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Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu zbiór sześciu procedur jako zalecenia rekomendowane przez Polską  
Federację Edukacji w Diabetologii, konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa, pielęgniarstwa  

diabetologicznego i pielęgniarstwa epidemiologicznego. Zalecenia zostały opracowane i zaktualizowane przez grupę  
roboczą, w skład której wchodzą pielęgniarki i położne z dużym doświadczeniem w zakresie opieki diabetologicznej,  
jednocześnie będące członkami Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii. 

Celem zaleceń jest poprawa jakości opieki diabetologicznej, a adresatami są pielęgniarki i położne zajmujące się pacjentami  
z cukrzycą i ich rodzinami. Zalecenia dotyczą podstawowych i najważniejszych czynności wykonywanych u osób z cukrzycą  
(i przez nie same w zakresie samoopieki) i obejmują:  
. Pomiar glikemii z użyciem glukometru. 
2. Podanie insuliny wstrzykiwaczem.
3.  Eksploatację zestawu infuzyjnego w terapii ciągłym podskórnym wlewem insuliny przy użyciu osobistej pompy insulinowej.
4.  Przygotowanie osoby z cukrzycą do zabiegu operacyjnego i do badań diagnostycznych.
5. Postępowanie przy wystąpieniu hipoglikemii u pacjenta z cukrzycą.
6. Zasady przygotowania osoby z cukrzycą do samokontroli i samopielęgnacji stóp.

Mam nadzieję, że aktualizacja procedur oraz propozycja dwóch nowych przyczyni się do poprawy opieki nad chorymi  
z cukrzycą w Polsce oraz będzie inspiracją do poszukiwania jeszcze lepszych rozwiązań uwzględniających aktualny stan wiedzy, 
doświadczenie pielęgniarek, położnych świadczących opiekę oraz preferencje pacjenta. Pragnę przy tym mocno podkreślić,  
że zalecenia to jednocześnie wiedza i informacja, którą pacjent musi przyswoić, aby prawidłowo kontrolować swoją  
cukrzycę – a zatem stanowią podstawową treść edukacji diabetologicznej. Ucząc pacjenta postępowania według poniższych 
zaleceń, realizujemy najważniejszą wskazówkę terapii cukrzycy: uczymy go prawidłowej i skutecznej samoopieki. 

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii zachęca zainteresowanych do zgłaszania uwag związanych zarówno  
z rekomendowanymi procedurami, jak również z innymi zagadnieniami opieki diabetologicznej.
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PROCEDURA NR 1

Wynik pomiaru stanowi podstawę do pod-
jęcia interwencji terapeutycznych. Po-
miar może być wykonany przez pracow-

nika medycznego, żopiekuna chorego lub samego 
pacjenta po przeszkoleniu.

TECHNIKA POMIARU

 Sprawdzenie ważności pasków testowych do glu-
kometru (po pierwszorazowym otwarciu opakowanie  
z paskami testowymi powinno być opisane datą otwar-
cia, jeśli producent zastrzega określony czas ich użytko-
wania).
 Kalibracja gleukometru, jeśli takie są wymagania 

producenta.
 Staranne umycie całej powierzchni rąk ciepłą 

wodą z mydłem, bez użycia środków dezynfekcyjnych, 
oraz dokładne ich osuszenie (ciepło powoduje rozszerze-
nie naczyń, przez co zwiększa przepływ krwi w naczy-
niach włosowatych i ułatwia pobranie krwi).
 Masaż dłoni od nasady w kierunku nakłuwane-

go palca (uciskanie końcówki palca powoduje rozcień-
czenie krwi płynem tkankowym).
 Nakłucie bocznej powierzchni opuszki palca przez: 
– dopasowanie głębokości nakłucia do indywidual-

nych cech skóry pacjenta, 
– oszczędzanie kciuka i palca wskazującego,
– nakłucie powierzchni bocznej palców tak, by jak 

