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Cele dydaktyczne i wychowawcze 
 Nauka obsługi pena
 Wymiana igieł
 Załadowanie i wymiana insuliny w penie
 Nauka obsługi glukometru
 Interpretacja wyników podanych przez glukometr i dobór 

dawki insuliny
 Reagowanie w stanach hiperglikemii i hipoglikemii.
Treści do przekazania 
Insulinoterapia nie tylko umożliwia utrzymanie życia, ale także 

zapobiega powikłaniom cukrzycy, wydłuża życie, umożliwia upra-
wianie sportu, utrzymanie aktywności zawodowej i uzyskanie po-
czucia dobrej jakości życia.

Metody nauczania
 Rozmowa
 Pokaz z instruktażem
 Polecenie fachowej lektury.
Wykaz środków dydaktycznych
 Igły
 Fiolki z insuliną
 Glukometr
 Nakłuwacz
 Gaziki
 Pojemniki do utylizacji sprzętu medycznego.

pytania uczestników
 Dlaczego mam stosować insulinę, skoro nic mnie nie boli?
Edukator wyjaśnił mi, że nieleczona cukrzyca ma wpływ na 

pogorszenie się stanu zdrowia. Poziom cukru na czczo powyżej 
110 mg/dl, a po posiłku powyżej 160 mg/dl działa bardzo szkodli-
wie na organizm i powoduje: utratę wzroku, zawał serca, choro-
bowe zmiany na stopach, uszkodzenie nerek.
 Czy będę mógł prowadzić podobne życie jak dotychczas?
Oczywiście, że tak. Miliony osób na całym świecie stosują 

insulinę. Chorują także dzieci, które codziennie wykonują samo-
dzielnie zastrzyki. Osoby młode z cukrzycą, stosujące insulinę za-
kładają rodziny, a kobiety nawet po wielu latach choroby zachodzą 
w ciążę i rodzą zdrowe dzieci.
 Czy wstrzykiwanie insuliny jest bolesne?
Nie, podawanie insuliny to nie seria bolesnych zastrzyków, tyl-

ko delikatne wstrzyknięcie.
 W jakie miejsca podajemy insulinę?
Insulinę podajemy podskórnie, dopasowując kąt podania, dłu-

gość igły. Miejsca iniekcji insuliny to: ramiona, uda, brzuch oraz 
pośladki. Miejsca wstrzyknięć należy zmieniać, a ponadto uzależ-
nione są one od rodzaju stosowanej insuliny i czasu jej wchłania-
nia do organizmu pacjenta. Przed każdym wstrzyknięciem należy 
zmienić igłę. Po podaniu insuliny należy poczekać z wyjęciem igły 
z miejsca iniekcji (należy odliczyć do 10).
 Czy stosując insulinę będę używał zwykłych strzykawek?
Nie, insulinę podajemy wstrzykiwaczem. Możemy porównać 

go do eleganckiego pióra lub długopisu. Wstrzyknięcie wykonuje 
się szybko i dyskretnie. Wstrzykiwacz jest urządzeniem osobi-
stym każdego pacjenta.
 Jak powinien być przechowywany wstrzykiwacz wraz 

z insuliną?
Wstrzykiwacz z insuliną powinien być przechowywany w tem-

peraturze pokojowej (od 8 do 28°C) przez około 4 tygodnie. Insu-
liny nie wolno przechowywać na słońcu, w pobliżu źródeł ciepła, 
nie można zamrażać, a także zanurzać w wodzie.
 W jaki sposób mam przechowywać zapas insuliny?
Zapas leku powinien być przechowywany w lodówce w tem-

peraturze od 2 do 8°C do daty ważności podanej na opakowaniu.
 W jaki sposób mam przewozić insulinę, wyjeżdżając na 

wakacje?
Insulina powinna być transportowana w torbie termoizolacyj-

nej. W samolocie konieczne jest umieszczenie zarówno wstrzyki-
waczy z insuliną, jak i zapasu w bagażu podręcznym. Futerał za-
wierający wstrzykiwacz z insuliną powinien być wyraźnie opisany 
nazwą insuliny oraz datą włożenia wkładu.  
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Prezentujemy konspekt, który można wykorzystać 
jako narzędzie w pracy z pacjentem. Z pewnością 
ułatwi przebieg nauki obsługi pena oraz glukometru.
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UMIEJĘTNOŚCI WEJŚCIOWE      STUDENT/UCZEŃ/UCZESTNIK ZNA:
Pacjent (lat 46) zna podstawy medyczne cukrzycy i obsługi glukometru.

UMIEJĘTNOŚCI WEJŚCIOWE      STUDENT/UCZEŃ/UCZESTNIK POTRAFI:
Pacjent potrafi prawidłowo wykonać pomiary glikemii.

CZĘŚCI LEKCJI 
- WSTĘPNA

CZYNNOŚCI 
UCZESTNIKÓW

METODY 
NAUCZANIA CZYNNOŚCI EDUKATORA ŚRODKI 

DYDAKTYCZNE OCENA SKUTECZNOŚCI

30 minut Pacjent słucha i obserwuje 
edukatora, zapisuje cenne 
uwagi.

Pacjent przygląda 
się wykonywanym 
czynnościom, np. 
obsługa pena, podawanie 
glukagonu, wstrzykiwanie 
insuliny.

Rozmowa

Wykład

Pokaz

Omówienie leczenia insuliną.

