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„CUKRZYCA W RODZINIE. Razem możemy więcej” 

Wykład inauguracyjny „Cukrzyca jako problem społeczny” 

Prof. Krzysztof Strojek, Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii (Oddział 
Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Metabolicznych ŚUM/Oddział 
Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Zabrzu)  

Profesor przedstawił historię leczenia cukrzycy. Omówił zmiany w leczeniu cukrzycy na 
przestrzeni lat, które w skrócie można określić jako dwie rewolucje. Pierwsza to odkrycie i 
zastosowanie insuliny (1922 r.); druga – wprowadzenie glukometrów i penów. Zwracał 
uwagę na rolę edukacji i motywacji w terapii pacjentów i tu podkreślał kluczową rolę 
pielęgniarek. 

Streszczenie wystąpienia. Wciąż co trzeci pacjent wciąż nie podaje sobie odpowiednich 
dawek insuliny Cukrzyca nie boli. Cukrzycę rozpoznaje się, gdy poziom Hg glikowanej 
wynosi ponad 125, ale tego pacjent nie czuje. Zaczynają się dolegliwości (powikłania) przy 
wskaźniku 250-300, a on osiąga ten poziom po 5 latach rozwoju choroby. Co robić, żeby nie 
dopuścić do rozwoju powikłań? Prowadzić badania przesiewowe, żeby wykryć wczesny etap, 
i leczyć, żeby przedwcześnie nie umarł, żeby nie stał się kaleką, żeby jego jakość życia była 
dobra. Po pierwsze trzeba pamiętać, że niewyrównana glikemia często wynika z błędów 
pacjenta. Jeśli wynik jest zły, to nie znaczy, że trzeba zwiększać dawkę. Te błędy to: 
ominięcie dawki (pacjent pytany, czy regularnie przyjmuje lek, odpowiada twierdząco; 
pytany, czy często zdarza mu się opuścić dawkę, też odpowiada twierdząco), niewłaściwe 
przygotowanie preparatu, nieprawidłowe użycie pena, niedrożność elementu sprzętu. Druga 
sprawa: Ponad 40% Polaków ma nadwagę, ponad 20% – otyłość. To sprzyja cukrzycy. 
Kluczem do leczenia jest motywacja, wyjaśnienie z edukatorem Rozbudzenie motywacji 
należy do pielęgniarki i edukatora; wybór narzędzia należy do pacjenta, ale w konsultacji z 
edukatorem. Edukacja mus być powtarzalna i sprawdzana (trzeba pamiętać, że pacjent po 
wyjściu z gabinetu pamięta 40% przekazanych mu treści, a po 10 dniach – 10%). Rozwijając 
wątek dwóch rewolucji w leczeniu cukrzycy zauważył, że przed wprowadzeniem insuliny 
pacjenci z cukrzycą umierali w ciągu kilku miesięcy od jej wystąpienia. Wprowadzenie 
glukometrów i penów w Polsce miało miejsce w 1986 roku. Warto pamiętać, że glukometr w 
tamtych czasach kosztował 100 dolarów, a przeciętny Polak zarabiał 20-30 dolarów 
miesięcznie. Najpierw ten drogocenny sprzęt został zastosowany u ciężarnych. To 
spowodowało, że śmiertelność noworodków – dzieci ciężarnych z cukrzycą spadła w ciągu 
roku z 30 do 3%...  

 

Mgr Alicja Szewczyk, dietetyk diabetologiczny, Royal Infirmary of Edinburgh, Szkocja: 
„Programy edukacyjne dla osób z cukrzycą DAFNE/DESMOND – współpraca i udział 
dietetyka”  

Alicja Szewczyk z Edynburga omówiła programy edukacyjne dla pacjentów z cukrzycą 
DAFNE, DESMOND i STEP i przedstawiła ich realizację w Wielkiej Brytanii i w Lothian w 
Szkocji, gdzie pracuje. Warte podkreślenia jest fakt, że w Wielkiej Brytanii chorzy przewlekle, 
w tym na cukrzycę, mają bezpłatne wszystkie świadczenia: poradę lekarza ogólnego, 
specjalisty, opiekę szpitalną, leki, udział w programach edukacyjnych, w tym internetowych, 
sprzęt: glukometr, pompa insulinowa, elektroniczne aplikacje do obsługi i zarządzania i in. 
(refundowane przez NHS – National Health Service, publiczny płatnik, odpowiednik NFZ). 
Omawiane programy są adresowane do różnych grup pacjentów. W DAFNE (Dose 
Adjustment for Normal Eating) mogą uczestniczyć osoby >17 r.ż. z cukrzycą typu 1. 
Zadaniem programu jest przygotowanie młodych ludzi z cukrzycą do normalnego życia mimo 
choroby. Główne cele to efektywna kontrola poziomu glukozy we krwi i zmniejszenie ryzyka 
powiklań cukrzycy. Edukacja uwzględnia wszystkie aspekty cukrzycy, a więc zasady 