najdłużej zachować ich funkcję czuciową.
Uwaga! U niemowląt można nakłuwać także palce 

stóp oraz piętę (również z boku) do chwili kiedy dziecko 
nie zacznie chodzić.
 Umieszczenie paska testowego w glukometrze 

i natychmiast zamknięcie opakowania zbiorczego pa-
sków testowych.
 Nałożenie kropli krwi na pasek testowy (metoda 

fotometryczna) bądź przyłożenie kropli do końcówki 

Pomiar glikemii  
z użyciem glukometru 

Cel procedury: pomiar glikemii z użyciem glukometru.

paska (metoda elektrochemiczna), po pojawieniu się na 
ekranie glukometru ikony powiadamiającej. Do pomia-
ru należy użyć pierwszej kropli krwi, wielokrotne wy-
ciskanie kropli krwi powoduje rozcieńczenie jej płynem 
tkankowym.
 Zabezpieczenie miejsca nakłucia czystym, najle-

piej jałowym gazikiem.
 Bezpieczne – tak aby nie spowodować skaleczenia 

– usunięcie lancetu do zamykanego pojemnika na skażo-
ny sprzęt ostry.

POMIAR GLIKEMII  
Z MIEJSC ALTERNATYWNYCH (AST)

Krew włośniczkową do oznaczania zawartości glukozy 
we krwi można uzyskać nie tylko z opuszek palców, lecz 
także z innych miejsc określanych jako alternatywne. 

Alternatywne miejsca nakłuć:
– wnętrze dłoni poniżej kciuka,
– wnętrze dłoni poniżej małego palca,
– wewnętrzna i zewnętrzna część przedramienia,
– ramię,
– łydka,
– uda – zewnętrzna strona.
Miejsca nakłucia powinny być oddalone od głębokich 

linii papilarnych, kości, bez widocznych żył i włosów.
Krew uzyskaną z dłoni można wykorzystać do ozna-

czania zawartości glukozy we krwi w dowolnym czasie. 
Wyniki pomiarów z pozostałych miejsc alternatywnych 
mogą się różnić od wyników otrzymywanych z krwi 
uzyskanej z opuszek palców. Różnice te mogą występo-
wać w sytuacjach, gdy stężenie glukozy we krwi ulega 
szybkim zmianom.

Nie zaleca się pomiaru glikemii z miejsc alterna-
tywnych w następujących sytuacjach:

– do 2 godz. po posiłku, kiedy następuje szybki 
wzrost stężenia glukozy we krwi,
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– w okresie szczytowego działania insuliny krótko-
działającej lub szybkodziałającego analogu,

– jeżeli zachodzi podejrzenie, że poziom glukozy jest 
wyjątkowo niski,

– podczas choroby,
– w trakcie i po wysiłku fizycznym,
– kalibracji przy stosowaniu ciągłego monitoringu 

glikemii (CGM).

CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE  
POMIAR GLIKEMII

 Czynniki środowiskowe – opisane w instrukcji ob-
sługi każdego glukometru.
 Czynniki technologiczne.
 Technologia fotometryczna.
 Technologia biosensoryczna.
 Czynniki fizjologiczne:

– substancje wytwarzane przez organizm i występu-
jące we krwi (substancje endogenne), wysokie stężenie 
trójglicerydów, bilirubiny, kreatyniny, wartość hemato-
krytu poniżej 30% (niedokrwistość, przewlekła niewy-
dolność nerek, krwotoki) i powyżej 60% (odwodnienie 
występujące w przebiegu biegunki, wymiotów, w cu-
krzycowej kwasicy ketonowej, w nieketonowym hiper-
glikemicznym 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.

Uwaga! Postępowanie po zakłuciu musi być znane 
pracownikowi i opisane w lokalnej procedurze. Nie wol-
no ryzykować i nie zgłaszać ekspozycji zawodowej.

Uwaga! Zasady higieny rąk dla personelu zawarte są 
w obowiązujących wytycznych WHO.

