
 

Zalecenia Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, 

konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 

i konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

Przekazana Państwu publikacja stanowi zbiór czterech zaleceń przygotowanych pod wspólnym 

patronatem Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, konsultanta krajowego w dziedzinie 

pielęgniarstwa i konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. 

Zalecenia zostały opracowane i zaktualizowane przez grupę roboczą, w skład której wchodzą 

pielęgniarki z dużym doświadczeniem w zakresie opieki diabetologicznej, jednocześnie 

członkowie Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii. Adresatami zaleceń są pielęgniarki  

i położne zajmujące się pacjentami z cukrzycą i ich rodzinami. 

Celem zaleceń jest spowodowanie poprawy jakości praktyki opieki diabetologicznej. Dotyczą 

one najważniejszych, podstawowych czynności i zabiegów, które osoba z cukrzycą wykonuje. 

Procedurę ich przeprowadzania personel medyczny powinien mieć doskonale opanowaną, 

ponieważ od precyzji i staranności zależy zdrowie i jakość życia osób chorych na cukrzycę. 

Krok po kroku opisany jest sposób:  

• wykonania pomiaru glikemii na glukometrze,  

• podawania insuliny wstrzykiwaczem automatycznym typu pen,  

• eksploatacji zestawu infuzyjnego w terapii ciągłym podskórnym wlewem insuliny przy użyciu 

osobistej pompy i 

• przygotowania osoby z cukrzycą do zabiegu operacyjnego i do badań diagnostycznych. 

Mam nadzieję, że zamieszczone w broszurze materiały przyczynią się do usprawnienia i 

ujednolicenia pielęgniarskiej opieki diabetologicznej w Polsce. Spełnią swój cel, jeśli zainspirują 

Państwa do dalszych działań w kierunku doskonalenia opieki nad pacjentem z cukrzycą i jego 

rodziną. 

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii liczy na Państwa uwagi i sugestie na temat treści lub 

struktury zaleceń, a także na propozycje innych opracowań w dziedzinie pielęgniarstwa 

diabetologicznego. 

 

Alicja Szewczyk 

przewodnicząca  

Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* * * 

Opracowane przez Grupę Roboczą Zalecenia są kierowane do pracowników medycznych i 

zawierają wytyczne dobrej praktyki w zakresie: 

• pomiaru glikemii na glukometrze, 

• techniki badań poziomu glukozy we krwi przy pomocy glukometru, 

• podawania insuliny wstrzykiwaczem automatycznym typu pen, 

• zasad eksploatacji zestawu infuzyjnego w terapii ciągłym podskórnym wlewem insuliny przy 

użyciu osobistej pompy, 

• przygotowania osoby z cukrzycą do zabiegu operacyjnego i do badań diagnostycznych. 

Zalecenia stanowią kompendium wiedzy, pozwalają na uszczegółowienie wykonywania 

czynności związanych z samokontrolą oraz budowanie własnych standardów przez zespoły 

terapeutyczne. Treści zaleceń zostały zaktualizowane w oparciu o nowe zapisy prawne, 

regulujące postępowanie w zakresie poszczególnych etapów postępowania. 

Uważam, iż Zalecenia Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii stanowią cenną inicjatywę 

Grupy Roboczej na rzecz pacjentów i pracowników medycznych. 

Grażyna Kruk-Kupiec 

konsultant krajowy  

w dziedzinie pielęgniarstwa 

 

 

* * * 

Chorzy żyjący z cukrzycą są narażeni na częste kontakty z placówkami ochrony zdrowia i 

częściej, niż przeciętnie, mają wykonywane zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry. Personel 

służby zdrowia musi chronić ich zdrowie z ogromnym poczuciem odpowiedzialności. Również 

sami pacjenci mogą mieć pozytywny wpływ na stan swojego zdrowia i samopoczucia. Zalecenia 

dla osób z cukrzycą w aspekcie epidemiologicznym koncentrują się na przestrzeganiu zasad 

związanych z utrzymaniem higieny rąk (pacjentów i personelu), dekontaminacji skóry oraz na 

postępowaniu z odpadami powstałymi podczas wykonania pomiaru glikemii i iniekcji, zarówno 

w środowisku domowym pacjenta, ale przede wszystkim w zakładach opieki zdrowotnej. 

Cukrzyca jest zaliczana do czynników, które podwyższają ryzyko zakażenia szpitalnego u 

chorych z tą jednostką chorobową leczonych w placówkach medycznych. 

Podstawą ochrony zdrowia podopiecznych z cukrzycą w kontekście wykonywanych zabiegów 

naruszających ciągłość skóry jest antyseptyka. Antyseptyka to postępowanie mające na celu 

niszczenie drobnoustrojów oraz hamowanie ich wzrostu przy użyciu antyseptyków stosowanych 

na żywe tkanki, takie jak skóra, błony śluzowe, tkanki jamy ciała, rany i oparzenia. Do 

postępowania antyseptycznego zalicza się higieniczne oraz chirurgiczne mycie rąk, higieniczną 

lub chirurgiczną dezynfekcję rąk metodą wcierania wykonywaną przez personel medyczny 

oraz dezynfekcję skóry chorego poprzedzającą iniekcje i zabiegi chirurgiczne, a także inne 

postępowanie prowadzone z użyciem preparatów antyseptycznych, np. kąpiel chorego przed 

zabiegiem operacyjnym, płukanie jamy ustnej itp. Antyseptyki używane przez personel 

medyczny i pacjentów w środowisku domowym powinny charakteryzować się odpowiednią 

skutecznością działania przeciwdrobnoustrojowego.  