Omówienie zagadnień:
• Hiperglikemia
• Hipoglikemia
• Kontrola RR
• Kontrola BMI
• Pielęgnacja stóp

Przedstawienie roli trzustki  
w organizmie człowieka oraz roli 
insuliny i glukozy.

Omówienie istoty cukrzycy oraz 
wartości docelowych w cukrzycy.

Broszura

Plakat

Instrukcja

Ulotka

Pacjent chętny do edukacji.

Pacjent prawidłowo wykonuje pomiar 
glukozy we krwi za pomocą glukometru.

Pacjent prawidłowo przygotowuje pen do 
podania insuliny.

Pacjent prowadzi prawidłowo dzienniczek 
samokontroli zgodnie z instruktażem.

OCENA ZAJĘĆ Dobre aspekty Pacjent zna sposoby zapobiegania przewlekłym powikłaniom cukrzycy.
Wady Złożony jest problem chorobowy nie tylko z powodu cukrzycy.

Wnioski Należy wzmocnić motywację pacjenta do samokontroli. Pacjentowi należy poświęcić więcej czasu.

CZĘŚCI LEKCJI 
- GŁÓWNA

CZYNNOŚCI 
UCZESTNIKÓW

METODY  
NAUCZANIA CZYNNOŚCI EDUKATORA ŚRODKI 

DYDAKTYCZNE OCENA SKUTECZNOŚCI

15 minut Pacjent samodzielnie 
wykonuje czynności.

Wykład

Objaśnienie 
plakatu

Pokaz

Prezentacja miejsc wkłucia pena.

Obserwacja działania oraz udzielanie 
wskazówek dotyczących obsługi.

Prezentacja

Broszury

Pen + igły

Insulina

Pacjent prawidłowo oblicza dawki 
insuliny według podanego przez lekarza 
przelicznika insuliny na wymiennik 
węglowodanowy.

Pacjent udziela prawidłowych odpowiedzi 
na zadane przez edukatora pytania, np. 
dotyczące hipoglikemii.

OCENA ZAJĘĆ Dobre aspekty Pacjent chętnie uczy się zasad zdrowego odżywiania. Ciągły kontakt z pacjentem, możliwość wyłapania błędów.

Wady Pacjent obawia się, że będzie miał problem z zastosowaniem zasad racjonalnego, zdrowego żywienia w pracy.

Wnioski Należy wzmocnić pacjenta w zastosowaniu zasad zdrowego żywienia, podając mu sposoby stosowania zasad zdrowego żywienia w pracy.

CZĘŚCI LEKCJI - 
KOŃCOWA

CZYNNOŚCI UCZNIÓW/ 
STUDENTÓW/ 
UCZESTNIKÓW

METODY 
NAUCZANIA CZYNNOŚCI EDUKATORA ŚRODKI 

DYDAKTYCZNE OCENA SKUTECZNOŚCI

30 minut Samodzielne badanie 
glukozy we krwi.

Samodzielne podanie 
insuliny.

Ćwiczenia Sprawdzenie umiejętności pacjenta.

Obserwowanie ćwiczeń pacjenta, 
udzielanie wskazówek.

Udzielanie odpowiedzi na pytania 
zadane przez pacjenta.

Pen + igły

Insulina

Glukometr

Nakłuwacz

Pacjent prawidłowo wykonuje 
pomiary glukozy we krwi za pomocą 
glukometru.

Pacjent prawidłowo przygotowuje pen 
do podania insuliny.

OCENA ZAJĘĆ Dobre aspekty Pacjent zna zasady samokontroli.

Wady Pacjent nie bierze pod uwagę, że mogą wystąpić powikłania związane z chorobą.

Wnioski Pacjent akceptuje stan swojego zdrowia.

Praca wyróżniona w I edycji kursu specjalistycznego „Edukator w cukrzycy” realizowanego przez Polską Federację Edukacji w Diabetologii w terminie 25.10.2014– 
–25.01.2015 r. pod kierunkiem Alicji Szewczyk.

przebieg zajęć

Cel ogólny: 
Przygotowanie pacjenta do życia z cukrzycą, przekazanie wiado-

mości na temat choroby oraz wykształcenie nawyków i umiejętności 
praktycznych, które zapewnią choremu jakość życia porównywalną 
do osób niechorujących na cukrzycę.

Cele szczegółowe: 
Kształcenie umiejętności technicznych – obsługa pena, obsługa 

glukometru.
  sfera intelektualna: omówienie leczenia insuliną, przedsta-

wienie rodzajów insulin, miejsc wkłuć i technik podawania insuliny, 
przechowywania insuliny oraz wymiany insuliny. Ustalenie wizyt 

kontrolnych w poradni diabetologicznej. Omówienie sposobów zapo-
biegania hipoglikemii i hiperglikemii.

   sfera umiejętności: pacjent umie samodzielnie wybrać miej-
sce wkłucia. Potrafi dokonać zmian w planie posiłków oraz w daw-
kowaniu insuliny, w zależności od wysiłku fizycznego. Samodzielnie 
wykonuje czynności penem (zmienia fiolki, ustawia dawkowanie).
  sfera emocjonalna: pacjent rozumie potrzebę samodzielne-

go wkłucia, odpowiedzialny jest za swój stan zdrowia. Rozumie sens 
przyswajanej wiedzy i jej wpływ na jakość życia. Pacjent jest chętny 
do poszerzania wiedzy na temat cukrzycy, chętnie wykonuje czyn-
ności samokontrolne, np. podawanie insuliny, pomiar glikemii. 