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW GLUKOMETRÓW

 W podmiotach leczniczych należy korzystać 
wyłącznie z glukometrów z paskiem zewnętrznym.

 Gleukometr dla pacjenta powinien być dobrany 
z uwzględnieniem wieku, sprawności manualnej, 
współwystępujących schorzeń oraz rodzaju leczenia. 

 Pacjent musi zostać przeszkolony w jego obsłu-
dze przez pielęgniarkę, położną w miejscu,  
w którym jest leczony. Umiejętność samodzielnego 
pomiaru powinna być sprawdzana podczas każdej 
wizyty w poradni.

  Kontrola sprawności działania glukometru 
powinna być przeprowadzana dwa razy w roku 
(zgodnie z aktualnymi zaleceniami Polskiego  
Towarzystwa Diabetologicznego). Kontrola 
powinna być odnotowana w podmiocie leczni-
czym w prowadzonej dokumentacji, a także przez 
pacjenta w dzienniczku samokontroli. 

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

 Należy ustawić aktualną datę i godzinę  
w glukometrze w celu transmisji danych.

 Przed rozpoczęciem użytkowania glukometru 
należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

 Glukometr wraz z paskami testowymi należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci, małe ele-
menty stwarzają ryzyko zadławienia.

 Sprzęt pomiarowy (glukometr, nakłuwacz oraz 
etui, w którym się znajdują) powinien być utrzyma-
ny w czystości. Zużyte paski testowe nie mogą być 
przechowywane razem z glukometrem.

 Uszkodzone lub nieszczelne opakowanie z paska-
mi testowymi nie nadaje się do użycia.

 Należy unikać wystawiania glukometru i pasków 
testowych na działanie wilgoci, wysokich i niskich 
temperatur, pyłu oraz zabrudzeń.

 Nakłuwacz jest urządzeniem osobistym.

 Jeżeli osoba z cukrzycą nie dysponuje nakłuwa-
czem osobistym, nakłucia bocznej powierzchni palca 
należy dokonać igłą jednorazową, lancetem bądź 
nakłuwaczem jednorazowym.

 Lancety do nakłuwacza są jednorazowego użytku.

 W podmiotach leczniczych powinny być stoso-
wane lancety zaopatrzone w mechanizmy zabez-
pieczające personel przed zakłuciem. Najlepiej tzw. 
pasywne, tj. uruchamiające system bezpieczeństwa 
po wykorzystaniu bez udziału pracownika. 

 Lancety, igły i nakłuwacze jednorazowego użyt-
ku należy wyrzucić do pojemnika na skażony sprzęt 
ostry.

 Personel medyczny jest zobowiązany przed 
wszystkimi zabiegami naruszającymi ciągłość skóry 
zdekontaminować ręce, a zabiegi te wykonywać  
w rękawicach ochronnych. 
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Każdy pen składa się z nasadki wstrzykiwacza 
(chroniącej wkład przed światłem), obudowy 
mieszczącej wkład (jeśli pen jest jednorazowe-

go użytku, obudowa jest na stałe zespolona z korpusem 
wstrzykiwacza), korpusu wstrzykiwacza z tłokiem, po-
krętłem do ustawienia/podania dawki oraz okienkiem 
dawki. Dostępne są dwa rodzaje penów: jednorazowego 
i wielorazowego użytku – oba są dostosowane do użyt-
kowania z 3 ml (300 jm.) wkładami insuliny.

CZYNNOŚCI  
PRZYGOTOWAWCZE

 Każda iniekcja insuliny wstrzykiwaczem wyko-
nywana przez pielęgniarkę, położną jest poprzedzo-
na informowaniem pacjenta o celu zabiegu, nazwie 
i działaniu insuliny oraz postępowaniu po wstrzyknięciu 
(np. czas spożycia posiłku od iniekcji). Szczególnie przy 
pierwszorazowym wstrzyknięciu insuliny pacjenta na-
leży przygotować psychicznie.
 Iniekcję należy wykonać zgodnie z zasadami asep-

tyki i antyseptyki. Personel medyczny jest zobowiąza-
ny przed wszystkimi zabiegami naruszającymi ciągłość 
skóry zdekontaminować ręce, a zabiegi te wykonywać 
w rękawicach ochronnych. 