Niezmiernie ważne są zasady użycia preparatu dezynfekcyjnego do odkażania skóry chorych z 

cukrzycą, którzy mają wykonywane pomiary i podawaną insulinę. Należy bezwzględnie 

przestrzegać czasu działania preparatu po aplikacji na skórę. Stosując tę zasadę możemy zapobiec 

przedostaniu się drobnoustrojów do łożyska naczyniowego. Nieprzestrzeganie wymogu może 



być przyczyną rozwoju zakażenia, np. zakażenia skóry, zakażenia krwi i innych. Skuteczna 

dezynfekcja skóry przed wstrzyknięciami powinna być krótka, trwać około 15 sekund. Zaleca się, 

aby stosowane preparaty alkoholowe były natryskiwane na skórę. W wielu sytuacjach można 

stosować chusteczki nasączone antyseptykiem. W momencie pomiaru czy iniekcji odkażone 

miejsce powinno być suche. 

Zwykłe mycie rąk jest najważniejszym, prostym, tanim i skutecznym sposobem ograniczania 

rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych. Ten „złoty standard higieny”, jak 

często jest określane mycie rąk, odnosi się do wszystkich i wszędzie. W dobie poważnych 

zagrożeń chorobami wirusowymi (grypa, wirusowe zapalenia wątroby) i bakteryjnymi (zatrucia 

pokarmowe, sepsy) wskazane jest, aby w naszym życiu codziennym i pracy myć ręce jak 

najczęściej i zgodnie z zaleceniami. Środowisko naturalne, domowe nie stwarza dla pacjenta 

takiego zagrożenia, jak szpital. Nawet najczystszy szpital jest dużym skupiskiem chorych, a 

zatem charakteryzuje się obecnością materiału potencjalnie zakaźnego oraz czynnikami 

mogącymi oddziaływać niekorzystnie na chorych z odpornością obniżoną w wyniku istniejących 

chorób przewlekłych. 

Warto pamiętać – i jednocześnie przypominać, że zwykłe mycie rąk przy użyciu mydła i ciepłej 

wody wykonywane w domu trwa tylko 20 sekund. Ten czas pozwala na usunięcie widocznych 

zanieczyszczeń oraz do 90% drobnoustrojów przejściowo znajdujących się na powierzchni 

naszych rąk. 

Pracownicy medyczni stosują w pracy różne metody mycia oraz dezynfekcji rąk. Sposób 

wykonania powinien być zgodny ze standardami i obowiązującymi normami. Oto najważniejsze 

zasady utrzymania higieny rąk: 

• przed przystąpieniem do dekontaminacji rąk należy zdjąć zegarek i biżuterię, aby preparat 

antyseptyczny zastosować na całą powierzchnię skóry rąk, jak tego wymaga procedura.  

• paznokcie powinny być naturalne, krótko obcięte, czyste i niepolakierowane. 

Na zakończenie warto podkreślić jeszcze jedną uniwersalną zasadę epidemiologiczną stosowaną 

w higienie i profilaktyce zakażeń. W trakcie zabiegów z naruszeniem ciągłości skóry personel 

medyczny ma obowiązek używania rękawic ochronnych. Nakładanie rękawic ochronnych nie 

zastępuje mycia rąk, a przed ich założeniem i po ich zdjęciu należy obowiązkowo przeprowadzić 

odpowiednie postępowanie higieniczne. 

 Musimy bezpiecznie wykonywać swoją pracę dla bezpieczeństwa podopiecznych, ale także dla 

ochrony swojego zdrowia.  

Beata Ochocka  

konsultant krajowy  

w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 



Grupa Robocza: 

1. Alicja Szewczyk, Klinika  Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

Warszawa 

2. Renata Koczan, Klinika  Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

Warszawa 

3. Renata Seredyn,  Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

Warszawa 

4. Mirosława Młynarczuk, Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Samodzielny Publiczny 

Centralny Szpital Kliniczny WUM Warszawa 

5. Beata Stepanow , Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej Konin 

6. Beata Ochocka, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 

                  

   

 

I Pomiar glikemii na glukometrze 
 

Pomiary glikemii na glukometrze służą do monitorowania leczenia i oceny wyrównania 

metabolicznego cukrzycy. Jego wyniki nie mogą być wykorzystywane do celów 

diagnostycznych. Badanie mogą przeprowadzać pracownicy medyczni lub pacjenci 

(samokontrola), wymaga to jednak ich systematycznej edukacji w tym zakresie. 

Pomiary glikemii stanowią podstawę decyzji terapeutycznych, muszą być więc tak wykonywane, 

aby uzyskiwane wyniki były jak najbardziej wiarygodne. 

 

Technika badania poziomu glukozy we krwi przy pomocy glukometru 

Zestaw do badania poziomu glikemii: glukometr, paski testowe, nakłuwacz, lancet, gazik, 

pojemnik na odpady medyczne. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 5 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) przez odpady medyczne rozumie się odpady powstające 

w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  

1. Sprawdzenie ważności pasków testowych do glukometru.  

• Po pierwszym otwarciu opakowanie z paskami testowymi powinno być opisane datą   

  otwarcia, jeśli producent zastrzega określony czas ich użytkowania. 

