
Bezpieczeństwo insulinoterapii. Pielęgniarka druga ofiara.  
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Wprowadzenie. 

W Polsce na cukrzycę choruje około 3 mln ludzi, 675 tysięcy jest leczonych insuliną. Insulina 

jest jednym z pięciu najbardziej ryzykownych leków na świecie. Personel przepisujący lub 

podający insuliny musi być regularnie szkolony i wykazywać się wysokimi kompetencjami 

nie tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi lecz także sobie.  

Cel pracy.  

Analiza niebezpieczeństw związanych z insulinoterapią dla pielęgniarki.  

Podstawowe założenia pracy. 

Istnieje obecnie ponad 25 różnych preparatów insuliny i wiele z nich ma różne działania, ale 

podobnie brzmiące nazwy. Osoba przepisująca, zlecająca podanie insuliny nie powinna 

używać dowolnego skrótu słów „jednostka” lub „jednostki” przy przepisywaniu insuliny na 

piśmie, nie stosować skrótu U, IU bezpośrednio po dawce insuliny. Wiele rodzajów insuliny 

wymaga podania przed jedzeniem. Opóźnienie związane z dostarczeniem posiłku do oddziału 

lub preferencje pacjenta związane z niespożywaniem określonych posiłków mogą przyczynić 

się do wystąpienia hipoglikemii u pacjenta. Z badań wynika, że występowanie zranień 

ostrymi narzędziami i ekspozycja na krew w opiece nad pacjentem z cukrzycą podczas 

wykonywania iniekcji insuliny i pomiaru glukozy z użyciem lancetu jest tak samo wysokie, 

lub wyższe niż pracowników w innych oddziałach. Występowanie HBV, HCV i HIV  

u pacjentów z cukrzycą jest nawet wyższe, niż u pacjentów z innymi chorobami. Spośród 

zakłuć 29% pielęgniarek doświadcza ich podczas zdejmowania zużytej igły, 49% następuje 

podczas użycia konwencjonalnej (non-safety) strzykawki, 44% w trakcie użycia 

konwencjonalnej igły do pena, 1,2% podczas użycia bezpiecznej strzykawki i 0,4% 

bezpieczną igłą do wstrzykiwacza. Zakłucia to nie tylko bardzo wysokie koszty materialne, 

ale także poważny stres. Nawet, jeśli nie doszło do zakażenia, aspekt emocjonalny związany  

z tym zdarzeniem może być poważny i długotrwały. Pracownicy oraz ich rodziny cierpią 

wiele miesięcy w niepewności i oczekiwaniu, że być może doszło do zakażenia. 

Podsumowanie. 

W placówkach ochrony zdrowia powinny być wykorzystywane bezpieczne strzykawki, igły 

do penów. Stanowiska pracy powinny być zabezpieczone w wystarczającą ilość sprzętu do  

podawania insuliny. Dostępne w oddziałach zasady i procedury przygotowania i podawania 

insuliny i wlewów insuliny powinny być aktualizowane. 
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