postępowania terapeutycznego, żywienie, sport, aspekty psychologiczne i jest nastawiona w 
szczególności na doskonalenie umiejętności identyfikowania i liczenia weglowodanów w 
posiłku I ustalania dawki insuliny. Jednym słowem program ma nauczyć chorych takiego 
kontrolowania cukrzycy, żeby mogli prowadzić życie zbliżone do życia zdrowych osób. 
Program jest interaktywny i bardzo intensywny. Zajęcia trwają przez 5 dni po 8 godzin, po 8 
tygodniach jest sesja przypominająca. Zajęcia w grupach 6-8-osobowych prowadzi 2 
edukatorów: pielęgniarka i dietetyk. Skupia się na nauce prawidłowego jedzenia: obliczanie 
dawek pokarmu, koordynowanie z wysiłkiem fizycznym, korelacja z dawką leku. W części 
zajęć uczestniczy rodzina i opiekunowie, ponieważ ich też dotyczy edukacja. Odbywa się też 
spotkanie z lekarzem. W ramach zajęć jest wspólne wyjście na lunch, co pozwala na 
praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu diety. Ideą kursu jest promocja praktycznej 
edukacji, powtarzanie i ewaluację. Każdy absolwent otrzymuje materiały i konto 
FreeStyleLibre, dzięki czemu ma stały dostęp do porady. Wszystkie elementy kursu dla 
pacjenta są bezpłatne W Wielkiej Brytanii w 144 placówkach przeprowadzono ponad 7000 
kursów z udziałem 700 edukatorów dla 50 tys. kursantów. Chociaż jest dość drogi, szacuje 
się, że oszczędności wynikłe z dobrej kontroli cukrzycy i zmniejszenia ryzyka powikłań 
cukrzycy wynoszą w skali kraju nawet 50 mln funtów rocznie.  

DESMOND (Diabetes Education & Self Management for Ongoing & Newly Diagnosed) to 
kurs dla dorosłych w z cukrzycą typu 2. Zajęcia trwają 6 godzin, są prowadzone przez 
pielęgniarkę i dietetyka dla grup 10-osobowych, także z osobami towarzyszącymi. Kurs 
prowadzi ponad 100 organizacji (ponad 700 edukatorów) w Wielkiej Brytanii, Irlandii i 
Australii. NSH Lothian prowadzi 90 edycji kursu rocznie; w 9 ośrodkach przeszkolono 700 
osób. W Wielkiej Brytanii 78% pacjentów jest kierowanych na ten kurs, jednak uczestniczy w 
nim ok. 5% skierowanych (występuje wiele przeszkód po stronie pacjenta, chociażby 
niedostateczna znajomość angielskiego). 

STEP to program w fazie pilotażu, dedykowany osobom >15 r.ż. z cukrzycą typu 1 świeżo 
zdiagnozowaną. W edukacji bierze udział cały zespół terapeutyczny pod kierunkiem 
pielęgniarki. Ten intensywny kurs ma dobrze przygotować do życia w nowej sytuacji. 
Obejmuje 10 spotkań, w tym 8 w ciągu pierwszego miesiąca. Obejmuje trening liczenia 
węglowodanów, odpowiedniego trybu życia, ćwiczeń fizycznych, podawania iniekcji. W 
siódmym tygodniu odbywa się spotkanie z psychologiem i dietetykiem, po pół roku 
rekapitulacja wiedzy pacjenta. Prelegentka podsumowała przydatność programów, zwróciła 
uwagę na ich profil, przytoczyła wypowiedzi uczestników, którzy zwracali uwagę nie tylko na 
ich aspekt terapeutyczny, ale również duże wsparcie psychologiczne i społeczne. 

Angus Forbes, profesor pielęgniarstwa diabetologicznego, King's College London, 
Fundacja Europejskich Pielęgniarek w Cukrzycy (Foundation of European Nurses in 
Diabetes, FEND), Wielka Brytania wygłosił dwa wykłady. 