2. Kalibracja glukometru – jeśli takie są wymagania producenta. 

3. Umycie rąk przez pacjenta ciepłą wodą z mydłem oraz dokładne osuszenie.  

• Ciepło powoduje rozszerzenie naczyń, co zwiększa przepływ krwi w naczyniach  

   włosowatych ułatwiając tym samym pobranie jej do badania. 

4. Masaż dłoni pacjenta od nasady w kierunku nakłuwanego palca.  

• Uciskanie końcówki palca powoduje rozcieńczenie krwi płynem tkankowym. 

5. Umieszczenie paska testowego w glukometrze. 

6. Nakłucie bocznej powierzchni palca pacjenta:  

• dopasowanie głębokości nakłucia do indywidualnych cech skóry pacjenta,  

• lancety są wyłącznie jednorazowego użytku, 

• nakłuwacz jest urządzeniem osobistym! 

• oszczędzamy kciuk oraz palec wskazujący. Nakłuwamy powierzchnie boczne palców, 



by jak najdłużej zachować ich funkcję czuciową. U niemowląt można nakłuwać także 

palce stóp oraz piętę (również z boku) do chwili, kiedy dziecko zacznie chodzić. 

7. Nałożenie kropli krwi na pasek testowy (metoda fotometryczna) bądź przyłożenie kropli 

do końcówki paska (metoda elektrochemiczna) po pojawieniu się na ekranie glukometru 

ikony powiadamiającej. 

8. Zabezpieczenie miejsca nakłucia czystym gazikiem jednorazowym. 

9. Usunięcie zużytego lancetu. 

 

Zasady epidemiologiczne 

Higiena rąk – pacjenci 

Właściwa higiena rąk jest jednym z warunków prawidłowego pomiaru. Przed pomiarem ręce 

należy umyć i dokładnie osuszyć.  

Higiena rąk – pielęgniarki/położne 

 Przed zabiegiem przeprowadzić higieniczne mycie rąk. 

 Pomiar glikemii wykonać w rękawiczkach ochronnych. 

 Po zdjęciu rękawiczek przeprowadzić mycie i odkażanie rąk. 

Przygotowanie stanowiska pracy 

Przygotować zestaw do wykonania zabiegu. 

Przygotować potrzebny sprzęt i środki. 

Przygotować sztywny, odporny na działanie wilgoci i przekłucia pojemnik jednorazowego użycia 

na odpady medyczne. 

Sprzęt do pomiaru 
Sprzęt pomiarowy (glukometr, nakłuwacz oraz etui, w którym się znajdują) powinien być 

utrzymywany w czystości. Zużytych pasków testowych nie przechowujemy razem  

z glukometrem. 

Brak przepisów prawnych regulujących sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi przez 

pacjenta poza placówkami ochrony zdrowia, a więc jego edukacja w tym zakresie należy do 

personelu medycznego. Pacjent powinien zadbać o to, aby osoby postronne nie były narażone na 

kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym. Zużytych pasków testowych i igieł do nakłuwacza 

nie wyrzucamy bezpośrednio do kosza na śmieci ani do ogólnego zsypu! W celu odpowiedniej 

ich utylizacji należy przestrzegać przepisów lokalnych. Polecane są pojemniki plastikowe, 

przeznaczone do tego celu z możliwością zamknięcia. 

W placówkach ochrony zdrowia należy korzystać tylko i wyłącznie z glukometrów z paskiem 

zewnętrznym. 

Jeżeli w placówce ochrony zdrowia osoba z cukrzycą nie dysponuje nakłuwaczem osobistym, 

nakłucie bocznej części palca wykonujemy igłą jednorazową, lancetem, nakłuwaczem 

jednorazowym bądź nakłuwaczem wielokrotnego użytku przeznaczonym dla wielu pacjentów. 

Podstawy prawne dotyczące postępowania z odpadami medycznymi: 

1. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 185 

poz. 1243 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. nr 139 poz. 940). 

 

Czynniki zakłócające pomiar glikemii 

1. Czynniki środowiskowe opisane w instrukcji obsługi każdego glukometru. 



2. Czynniki technologiczne:  

•technologia fotometryczna,  

•technologia biosensoryczna.  

3. Czynniki fizjologiczne: 

• substancje wytwarzane przez organizm i występujące we krwi (substancje endogenne),  

wysokie stężenie trójglicerydów, bilirubiny, kreatyniny,wartość hematokrytu poniżej 30% 

(niedokrwistość, przewlekła niewydolność nerek, krwotoki) i powyżej 60% (odwodnienie 

występujące w przebiegu biegunki, wymiotów, w cukrzycowej kwasicy ketonowej, w 

nieketonowym hiperglikemicznym zespole hipermolarnym), pH krwi; 

• substancje pochodzące ze źródeł zewnętrznych (substancje egzogenne) np. 

niewystarczająca higiena rąk – pozostałości cukru pochodzącego ze spożywanych 

owoców i słodyczy, resztki środków dezynfekujących, pozostałości kremu do rąk oraz 

przyjmowane leki. 

