lat życia z chorobą. 

Zarówno lekarz, jak i my – pacjen-
ci, powinniśmy zdać sobie sprawę 
z tego, że życie z cukrzycą 24h/do-
bę jest to około 9000 godzin rocz-
nie. Natomiast przychodząc na 
wizytę do poradni co 3 miesiące
i zakładając, że wizyta potrwa oko-
ło 30 minut, spędzamy z lekarzem 
tylko 2 godziny w roku! 

Jeżeli nawet w dzienniczku za-
notowane byłyby wszystkie szcze-
góły związane z leczeniem, każdy 
wynik, każda sytuacja – lekarz nie 
jest w stanie przeanalizować tych 
informacji tak, aby wyciągnąć trafne 
wnioski istotne dla naszych decyzji 
terapeutycznych, jakie podejmuje-
my w każdego dnia. 

Czy jest w związku z tym jakaś 
alternatywa, dla papierowych 
notatek? 

 ■ JEST! –to program komputerowy 
GlucoContro i glukometr Contour-
Plus. Rozwiązanie to dedykowane 
jest przede wszystkim pacjentom 
leczonym metodą wielokrotnych 
wstrzyknięć przy użyciu penów. 
Ułatwienie polega na elektronicz-
nej analizie naszego trudu włożo-

nego w leczenie. Nie chodzi jedy-
nie o możliwość sczytania samych 
wyników – tę opcję wiele glukome-
trów posiada. Program GlucoContro 
Home wraz z glukometrami fi rmy 
Bayer – dokonuje analizy ułatwiają-
cej wyciąganie trafnych wniosków. 

 Jeśli używasz jeden z glukometrów 
fi rmy Bayer: Contour Plus, Contour 

TS lub Contour Link, wystarczy za 
pomocą kabla Bayer USB podłączyć 
glukometr do komputera i sczytać 
wyniki do programu GlucoContro. 
Co otrzymujemy? „Cukrzycę jak na 
dłoni” gdyż dzięki raportom można 
oglądać wyniki na kilka sposobów. 
W programie możemy oglądać wy-
niki zarówno dotyczące 1 dnia, jak 
i dowolnego okresu czasu jaki nas 
interesuje. Możemy też zobaczyć 
tzw. powtarzalność wyników. Jest 
to bardzo ważny raport pozwala-
jący jednym spojrzeniem określić 
czy powtarzalność np. hiperglike-
mii po śniadaniu, czy jakimkolwiek 
innym posiłku jest duża. Jaki z te-
go wniosek? Na pewno nie można 
w takiej sytuacji pozostać biernym, 
warto poszukać rozwiązania, np. czy 
dobrze szacujemy ilość spożywa-

nego posiłku, czy ilość insuliny na 
WW (wymiennik węglowodanowy) 
jest prawidłowa, a może wystarczy 
zwiększyć odstęp pomiędzy insuli-
ną a posiłkiem. Jeżeli podejmiemy 
decyzję co robić i wdrożymy ją, za 
kilka dni ponownie można sczytać 
glukometr i porównać czy nasze sta-
rania przyniosły oczekiwany efekt. 
To samo będzie dotyczyć analizy 
wyników pod kątem hipoglikemii. 
Warto zweryfikować powtarzal-
ność hipoglikemii, ustalić przyczyny 
i wprowadzić modyfikację w na-
szym postępowaniu. 

 Z programu GlucoContro Home 
można korzystać na kilka sposobów. 
Jeżeli lekarz w swojej poradni posia-
da możliwość sczytania glukometru, 
to zabierz ze sobą na wizytę gluko-
metr oraz zanotuj w telefonicznych 
notatkach, o jakich dniach chcesz 
z lekarzem porozmawiać. Jeżeli le-
karz nie ma możliwości sczytania 
glukometru, wydrukuj w domu od-
powiedni raport pokazujący efekty 
leczenia od ostatniej wizyty oraz 
poszczególne dni, o których chcesz 
porozmawiać. Najlepsze podejście 
do leczenia cukrzycy to odpowiedź 
na pytanie „ jak sobie radzisz z le-
czeniem każdego dnia?”, a nie roz-
liczanie z każdego incydentu hipo 
i hiperglikemii. 