I „Dyskryminacja społeczna i stygmatyzacja w cukrzycy"  

Profesor Angus Forbes zauważył, że traktowanie z dystansem ludzi różniących się od nas 
pod jakimś względem jest powszechną ludzką cechą. Osoba z cukrzycą prezentuje elementy 
zachowania albo wyglądu, które powodują, że odbieramy ją jako „inną”, więc czasem mimo 
woli dystansujemy się od niej. Nie zawsze są to elementy widoczne, ale czasem tak: np. 
wykonywanie iniekcji, odmawianie poczęstunku określonego rodzaju. To wyzwala w 
otoczeniu rezerwę, zmianę nastawienia, podejrzliwość, mechanizm stygmatyzacji – w 
konsekwencji dyskryminację i izolację społeczną. Według badania DAWN (Diabetes, 
Attitudes, Wishes and Needs – Cukrzyca, Postawy, Życzenia, Potrzeby) jedna na 5 osób z 
cukrzycą czuje się dyskryminowana w jakiś sposób. Mogą to być natrętne pouczenia i 
porady, publiczne informowanie, a także niedopuszczanie do awansów z powodu podejrzeń 
o niepełnosprawność. Takie postępowanie otoczenia wpływa na jakość życia w każdej 
sferze: emocjonalnej, materialnej, rodzinnej i społecznej, zawodowej.  W różnych relacjach 
osoby z cukrzycą czują się oceniane, a nawet obrażane, traktowane nieuprzejmie albo 
protekcjonalnie, spotykają się z uwagami, że są niezdrowe, otyłe, niechlujne, leniwe, 



nadużywają środków społecznych. Czasem się ich oskarża, że przyjmują narkotyki („taki 
dzieciak, a już się szprycuje”). W obawie przed utratą relacji z innymi ludźmi bronią się, 
wstydzą, kryją, izolują. Na przykład 10-letni chłopiec żali się, że jest nielubiany w szkole: 
rówieśnicy go oskarżają, że ma fory u nauczycieli, że jest marnotrawcą; uważa, że rodzice 
go nie kochają. Nastolatki nie mogą znaleźć towarzystwa, partnerów. Stygmatyzacja 
zaczyna się więc już w młodym wieku: rówieśnicy nie rozumieją, wyśmiewają, podejrzewają 
narkotyzowanie się, kpią, że są inni. Z jednej strony potrzebna jest edukacja społeczeństwa, 
a z drugiej – grupy wsparcia, otoczenie osób w takiej samej sytuacji. Ciekawe są wzajemne 
relacje osób z cukrzycą typu 1 i typu 2 – niekoniecznie przyjazne. Osoby z typem 1 czują się 
lepsze, bo nie przyczyniły się do rozwoju swojej choroby: to zrządzenie losu, i oskarżają tych 
z typem 2, że sami są winni, że są chorzy, bo dopuścili do nadwagi, bo się nie ruszają (grubi 
i leniwi). A więc te dwie grupy nie czują się solidarne w chorobie i okazują sobie niechęć. 
Dodać trzeba, że osoby z cukrzycą typu 2 doznają też niechęci ze strony pracowników 
medycznych, którzy okazują im słowną dezaprobatę, piętnują. Negatywne podejście lekarzy 
potwierdza 30 badań, przejawia się w skracaniu wizyt, uzależnianiu leczenia od np. wagi, 
odmowie leczenia. Dyskryminują media: tytuły nasuwają negatywne skojarzenia, pojawiają 
się niestosowne żarty, oskarżanie o nadużywanie publicznych środków.  

Jak wspierać ludzi z cukrzycą, żeby mogli żyć godnie? Najważniejsza jest edukacja 
społeczeństwa: czym jest cukrzyca, jak traktować problemy pacjentów, rozumieć je, nie 
stygmatyzować, redukować odosobnienie. W tych działaniach kluczową rolę odgrywają 
pielęgniarki, ale i one potrzebują wsparcia. Pomoc dla pielęgniarek to: wsparcie systemowe, 
zwiększenie zatrudnienia, doradztwo i wsparcie edukacyjne, emocjonalne i społeczne. 