 

Pomiar glikemii z miejsc alternatywnych (AST) 

1.Krew włośniczkową do oznaczania zawartości glukozy we krwi można uzyskać nie tylko z 

bocznej części palców, lecz także z innych miejsc określanych jako alternatywne miejsca 

nakłucia. Proponowane miejsca nakłuć alternatywnych: 

 wnętrze dłoni poniżej kciuka, 

 wnętrze dłoni poniżej małego palca, 

 wewnętrzna i zewnętrzna część przedramienia, 

 ramię, 

 łydka, 

 uda – zewnętrzna strona. 

2.Miejsce nakłucia powinny być oddalone od głębokich linii papilarnych, kości, bez widocznych 

żył i włosów. 

3.Krew uzyskaną z dłoni można wykorzystać do oznaczania zawartości glukozy we krwi w 

dowolnym czasie. Wyniki pomiarów z pozostałych miejsc alternatywnych mogą się różnić od 

wyników otrzymywanych z krwi uzyskanej z palców. Różnice te mogą występować w 

sytuacjach, gdy stężenie glukozy we krwi ulega szybkim zmianom. 

Metody AST nie zaleca się w następujących sytuacjach: 

 do 2 h po posiłku, kiedy następuje szybki wzrost stężenia glukozy we krwi, 

  w okresie szczytowego działania insuliny krótkodziałającej lub szybkodziałającego analogu, 

 jeżeli zachodzi podejrzenie, że poziom glukozy jest wyjątkowo niski, 

 podczas choroby, 

 w trakcie i po wysiłku fizycznym. 

 

Wskazówki dla pacjenta/użytkownika i zespołu leczącego 

 Glukometr powinien być dobrany indywidualnie dla pacjenta z uwzględnieniem wieku, 

sprawności manualnej, współwystępujących schorzeń oraz rodzaju leczenia. Pacjent 

powinien zostać przeszkolony z jego obsługi przez pielęgniarkę w placówce, w której jest 

leczony. Umiejętność samodzielnego pomiaru powinna być sprawdzana przy każdej 

wizycie w poradni. 

 Kontrola glukometrów powinna się odbywać dwa razy do roku (zgodnie z aktualnymi 

zaleceniami  Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego -PTD ). W przypadku placówek 

ochrony zdrowia kontrola powinna być dokumentowana. Pacjent taki fakt powinien 



wpisywać w dzienniczku samokontroli. 

 Wyniki pomiaru stężenia glukozy we krwi podawane są w jednostkach mg/dl lub mmol/l. 

 W razie awarii glukometru należy się kontaktować z punktem sprzedaży lub najbliższą 

poradnią diabetologiczną. 

 Każdy glukometr powinien mieć ustawioną aktualną datę i godzinę. Pozwala to na 

transmisję danych. 

 Przed użytkowaniem glukometru należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. 

 Glukometr wraz z paskami testowymi należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Małe 

elementy stwarzają ryzyko zadławienia. 

 

 

 

 

II Podawanie insuliny wstrzykiwaczem automatycznym typu pen 

 
Prawidłowa technika podawania insuliny wstrzykiwaczem typu pen obejmuje przede wszystkim 

przygotowanie stanowiska pracy pielęgniarki/położnej i właściwy wybór miejsca podania 

insuliny. Przekazanie wskazówek epidemiologicznych dla pacjenta/użytkownika i zespołu 

leczącego jest niezbędnym uzupełnieniem edukacji. 

 

Przygotowanie stanowiska pracy pielęgniarki/położnej 

 Wykonać mycie i dezynfekcje rąk 

 Przygotować zestaw do wykonania zabiegu 

 Przygotować potrzebny sprzęt  

 Iniekcje insuliny wykonać w niejałowych rękawiczkach  

1. Przygotowanie zestawu do podawania insuliny (pen, wkład z insuliną, igły z różną numeracją, 

środek dezynfekcyjny). 

2. Umycie przez pacjenta rąk ciepłą wodą z mydłem. 

3. Przygotowanie pena z insuliną: 

–  sprawdzenie nazwy insuliny i daty ważności leku, 

–  założenie wkładu z insuliną do pena (zgodnie z instrukcją producenta), 

–  prawidłowe wymieszanie insuliny mętnej, 

–  założenie igły do pena z uwzględnieniem zasad aseptyki, 

– wystrzyknięcie 1–2 jednostek insuliny celem odprowadzenia powietrza i wypełnienia 

przestrzeni w igle, 

–  ustawienie właściwej dawki do podania. 

4. Przygotowanie miejsca podania insuliny: 

– insulinę podajemy w iniekcji podskórnej, 

– miejsce podania insuliny powinno być zdezynfekowane środkiem odkażającym, 

– u osób szczupłych igłę wprowadzamy pod kątem 45°, ujmując skórę w fałd, u osób otyłych 

iniekcję wykonujemy pod kątem prostym bez fałdu, 

–  sprawdzamy na dozowniku, czy dawka została podana, 

–  liczymy do 5–10, aby zabezpieczyć się przed wyciekiem insuliny z miejsca podania, 

–  wyjmujemy igłę, 



–  miejsca wkłucia nie przyciskamy gazikiem, nie masujemy, 

–  po każdym podaniu insuliny zabezpieczoną igłę wyrzucamy do zamkniętego pojemnika na 

odpady, 

–  toaletę ciała (prysznic, ciepła kąpiel) wykonujemy przed podaniem nocnej insuliny, 

–  miejsce podania insuliny należy regularnie zmieniać. 