Korzystając z GlucoContro Home 
możesz nauczyć się nowego spojrze-
nia na własne zdrowie i zachować 
radość życia – powodzenia!

Elektroniczny wymiar cukrzycy

Choroba dopadła ją nagle, w 1992 r. u progu kariery zawodowej. 
Dziś Dorota Kośmicka-Gacke – producentka seriali m.in. „Rodzinka.pl”, 
„Londyńczycy”, „Niania” oraz „Kasia i Tomek” mówi o codziennym życiu 
z cukrzycą oraz o tym... co nosi w torebce.

Najważniejsze to wsparcie 
bliskich i samokontrola 

pojawia się neuropatia i tracimy czu-
cie w stopach. Łatwo o skaleczenia 
i poważniejsze rany. Nie wiedzia-
łam, że to tak ważne dopóki mnie 
to nie spotkało i gdyby nie szyb-
ka interwencja lekarza straciła-
bym stopę. Warto zadbać o spe-
cjalistyczne plastry i profi lakty-
kę aby nie doprowadzić do ryzyka
 amputacji. 

Czyli cukrzyca to ciągła 
kontrola swojego życia.

 ■ Cukrzyca to choroba, o której 
musi dowiedzieć się również oto-
czenie chorego. Trzeba też bez wsty-
du przyznać się przed samym so-
bą: „Jestem chora, mogę stracić 
przytomność. Muszę mierzyć cu-
kier i regularnie żyć. Ograniczyć 
stres”. Choroba wymaga wsparcia 
bliskich, ale przede wszystkim sa-
mokontroli i samodyscypliny. 

Rozmawiała: Żaneta Czyżniewska 

WIĘCEJ NA: 

WWW.PORADNIKZDROWIE.INFO
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L
eczenie pełnoobjawowego zespołu 
stopy cukrzycowej wymaga szybkie-
go, wielokierunkowego i skutecznego 
podejścia. Właśnie dlatego zespoły 
terapeutyczne podejmujące się tego 

zadania muszą składać się z osób reprezentu-
jących różne dziedziny medyczne i indywidu-
alizować podejście do pacjenta. Upośledzona 
odpowiedź odpornościowa, trudniej leczące 
się infekcje, postępująca niewydolność nerek, 
nasilona miażdżyca naczyń - to nie wszystkie 
elementy źle wyrównanej cukrzycy i rozwoju 
zespołu stopy cukrzycowej. Wyrównanie cu-
krzycy, jako podstawowy problem w tej gru-
pie chorych, ocena stanu serca i naczyń oraz 
profi laktyka powstawania następnych owrzo-
dzeń na stopach, stanowią kluczowe punkty, 
z którymi zarówno zespół terapeutów, jak i pa-
cjenci wraz z rodzinami muszą się zmierzyć. 

Bardzo ważne jest w tej sytuacji zastoso-
wanie jak najskuteczniejszego i najszybsze-
go sposobu zagojenia istniejących ran. Średni 
czas gojenia takich ran sięga nawet 8 miesię-
cy, co ułatwia rozwój ciężkich infekcji i często 
prowadzi do amputacji kończyny. Prawidłowo 

zastosowane opatrunki specjalistyczne o zróż-
nicowanych właściwościach zapewniają ide-
alne środowisko gojenia się rany. Nowoczesne 
opatrunki przyspieszają proces gojenia rany, 
a także chronią przed zakażeniem. W zależno-
ści od stanu rany, można je zmieniać nawet co 
7 dni. Bardziej powszechne ich wykorzystanie 
wraz ze skutecznymi metodami odciążania 
ran oraz leczenia naczyniowego w przypad-
ku niedokrwienia kończyn, może prowadzić 
do znacznego skrócenia czasu gojenia, a tym 
samym zmniejszenia kosztów terapii. Aktu-
alnie większość nowoczesnych opatrunków 
w Polsce objęta jest refundacją NFZ, o czym 
nadal wie zaledwie 20% pacjentów. 

Stopa cukrzycowa – jak leczyć?

CZY WIESZ, ŻE...

Z
espół Stopy Cukrzyco-
wej jest jednym z najpo-
ważniejszych powikłań 
u chorego na cukrzycę. 
Objawia się jako owrzo-
dzenie, infekcja(stan 

zapalny), czasami destrukcja tka-
nek głębokich (np. kości). Zmiany 
te zlokalizowane są w obrębie stopy 
i dotyczą chorego z neuropatią i/lub 
niedokrwieniem kończyn dolnych 
w różnym stopniu zaawansowania.