II Prewencja problemów psychospołecznych w cukrzycy typu 1 i wczesna interwencja 
i 2 Osoby z cukrzycą narażone są na poważne problemy psychospołeczne, które wynikają z 
obaw o komplikacje, wystąpienie hipoglikemii, pojawienie się wypalenia spowodowanego 
chorobą albo wyparcia, obserwowania negatywnych wzorców. Zapobiec problemom może 
motywacja, adaptacja, pozytywne wzorce. Szczyt problemów występuje przy diagnozie. Jeśli 
działania prewencyjne zostaną podjęte na samym początku, łatwo je zminimalizować. Jeśli 
przegapimy ten moment, problemy nasilą się i będą trudniejsze do przezwyciężenia. Łatwiej 
jest z dzieckiem, które się kształtuje, ma plastyczna psychikę, łatwiej przyjmuje argumenty. 
Trudniej z dorosłym, do którego trudniej dotrzeć, trudniej zmienić jego strukturę, toteż 
choroba zakłóca jego osobowość. Następuje załamanie, rozżalenie: dlaczego ja, mam 
zmarnowane życie. Młodzi szybko się uczą, czego unikać, jak postępować, dorosły popada 
w stany obsesyjne, jest nadgorliwy np. co chwila sprawdzając poziom cukru. Z pacjentem 
trzeba rozmawiać, jak żyć na co dzień, co jest dla niego ważne, co czuje. Ważny jest język; 
edukator/lekarz/psycholog musi być pewnien, że pacjent prawidłowo rozumie instrukcje i 
wyjaśnienia, np. pospolitą formułę: „dobra kontrola cukrzycy”. Podsumowując: najlepsza 
technologia nie pomoże, jeśli zawiodą relacje międzyludzkie. 

Mgr Justyna Kapuściok, Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych, Bytom: 
„Podolog – zawód przyszłości”  

Justyna Kapuściok przedstawiła historię działań związanych z profilaktyką stopy 
cukrzycowej, którą współtworzyła. 15 lat temu opracowaliśmy standard opieki i profilaktyki 
stopy cukrzycowej oraz programy kształcenia. Na tej podstawie najpierw były realizowane 
kursy specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego, a następnie kurs zawodowy z 
programem i konkretnymi kompetencjami zawodowymi absolwentów w szkole policealnej. W 
konsekwencji wkrótce (w 2020 roku) będziemy mieć profesjonalnego podologa. Podolog z 
dyplomem bytomskiej szkoły będzie przygotowany do pracy w zespole terapeutycznym. 
Miejmy nadzieję, że powstaną stanowiska pracy dla jej absolwentów, ponieważ 
zapotrzebowanie na usługi podologa jest bardzo duże. Opieka podologa należy się każdemu 
(nie tylko osobie z cukrzycą), nie tylko wtedy, gdy już pojawią się problemy. Inne kraje, np. 
Niemcy, mają 100-letnią tradycję jeśli chodzi o te usługi. W Polsce kursy dla pielęgniarek 
„Medyczna pielęgnacja stóp” są prowadzone od 2007 roku, zaś pierwszy dwuletni kurs 



zawodowy w Zespole Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych rozpoczął się w 2018 roku. 
Pielęgniarki promują ten zawód medyczny, ponieważ wspiera on ich interwencje. Podolog 
może szybko podjąć opiekę. planuje opiekę, opiekuje się pacjentem, prowadzi pielęgnację, a 
nie tylko wykonuje zabiegi podologiczne. Zespół dydaktyczny w Bytomiu opracował kryteria 
edukacyjne, obejmujące dwie grupy zagadnień: I opieka profilaktyczna, II zabiegi. Kryteria 
edukacyjne dla podologa nie kolidują z pielęgniarstwem, bo pielęgniarki zapoznają się z 
podologią w ogólnym zakresie. Opracowaliśmy materiały dla pacjenta przygotowujące do 
samoopieki. Materiał dydaktyczny obejmuje 11 tematów, w tym: czynności obowiązkowe, 
działania zabronione (nie pal!), ćwiczenia, obserwacja. Opracowaliśmy również kartę 
poedukacyjną i zalecenia do domu. Materiały dostały akceptację konsultanta krajowego. 
Choć zasady prawidłowej samoopieki są bardzo proste, 99% pacjentów ich nie zna. Podolog 
jako członek zespołu terapeutycznego bardzo usprawni opiekę nad pacjentem. Zespół 
Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu obecnie jako jedyna w Polsce 
placówka kształci podologów, jest to „eksperyment pedagogiczny”. Kiedy wypuści 
pierwszych absolwentów, zawód znajdzie się na liście MEN. Program kształcenia w 
zawodzie podolog pomoże być zastosowany w każdej szkole publicznej i niepublicznej. 