Uwaga! Zasady higieny rąk dla personelu zawarte 
są w obowiązujących wytycznych WHO.

Uwaga! Postępowanie po zakłuciu musi być zna-
ne pracownikowi i opisane w lokalnej procedurze. Nie 
wolno ryzykować i nie zgłaszać ekspozycji zawodowej.

MIEJSCA  
PODAWANIA INSULINY

Insulinę podajemy podskórnie w następujące miejsca:
– przednio-boczna część ramienia (powierzchnia 

Podawanie insuliny  
wstrzykiwaczem

ramienia rozpoczynająca się 4 palce nad stawem łokcio-
wym i kończąca się 4 palce pod stawem ramiennym),

– brzuch (fałd po obydwu stronach pępka w odległo-
ści 1–2 cm od pępka na szerokość dłoni chorego; wstrzyk-
nięcie w pozycji siedzącej),

– uda (przednio-boczna powierzchnia uda rozpo-
czynająca się na szerokość dłoni poniżej krętarza dużego 
  i tak samo odległa od stawu kolanowego; wstrzyknięcie 
w pozycji siedzącej),

– pośladki (wstrzyknięcie wykonujemy w górną 
zewnętrzną część pośladka, prowadząc linię pionową 
przez jego środek, a linię poziomą na wysokości szpary 
pośladkowej.

Uwaga! Podając insulinę, należy omijać miejsca 
zmienione chorobowo (blizny, uszkodzenia skóry, zaniki 
i przerosty tkanki podskórnej, zmiany alergiczne) oraz 
widoczne naczynia krwionośne.

Każde podanie insuliny powinno być poprzedzo-
ne dokładną oceną (badanie palpacyjne i oglądanie) 
tkanek miejsca wkłucia; należy przy tym informo-
wać pacjenta o technice i celu oceny. Fakt badania 
oraz wszystkie rozpoznane zmiany powinny być od-
notowane w karcie pacjenta i dzienniczku samokon-
troli pacjenta. Pacjent powinien być poinformowany 
o przeciwwskazaniu i konsekwencjach podawania 
insuliny w miejsce zmienione chorobowo. Aby ogra-
niczyć mikrourazy skóry i tkanki podskórnej, należy 
zmieniać zarówno miejsca podawania insuliny, jak 
i prowadzić rotację w obrębie jednego miejsca.

Propozycja rotacji: miejsca po lewej stronie ciała, 
potem (tydzień, dwa tygodnie) po prawej; w obrębie 
jednego miejsca przesuwamy się o 1 cm w stosunku 
do poprzedniego wstrzyknięcia. Miejsca wstrzyknięć 
insuliny należy dobrać w zależności od jej rodzaju. In-
sulina najszybciej wchłania się z tkanki podskórnej 

Cel procedury: podanie insuliny wstrzykiwaczem typu pen, który spełnia 
 międzynarodowe wymagania ISO 11608:2000.



6 www.pfed.org.pl

PROCEDURA NR 2

brzucha, ze średnią szybkością z tkanki podskórnej ra-
mienia, najwolniej z tkanki podskórnej uda i pośladka, 
dlatego dobór miejsca wstrzyknięcia zgodnie z profilem 
działania insuliny jest czynnością niezwykle ważną.

TECHNIKA  
PODAWANIA INSULINY 

Insulinę można podawać pod kątem 45 lub 90°, ujmu-
jąc fałd skórny lub bez fałdu. Technikę uniesionego 
fałdu skórnego stosuje się, gdy przypuszczalna odle-
głość od powierzchni skóry do mięśnia jest mniejsza 
niż długość igły. Prawidłowo fałd skórny chwyta się 
kciukiem i palcem wskazującym, ewentualnie środ-
kowym.