Zespół Stopy Cukrzycowej jest 
wynikiem wieloletniej, źle kontro-
lowanej cukrzycy, występuje jako 
konsekwencja neuropatii cukrzy-
cowej, która jest wynikiem zmian 
w łożysku mikronaczyniowym. Doty-
czy uszkodzeń włókien nerwowych: 
czuciowych, ruchowych, autono-
micznych. Zaburzenie odczuwania 
dotyku, bólu, temperatury i czucia 
powierzchownego powinno stano-
wić sygnał ostrzegawczy.

W przypadku neuropatii rucho-
wej (motorycznej) tworzą się palce 
młoteczkowane. Zaburzona biome-
chanika stopy skutkuje nieprawi-
dłowym przeciążeniem stopy na 
niektóre jej obszary, tworzą się mo-
dzele i odciski. 

W wyniku neuropatii autono-
micznej dochodzi do zaburzenia 
wydzielania potu, skutkiem tego 
jest wysychanie i pękanie skóry, 
nadmierne jej rogowacenie.

Ale to nie wszystko…
Zaburzenia ukrwienia spowodowane 
zwężeniem światła tętnic, przez wie-
loletnią, źle kontrolowaną cukrzycę, 
często występują wielopoziomowo, 
a w przypadku pojawienia się rany – 
uniemożliwiają jej gojenie. Wówczas 
wskazana jest szybka diagnostyka 
naczyniowa oraz interwencja chi-
rurga naczyniowego, którego zada-
niem jest przywrócenie i poprawa 
krążenia w kończynach dolnych.

W zależności od tego, jaka jest 
przyczyna Zespołu Stopy Cukrzy-
cowej, wyróżniamy następujące 
jej postacie:

 ■  neuropatyczną – dobrze ukrwioną,

ciepłą, z dobrze wyczuwalnym 
tętnem i bezbolesną. Skóra sucha,
pękająca,wymaga pielęgnacji, na-
wilżenia i natłuszczenia kremami 
lub maściami rekomendowanymi 
dla chorych na cukrzycę,

 ■  niedokrwienną (naczyniową) 
– wynikającą z miażdżycy naczyń 
obwodowych. Stopa jest zimna, si-
na, z brakiem wyczuwalnego tętna. 
Objawom towarzyszy ból w ruchu, 
tzw. chromanie przystankowe lub 
ból spoczynkowy świadczący o kry-
tycznym niedokrwieniu,

 ■  mieszaną – łączącą cechy obu 
postaci neuropatycznej i niedo-
krwiennej.

Cukrzyca jest chorobą podstępną, ponieważ nie boli. 
Źle kontrolowana prowadzi do powikłań, które na zawsze 
okaleczają chorych.

Jak dbać o higienę stóp 
w cukrzycy
Każdy pacjent chory na cukrzycę, 
u którego wystąpił ZSC lub nie doświad-
czył tego powikłania, powinien prze-
strzegać kilku zasad pielęgnacji stóp:

 ■ codzienne oglądanie stóp – sa-
mokontrola za pomocą lusterka lub 
drugiej osoby – sprawdzamy czy nie 
ma otarć,pęknięć naskórka, zrogowa-
ceń lub rany,

 ■ mycie – nie moczymy stóp! My-
cie powinno być krótkie (3–4 minuty) 
w wodzie o temperaturze poniżej 37 
stopni. Stopy osuszamy bardzo do-
kładnie, zwracając szczególną uwa-
gę na przestrzenie międzypalcowe, 
gdyż moczenie przyśpiesza rogowa-
cenie naskórka, a pękające zrogowa-
cenie stwarza środowisko dla rozwoju 
bakterii i grzybów,

 ■ skracanie paznokci – osoby cho-
re na cukrzycę nie powinny obcinać 
paznokci, a opiłowywać je pilnikiem 
jednorazowym na prosto, zachowu-
jąc kierunek z góry w dół. Skracanie 
płytki paznokciowej powinno być re-
gularne (co 4–6 tygodni). Uszkodzenie 
układu autonomicznego skutkuje bra-
kiem subiektywnego odczuwania su-
chości stóp i paznokci. Dlatego należy 
zapewnić stopom nawilżenie i natłusz-
czenie preparatami pielęgnacyjnymi.