5. Dbanie o czystość sprzętu do podawania insuliny (futerał oraz wstrzykiwacz z insuliną). 

6. Stosowanie się do wymogów sanitarno-epidemiologicznych przy używaniu jednorazowego 

sprzętu do wykonania iniekcji z insuliny. 

 

Miejsca podania insuliny: 

 przednio-boczna część ramienia (powierzchnia ramienia rozpoczynająca się 4 palce nad 

stawem łokciowym i kończąca się 4 palce pod stawem ramiennym),  

 brzuch (fałd po obydwu stronach pępka w odległości 1–2 cm od pępka na szerokość dłoni 

chorego; wstrzyknięcie w pozycji siedzącej),  

 uda (przednio-boczna powierzchnia uda rozpoczynająca się na szerokość dłoni poniżej 

krętarza dużego i tak samo odległa od stawu kolanowego; wstrzyknięcie w pozycji siedzącej), 

 pośladki (dzielimy w myśli pośladek na cztery części, prowadząc linię pionową przez jego 

środek, a linię poziomą na wysokości szpary pośladkowej; wstrzyknięcie wykonujemy w 

górną zewnętrzną część pośladka).  

Propozycja zmiany miejsc podawania insuliny: przez jeden miesiąc miejsca po prawej stronie 

ciała, przez drugi miesiąc miejsca po lewej stronie ciała. Insulinę wstrzykujemy w miejsce 

odległe o 1 cm od poprzedniego wstrzyknięcia. Należy omijać miejsca zmienione chorobowo 

(blizny, uszkodzenia skóry, przerosty podskórnej tkanki tłuszczowej oraz miejsca z zanikiem 

podskórnej tkanki tłuszczowej). 

Uwaga! Igła do wstrzykiwacza jest produktem jednorazowego użytku. 

Wielokrotne używanie igły może spowodować: 

 zatkanie igły przez znajdującą się w niej skrystalizowaną insulinę, w rezultacie zostanie 

podana nieprawidłowa dawka insuliny, 

 stępienie igły, czego skutkiem są mikrourazy skóry i podskórnej tkanki tłuszczowej,  

 mniejszy komfort podania insuliny i ból, 

 ryzyko infekcji. 

 

Wskazówki epidemiologiczne dla pacjenta/użytkownika i zespołu leczącego 

• Przed przystąpieniem do przygotowania wstrzykiwacza i podania insuliny należy umyć ręce. 

Jeżeli sytuacja jest szczególna (podróż, piknik), zabieramy ze sobą zamknięty pojemnik z 

mokrymi i suchymi gazikami, żel do dezynfekcji rąk. 

• Przygotowujemy wstrzykiwacz do podania insuliny zgodnie z zasadami aseptyki. 

• Po każdorazowym podaniu insuliny zużytą igłę wyrzucamy do zamkniętego pojemnika na 

odpady. 

• Pen jest indywidualnym sprzętem pacjenta. Do każdego rodzaju insuliny należy używać innego 

pena. 

Podstawy prawne dotyczące postępowania z odpadami medycznymi: 

1. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 185 

poz. 1243 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. nr 139 poz. 940). 



 

Zalecenia dla użytkowników wstrzykiwacza typu pen: pacjenta i zespołu leczącego 
1. Przygotowując insulinę, sprawdzamy, czy nie jest uszkodzona fiolka z insuliną i czy jej 

zawartość nie zmieniła wyglądu. To się zdarza np. w przypadku niewłaściwej temperatury 

przechowywania insuliny. Nie wolno podawać insuliny wizualnie zmienionej! 

2. Przygotowując wstrzykiwacz, przestrzegamy zaleceń producenta. 

3. Insulinę aktualnie używaną przechowujemy w temperaturze pokojowej nie dłużej niż 4 

tygodnie. Jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25°C, lek przechowujmy w lodówce, 

wyjmując na 30 min przed podaniem, aby w momencie podania osiągnął temperaturę 

pokojową. Zapas insuliny przechowujemy w lodówce w temperaturze 2–8°C. Leku nie wolno 

zamrażać! 

4. Insulinę w postaci zawiesiny delikatnie mieszamy ruchem wahadłowym (30 razy) do 

uzyskania jednolitego roztworu insuliny przezroczystej nie mieszamy. 

5. Insulina nie powinna być narażona na silne światło słoneczne i mróz. Do jej przewozu 

używamy torby termoizolacyjnej. 

6. Zapewniamy odpowiednią ilość igieł do podawania insuliny o różnej numeracji, pamiętając, że 

jest to sprzęt jednorazowy i jedna igła może być wykorzystana tylko do jednego 

wstrzyknięcia. 

7. Zapewniamy dostateczny zapas insuliny, dbając, aby lek miał aktualną datę ważności. 

8. W razie uszkodzenia wstrzykiwacza typu pen wymieniamy go na nowy (wstrzykiwacze są 

bezpłatne, dostępne w oddziałach i poradniach diabetologicznych, poradniach rodzinnych). 