Technika wykonania wstrzyknięcia z fałdem 
skórnym: 
 Przygotować wstrzykiwacz do podania insuli-

ny – zdjąć nasadkę, zdezynfekować gumowy korek na 
ampułce z insuliną, dobrać i założyć igłę, wypełnić igłę 
insuliną, ustawić właściwą dawkę.
 Unieść fałd skórny.
 Wprowadzić igłę w środek fałdu pod kątem 45 lub 

90°, igłę należy ustawić ścięciem skierowanym ku górze.
 Trzymając fałd, wstrzyknąć insulinę.
 Odczekać 10–15 sekund lub policzyć do 10.
 Wyciągnąć igłę.
 Puścić fałd skóry.
 Bezpiecznie zdjąć igłę z wstrzykiwacza i wyrzucić 

do zamykanego pojemnika na skażony sprzęt ostry.

Technika wykonania wstrzyknięcia bez fałdu 
skórnego:
 Przygotować wstrzykiwacz do podania insuliny.
 Wprowadzić igłę pod kątem 45 lub 90° ścięciem 

skierowanym ku górze.
 Wstrzyknąć insulinę.
 Odczekać 10–15 sekund lub policzyć do 10.
 Wyciągnąć igłę.
 Bezpiecznie zdjąć igłę z wstrzykiwacza i wrzucić 

do zamykanego pojemnika na skażony sprzęt ostry.
Uwaga! Wykonując powyższe czynności, należy 

je skomentować, przekazując w ten sposób pacjentowi 
precyzyjne instrukcje – niezależnie od przekazania ich 
potem w formie informacji pisemnej. 

Personel medyczny jest zobowiązany przed wszyst-
kimi zabiegami naruszającymi ciągłość skóry zdekonta-
minować ręce, a zabiegi te wykonywać w rękawicach 
ochronnych.

Uwaga! Zasady higieny rąk dla personelu zawarte 
są w obowiązujących wytycznych WHO.

Uwaga! Postępowanie po zakłuciu musi być znane 
pracownikowi i opisane w lokalnej procedurze. Nie wol-
no ryzykować i nie zgłaszać ekspozycji zawodowej.
 W warunkach domowych dezynfekcja skóry nie 

jest wymagana, o ile chory przestrzega podstawowych 
zasad higieny. W warunkach szpitalnych oraz zakładach 
opiekuńczych przed podaniem insuliny należy zdezyn-
fekować miejsce iniekcji. 
 Zużyty sprzęt powinien być usuwany do zamyka-

nych pojemników o sztywnych ściankach z przeznacze-
niem na odpady ostre.

 Każdy producent insuliny wskazuje wstrzykiwacz, 
z którym powinna być ona używana. Dobierając 
wstrzykiwacz dla pacjenta, powinno się uwzględnić 
wielkości dawek insuliny, sprawność manualną 
pacjenta oraz współwystępujące schorzenia.

 Każdy pacjent otrzymujący insulinę za pomocą 
wstrzykiwacza powinien zostać przeszkolony  
przez pielęgniarkę w ośrodku, w którym jest leczony, 
odnośnie do obsługi wstrzykiwacza, optymalnej  
dla niego techniki iniekcji insuliny oraz doboru 
długości igieł.

 Niezależnie od wieku pacjenta i grubości tkanki 
podskórnej preferowane są igły krótkie  
(4, 5 i 6 mm).

 Podczas każdego pobytu w poradni lub oddziale 
szpitalnym pielęgniarka powinna dokonać oceny  
(badanie palpacyjne i oglądanie) miejsca wstrzyknięć, 
a jeśli jest taka możliwość, ocenić również technikę 
podawania insuliny pod kątem występowania prze-
rostów oraz zaników tkanki podskórnej, krwawych 
podbiegnięć i wyciekania insuliny.