Panel konsultantów  

Pielęgniarstwo diabetologiczne – aktualne wytyczne. Sesja konsultanta krajowego i 
konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego – 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego: 
Greta Kanownik – dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
 Alicja Szewczyk – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 
Sebastian Irzykowski – wiceprezes NRPiP 
konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego: 

 Teresa Świątkowska (woj. kujawsko-pomorskie) 
Mirosława Młynarczuk (woj. mazowieckie) 
Bożena Guściora (woj. podkarpackie) 
Krystyna Popławska (woj. podlaskie)  
Magdalena Świątek (woj. łódzkie) 
Agnieszka Olińska (woj. warmińsko-mazurskie) 
 
Każda z obecnych na konferencji konsultantek wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa 
diabetologicznego przedstawiła statystyki dotyczące sytuacji ogólnej i kadrowej w opiece 
pielęgniarskiej nad pacjentami z cukrzycą w reprezentowanych przez nie województwach. 
Ich krótkie wystąpienia można streścić następująco. Pielęgniarek przygotowanych do 
wykonywania zadań w zakresie opieki diabetologicznej jest za mało (np. w podkarpackim 
kilka specjalistek i 200 edukatorów, przy czym na stanowisku edukatora pracuje ok. 100 
osób; w mazowieckim jest 12 specjalistek i 43 edukatorów). Zgłaszane problemy to np. 
trudności w przechodzeniu pacjentów od diabetologicznej opieki pediatrycznej do opieki 
dorosłej. Niedostatecznej liczbie wyspecjalizowanej kadry towarzyszy brak odpowiedniej 
wiedzy pielęgniarek pracujących na innych stanowiskach i oddziałach; często nie wiedzą one 
nawet o istnieniu zaleceń PFED i – rzecz jasna – nie stosują ich. Jest mało kursów dla 
edukatorów. Niejednokrotnie są słabej jakości, a do tego są płatne i drogie dla pielęgniarek 
(600–700 zł). Często na ogłaszane przez organizatorów kursy nie mogą zebrać się 
wystarczająco liczne grupy. To sytuacja paradoksalna, bo przecież potrzeby są duże – i to 
zapotrzebowanie zarówno na opiekę, jak i na edukację. Konsultantki sugerowały, że kursy 
powinny być przynajmniej częściowo refundowane. Zwracały też uwagę na niski poziom 
kształcenia: przeważa teoria, organizatorzy nie zapewniają odpowiednich ośrodków 
stażowych.  

 

 



Dyskusja 

Alicja Szewczyk, konsultant krajowy: Konsultanci wojewódzcy powinni się skupić na promocji 
edukacji (zgodnie z potrzebami) i na zapewnieniu odpowiedniej kadry edukującej 
pielęgniarki niediabetologiczne. W pierwszym rzędzie należy zadbać o kursy 
dokształcające dla pielęgniarek w POZ, przygotować kursy w różnych formach dla tych 
właśnie odbiorców, a staże prowadzić w referencyjnych ośrodkach diabetologicznych. 
Sebastian Irzykowski zwrócił uwagę, że kursy dokształcające prowadzone przez różnych 
organizatorów faktycznie mogą nie spełniać oczekiwań, jest duża dowolność ich form. Ale 
zachęca do zgłaszania zapotrzebowania do okręgowych izb, które organizują kształcenie 
bezpłatne dla pielęgniarek i reagują na zgłaszane zapotrzebowanie. Dyrektor Greta 
Kanownik dodała, że wybierając kurs, warto zapoznać się z opiniami, wybrać organizatora, 
który jest wiarygodny, posiadającego certyfikat CKPPiP. Alicja Szewczyk przypomniała, że 
należy również weryfikować spełnianie kryteriów przez kandydatów na uczestników kursów. 
Greta Kanownik poinformowała, że obecnie wprowadzana jest zmiana standardów 
kształcenia przeddyplomowego i kiedy ten proces zostanie zakończony, departament wraz z 
CKPPiP zajmie się porządkowaniem kształcenia podyplomowego. Jest już rozporządzenie 
dotyczące wszystkich zawodów medycznych; jeśli chodzi o pielęgniarstwo, nad 
zagadnieniem pracują wszystkie zainteresowane podmioty (PTP, PTPoł, KK w dziedzinie 
pielęgniarstwa). Jest propozycja (która pojawiła się już w Strategii rozwoju pielęgniarstwa) 
akredytacji podmiotów zajmujących się kształceniem podyplomowym. Zanim te problemy 
zostaną opanowane w sposób systemowy, dyrektor Kanownik zaapelowała, aby każdy we 
własnym interesie dbał o jakość i wymagał jakości, nie godził się na obniżanie kryteriów i 
niespełnianie norm. Jak powiedziała, „walczyliśmy i mamy określone osiągnięcia: mamy 
edukatora, poradę pielęgniarską, do samodzielności i profesjonalizmu pielęgniarek 
przyzwyczajają się i pracodawcy, i inni profesjonaliści medyczni (lekarze), i decydenci. 
Przepisy przepisami, ale my sami musimy je egzekwować”. Na koniec zachęciła do 
kontaktów i współpracy z konsultantami i izbami w zakresie organizacji kształcenia dla 
edukatorów ds. diabetologii.  

 