9. Zmieniamy miejsca podawania insuliny; przykładowa propozycja: przez jeden miesiąc miejsca 

po prawej stronie ciała, przez drugi miesiąc miejsca po lewej stronie ciała. Insulinę 

wstrzykujemy w miejsce odległe o 1 cm od poprzedniego wstrzyknięcia. 

10. Po każdorazowym założeniu igły wypuszczamy 1–2 jednostki insuliny w celu wypełnienia 

pustej przestrzeni. 

11. Pamiętamy o skoordynowaniu działania insuliny z momentem rozpoczęcia posiłku. Czas, jaki 

musi upłynąć od momentu podania insuliny do spożycia posiłku, zależy od poziomu glikemii 

przed posiłkiem i rodzaju podawanej insuliny. 

12. Futerał zawierający wstrzykiwacz z insuliną powinien być opisany: nazwa insuliny, data 

włożenia wkładu z insuliną. 

 

 

 

 

 

 

 

III Zasady eksploatacji zestawu infuzyjnego w terapii ciągłym 

podskórnym wlewem insuliny przy użyciu osobistej pompy 
 

Osobista pompa insulinowa jest to małe urządzenie ze zbiornikiem na insulinę służące do 

ciągłego podskórnego podawania insuliny. Po zaprogramowaniu ustawienia pompa przez 24 

godziny na dobę stale i automatycznie podaje indywidualnie dobraną dawkę podstawową (bazę). 



Umożliwia także podawanie różnego rodzaju bolusów w celu bieżącego zaspokojenia 

zwiększonego zapotrzebowania na insulinę (po posiłku bądź w przypadku podwyższonej 

glikemii). Insulina podawana jest przez cienki dren połączony z wkłuciem umieszczonym w 

tkance podskórnej. 

Zestaw infuzyjny (wkłucie) składa się z dwóch elementów: drenu i kaniuli (metalowej bądź 

teflonowej). Zestawy infuzyjne różnią się kształtem, długością kaniuli, drenu, wielkością plastra 

mocującego, miejscem rozłączenia, a także kątem instalacji. Każdy pacjent stosujący terapię z 

zastosowaniem osobistej pompy insulinowej powinien mieć indywidualnie dobrany przez lekarza 

lub pielęgniarkę rodzaj wkłucia (w zależności od wieku, grubości tkanki tłuszczowej, aktywności 

ruchowej, skłonności do alergii skórnej). 

 

Miejsca instalacji zestawów infuzyjnych: 

 ramię, 

 brzuch, 

 udo, 

 pośladek. 

Miejsca, których należy unikać: 

 miejsca narażone na ucisk (pod paskami, ściągaczami) i dużą aktywność ruchową, 

 miejsca zmienione chorobowo (zaczerwienienia, podrażnienia, ropnie, blizny, przerosty, 

siniaki, skaleczenia itd.), 

 ze skąpą tkanką podskórną. 

Nieprawidłowy dobór zestawów infuzyjnych, nieprawidłowa ich instalacja i eksploatacja, brak 

rotacji miejsc mogą być przyczyną zmian skórnych, które prowadzą do wahań glikemii 

 i niepowodzeń w leczeniu cukrzycy. 

Konsekwencje przetrzymywania wkłucia:  

 wzrost ryzyka infekcji, 

 nieprzewidziana absorpcja insuliny, 

 lipohipertrofia, 

 podrażnienie skóry, 

 powstawanie blizn. 

 

Zalecenia dla użytkowników osobistych pomp insulinowych i zespołu leczącego: 

 Podczas instalacji zestawu infuzyjnego przestrzegamy zasad aseptyki. 

 Zestawy infuzyjne oraz strzykawki są sprzętem jednorazowego użytku.  

 Insulinę wyjmujemy z lodówki co najmniej 30 minut przed planowaną zmianą wkłucia, 

aby zapobiec tworzeniu się pęcherzyków powietrza. 

 Zaleca się regularną wymianę zestawów infuzyjnych zgodnie z zaleceniami producenta, 

aby zapewnić właściwe wchłanianie insuliny, zredukować ryzyko infekcji i podrażnień 

skóry.  

Zalecany okres użytkowania: 

– kaniule teflonowe 48–72 h, 

– kaniule metalowe 24–48 h 

• Zestaw infuzyjny zmieniamy planowo, tj. co 24–72 h, i gdy występują:  

 – objawy infekcji skóry (zaczerwienienie, obrzęk, ból, świąd), 

 – obecność krwi w drenie, 



 – wzrost glikemii pomimo prawidłowego dawkowania insuliny. 

• W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta planowe zmiany wkłucia należy wykonywać w 

ciągu dnia (do godz. 16.00–17.00). 

• Po upływie 2–3 h od założenia wkłucia należy zmierzyć poziom glikemii, żeby sprawdzić czy 

działa prawidłowo.  

• Wkłucie instalujemy w tkance podskórnej ręcznie lub przy pomocy specjalnego 

automatycznego urządzenia. 

• Po założeniu nowego wkłucia należy pozostawić stare wkłucie w tkance podskórnej przez 2–3 h 

w celu wchłonięcia się zgromadzonej w tym miejscu insuliny. 

• W przypadku wystąpienia powikłań skórnych należy usunąć wkłucie i wdrożyć postępowanie 

zalecone przez zespół leczący i ew. skontaktować się z lekarzem. 