Mirosława Młynarczuk
Członek Zarządu PFED 
Specjalista Pielęgniarstwa 
Diabetologicznego

„Zespół  Stopy 
Cukrzycowej jest 
wynikiem wielo-
letniej, źle kontro-
lowanej cukrzycy, 
występuje jako kon-
sekwencja neuropatii 
cukrzycowej, która 
jest wynikiem zmian 
w łożysku mikrona-
czyniowym”.
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 ■ Kosmetyki pielęgnacyjne do 
stóp dla chorych na cukrzycę 
powinny natłuszczać i nawilżać, 
posiadać działanie p/bakteryjne, 
p/grzybicze, dostosowane do po-
ry roku i potrzeby skóry.

 ■ W przypadku stopy niedokrwio-
nej, kiedy skóra stóp jest sina, 
pergaminowa, delikatna, wraż-
liwa na ból, nie należy stosować 
maści z mocznikiem.

 ■ Skarpety zmieniamy codzien-
nie – powinny być one bezszwo-
we, bezuciskowe, z naturalnych 
materiałów. W przypadku pal-
ców młoteczkowatych, ściśnię-
tych, zalecane są skarpety pię-
ciopalczaste.

 ■ Dobór obuwia i wkładek te-
rapeutycznych to bardzo waż-
ny element zapobiegania ZSC. 
Należy unikać chodzenia boso
 i zakładania obuwia na gołe sto-
py. But powinien być wykonany 
z naturalnych materiałów, od-
powiednio szeroki. Osoby cho-
re powinny stosować obuwie 
terapeutyczne, dostosowane do 
zmian anatomicznych stopy, na 
grubej podeszwie, większe o 1–2 
numery w przypadku zastoso-
wania wkładek. Wkładki odcią-
żające powinny być dobierane 
indywidualnie do konkretnej 
pary butów.

Innowacyjne opatrunki specjalistyczne na stopę 
cukrzycową, owrzodzenie goleni, odleżyny.
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wydzielania potu, skutkiem tego 
jest wysychanie i pękanie skóry, 
nadmierne jej rogowacenie.

ŚRODKI TERAPEUTYCZNE



Źródło: International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 6th edn.

Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2013.

Na cukrzycę choruje 382 mln osób na świecie.  
W 2035 roku będzie już 592 mln chorych. 
Wzrost o 55%!1

Z 382 mln chorych aż 46% nie wie, że ma 
cukrzycę i nie podejmuje leczenia.2

W 2013 roku 5,1 mln osób zmarło w wyniku 
cukrzycy. Na świecie co 6 sekund umiera osoba 
chora na cukrzycę.3

W Polsce aż 1,9 mln z 28,9 mln osób w wieku 
20-79 lat ma cukrzycę. Daje to 6,5%!4

16,5% Polaków w wieku 20-79 lat ma nieprawidłową 
tolerancję glukozy (ITG), czyli stan przedcukrzycowy. 
Daje to nam 4. miejsce na świecie. Sytuacja się 
pogarsza. W 2035 roku w Polsce będzie to aż 19,3% 
Polaków. Najwięcej na świecie!
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CZY WIESZ, ŻE...

 ■ Portal mojacukrzyca.org od 
13 lat dostarcza aktualne infor-
macje z dziedziny diabetologii 
oraz umożliwia nawiązanie 
kontaktu między diabetykami 
poprzez m.in. fora dyskusyjne, 
spotkania na czacie. 

 ■ Przeznaczony jest dla osób 
chorych na cukrzycę, jak rów-
nież dla wszystkich zaintere-
sowanych tematem cukrzycy. 

 ■ Największym atutem serwisu 
jest obiektywne prezentowanie 
materiałów na temat produk-
tów dla diabetyków. Serwis jest 
niekomercyjny i to m.in. zapew-
nia mu tak dużą popularność. 

 ■ Aktualizacje wprowadzane 
są kilka razy w tygodniu. Za-
łożeniem serwisu jest to, aby 
wszyscy tworzyli jego zawar-
tość, można zatem np. przesłać 
opowiadanie, zamieścić bezpłat-
nie komunikat lub ogłoszenie.