• Wymianę zestawu infuzyjnego należy odnotować w dzienniczku samokontroli i/lub 

dokumentacji pacjenta. 

• Stosowanie innego niż zalecany przez producenta pompy insulinowej osprzętu i 

akcesoriów może stworzyć zagrożenie dla zdrowia! 

• Każdy pacjent stosujący terapię OPPI na wypadek awarii urządzenia i innych 

nieprzewidzianych sytuacji wynikających z leczenia tą metodą powinien być wyposażony w: 

– szybko przyswajalne węglowodany, np. glukoza w tabletkach, kostki cukru, 

– zestaw do oznaczania glikemii we krwi włośniczkowej (glukometr, suche testy paskowe 

glukometru, nakłuwacz, gaziki nasączone środkiem dezynfekcyjnym), 

– glukagon (hormon powodujący wzrost stężenia glukozy we krwi); podaje się wtedy, 

gdy osoba z cukrzycą nie może przełykać, 

– suche testy paskowe do oznaczania zawartości ciał ketonowych we krwi lub moczu, 

– zapasowy zestaw infuzyjny, zbiornik na insulinę, ew. urządzenie do instalacji zestawu 

infuzyjnego, 

– zapasowe baterie do pompy i glukometru, 

– wstrzykiwacz typu „pen” wraz z insuliną oraz zalecenia lekarskie dotyczące 

dawkowania insuliny w sytuacji zakłóceń pracy pompy, 

– numery telefonów do ośrodka leczącego i na infolinię producenta. 

 

Technika instalacji zestawu infuzyjnego 
Przygotowanie stanowiska pracy pielęgniarki/położnej 

 Wykonać mycie i dezynfekcje rąk. 

 Przygotować zestaw do wykonania zabiegu. 

 Przygotować potrzebny sprzęt.  

 Instalacje zestawu infuzyjnego wykonać w niejałowych rękawiczkach.  

Zestaw: insulina, odpowiednio dobrany zestaw infuzyjny, zbiornik (strzykawka) na insulinę, 

środek do dezynfekcji skóry (bez zawartości substancji natłuszczających i barwiących), pojemnik 

na odpady, jałowe gaziki oraz ewentualnie urządzenie przeznaczone do instalacji wkłucia, krem 

znieczulający, oliwka, wstrzykiwacz. 

1. Wybór miejsca instalacji zestawu infuzyjnego. Osoby odczuwające lęk przed 

założeniem wkłucia mogą na wybrane miejsce ciała nałożyć krem znieczulający 30–

40 min przed wkłuciem. 

2. Umycie rąk wodą z mydłem i osuszenie. 

3. Zatrzymanie pracy pompy, odłączenie drenu od kaniuli. 



4. Wyjęcie zbiornika z pompy (nie wolno wyjmować strzykawki z pompy, jeżeli dren 

jest podłączony do ciała!!!). 

5. Napełnienie strzykawki insuliną zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. Usunięcie powietrza ze strzykawki . 

7. Połączenie zbiorniczka z drenem zestawu infuzyjnego. 

8. Umieszczenie strzykawki w pompie i przy użyciu odpowiedniej funkcji pompy 

wypełnienie drenu insuliną; na końcu kaniuli powinna się pojawić kropla insuliny. 

9. Jeżeli korzystamy z urządzenia przeznaczonego do automatycznego zakładania 

wkłucia, umieszczamy w nim zestaw infuzyjny zgodnie z zaleceniami producenta. 

10. Przygotowanie miejsca instalacji: w przypadku używania kremu znieczulającego 

usunąć wszystkie jego pozostałości gazikiem, zdezynfekować skórę środkiem 

odkażającym, odczekać, aby środek zadziałał, a skóra w miejscu instalacji była sucha.  

11. Założenie wkłucia przy pomocy urządzenia (korzystne, ponieważ znosi uczucie 

bolesności i pomaga zachować odpowiedni kąt instalacji zestawu infuzyjnego) lub 

ręcznie. Wykonanie ręczne: ujmij dwoma palcami fałd skórny, a drugą ręką 

wprowadź kaniulę jednym płynnym ruchem. 

12. W przypadku założenia kaniuli teflonowej: usunięcie igły wprowadzającej i 

wypełnienie powstałej pustej przestrzeni insuliną (w zależności od długości kaniuli 

zgodnie z zaleceniami producenta). 

13. Odnotowanie zmiany wkłucia w dokumentacji medycznej i dzienniczku samokontroli. 

14. Usuniecie starego wkłucia po 2–3 godzinach od momentu założenia nowego (w celu 

komfortowego odklejenia plastra można użyć oliwki lub podczas kąpieli skierować na 

plaster strumień ciepłej wody). 

15. Ocena miejsca po usunięciu wkłucia. 

16. Pomiar glikemii na glukometrze 2–3 godziny po założeniu wkłucia. 

17. Usunięcie zużytego sprzętu do zamykanego pojemnika na odpady. 

18. Pojemniki lub worki na odpady zakaźne należy zapełniać do 2/3 ich objętości, tak aby 

było możliwe ich bezpieczne zamknięcie. 

19. Pojemniki powinny być wymieniane tak często, jak pozwalają na to warunki 

przechowywania oraz właściwości gromadzonych w nich odpadów medycznych, nie 

rzadziej niż co 72 godziny. 

20. Odpady medyczne z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się 

do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru czerwonego, 

nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków 

chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. 

21. Każdy pojemnik i każdy worek z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne 

oznakowanie identyfikujące zawierające:  *kod przechowywanych w nich odpadów, 

*adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu, *datę zamknięcia. 

 

 
Podstawy prawne dotyczące postępowania z odpadami medycznymi: 

1. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 185 

poz. 1243 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. nr 139 poz. 940). 

 



 

 

IV Przygotowanie osoby z cukrzycą do zabiegu operacyjnego i do 

badań diagnostycznych 
 

Celem działań przygotowujących do zabiegu operacyjnego jest sprawdzenie ogólnego stanu 

zdrowia pacjenta i wprowadzenie działań zapobiegawczych, które zapewnią maksymalne 

bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu lub badania diagnostycznego wymagającego 

głodzenia. 

 Planowane zabiegi chirurgiczne powinny być wykonywane wtedy, gdy cukrzyca jest 

dobrze  kontrolowana. 

 Zabiegi operacyjne powinny być wykonywane tylko w ośrodkach, w których jest 

możliwość stałej konsultacji diabetologa. 

 W celu zagwarantowania bezpieczeństwa konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy 

zespołami chirurgicznym, anestezjologicznym i diabetologicznym. 

 

Dokumenty i inne rzeczy niezbędne przy zgłoszeniu się do szpitala 

Dzieci i młodzież: 

–  wyniki zleconych badań laboratoryjnych, karty informacyjne, sprzęt do samokontroli glikemii, 

sprzęt do podawania insuliny, dzienniczek samokontroli itp. 

– piżama, kapcie i zapasowe ubranie, przybory toaletowe, 

– jeśli dziecko używa – pieluszki jednorazowe, 

– ulubiona zabawkę (przytulanka). 

Towarzyszące dziecku osoby (rodzice) powinny mieć z sobą luźne ubranie, wygodne buty lub 

kapcie. 

Osoby dorosłe: 

– wyniki badań laboratoryjnych, karty informacyjne, sprzęt do samokontroli glikemii, sprzęt do 

podawania insuliny, dzienniczek samokontroli itp. 

– piżama, kapcie, przybory toaletowe, 

– leki stosowane przewlekle, 

– nie zabierać ze sobą biżuterii, drogich zegarków i innych cennych przedmiotów (konieczność 

zabezpieczenia przed utratą) 

– panie muszą zmyć lakier z paznokci. 

Zabiegi operacyjne i badania wymagające głodzenia wykonywane są rano. Przygotowanie 

farmakologiczne zależy od typu cukrzycy i dotychczas stosowanego leczenia, rodzaju zabiegu i 

stopnia wyrównania metabolicznego. 

 

Zawsze należy przestrzegać następujących zasad: 

 Nie podawać stałych pokarmów od północy. 

 Płyny można podawać do czterech godzin przed zabiegiem (ale po uzgodnieniu z 

anestezjologiem). 

 Co godzinę monitorować glikemię na glukometrze według zasad prowadzenia 

samokontroli glikemii. 

 Założyć kartę monitorowania parametrów (glikemia, RR, tętno, oddech, temperatura, 

inne). 



 

Przygotowanie roztworu insuliny we wlewie ciągłym przy użyciu pompy infuzyjnej 

Przygotowanie stanowiska pracy pielęgniarki/położnej 

 Wykonać mycie i dezynfekcje rąk. 

 Przygotować zestaw do wykonania zabiegu. 

 Przygotować potrzebny sprzęt.  

 Instalacje zestawu infuzyjnego wykonać w niejałowych rękawiczkach.  

 

Do wlewu dożylnego w pompie infuzyjnej używa się insuliny o krótkim czasie działania, 

analogów szybkodziałających. 

1. Zabezpieczyć dostęp do żyły. 

2. Przygotować roztwór insuliny o stężeniu 1 jednostka/1ml 0,9% roztworu NaCl (np. z 50 

jednostek insuliny rozpuszczalnej i 50 ml roztworu 0,9% NaCl). 

5. Nabrać przygotowany roztwór insuliny do układu przetoczeniowego, podłączyć układ do 

pompy infuzyjnej i rozpocząć wlew. Wlew zmieniamy co sześć godzin. 

6. Układ przetoczeniowy z insuliną osłonić od światła lub użyć specjalnego zestawu „do 

wlewów wymagających ochrony przed światłem” (strzykawka i dren z ciemnego materiału). 

7. Szybkość wlewu dożylnego dostosować do glikemii według zleceń lekarskich. 

8. Dożylny wlew insuliny należy przerwać 60 minut po wstrzyknięciu insuliny podskórnie. 

Zasady podawania pozajelitowego substancji odżywczych (aminokwasy, emulsje tłuszczowe) są 

podobne jak u chorych bez cukrzycy, pod warunkiem właściwej podaży insuliny i glukozy. 

Zwykle tzw. małe zabiegi operacyjne (ekstrakcje zębów, nacięcie ropnia, zdjęcie paznokcia itp.) 

prowadzone są w znieczuleniu miejscowym i nie wymagają zmiany dotychczasowej terapii. 
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