 Każde miejsce iniekcji należy zbadać indywidualnie 
i uwzględniając długość stosowanej igły zdecydować, 
czy uniesienie fałdu skórnego jest konieczne, czy nie. 
Zalecenia należy przedłożyć choremu na piśmie. 

 Od początku insulinoterapii należy chorych uczyć, 
w jaki sposób przestrzegać schematu rotacji miejsc 
wstrzyknięć. 

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW WSTRZYKIWACZY I ZESPOŁU LECZĄCEGO
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 Kobiety w ciąży chore na cukrzycę (dowolnego 
typu), które kontynuują wstrzykiwanie insuliny  
w brzuch, powinny dokonywać iniekcji przy uniesio-
nym fałdzie skórnym. W ostatnim trymestrze należy 
unikać miejsc w pobliżu pępka, chociaż nadal można 
dokonywać iniekcji na obrzeżach brzucha przy unie-
sionym fałdzie skórnym.

 Peny są sprzętem osobistego użytku niezależnie od 
tego, czy są jednokrotnego, czy wielokrotnego użycia.

 Do każdego rodzaju insuliny należy używać 
innego wstrzykiwacza. W celu uniknięcia pomyłek 
można zastosować dwa kolory penów, a każdy z nich 
powinien być wyraźnie opisany – imieniem, nazwi-
skiem i datą włożenia wkładu insuliny.

 Wstrzykiwacz powinien być używany i przecho-
wywany w temperaturze pokojowej, tj. 8–28°C.

 Wstrzykiwacza nie należy używać, jeżeli jakakol-
wiek jego część jest uszkodzona.

 W przypadku wymiany wkładu należy wyjąć 
insulinę z lodówki 1–2 godz. przed iniekcją.

 Insuliny przeźroczystej nie mieszamy, wszystkie 
insuliny w postaci zawiesiny wymagają wymieszania 
przed iniekcją. Wykonujemy to delikatnie, ruchem 
wahadłowym (30 razy) do uzyskania jednorodnego 
roztworu.

 Insulinę aktualnie używaną przechowujemy  
w temperaturze pokojowej nie dłużej niż 4 tygodnie. 
Zapas insuliny przechowujemy w lodówce w tempe-
raturze 2–8°C.

 Nie wolno podawać insuliny zmienionej wizualnie, 
narażonej na wstrząsy, z uszkodzonej fiolki.

 Igły do penów są jednorazowego użytku, nie 
należy przechowywać penów z założoną igłą.

 W podmiotach leczniczych powinny być stoso-
wane lancety zaopatrzone w mechanizmy zabez-
pieczające personel przed zakłuciem, najlepiej tzw. 
pasywne, tj. uruchamiające system bezpieczeństwa 
po wykorzystaniu bez udziału pracownika.

 Podczas iniekcji insuliny należy bezwzględnie 
przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki.

Samokontrola glikemii jest integralną częścią terapii cukrzycy. 
Pozwala uzyskać dobre wyrównanie cukrzycy, co zmniejsza ry-
zyko wystąpienia powikłań narządowych, modyfikować dietę, 
wysiłek fizyczny, dawki leków przeciwcukrzycowych, poprawia 
komfort życia (zwiększa poczucie bezpieczeństwa, uniezależnia 
od laboratorium, skraca oczekiwanie na wyniki, oszczędza czas).

Na stężenie glukozy wpływa aktywność fizyczna, rodzaj
i ilość spożywanego jedzenia, czynniki stresowe (mogą zapo-
czątkować uwalnianie hormonów, które mogą zaostrzyć prze-
bieg cukrzycy), dodatkowa choroba (może spowodować szyb-
kie zmiany stężenia glukozy we krwi).

Częste staranne pomiary glikemii umożliwiają:
 korygowanie dawek insuliny lub podaży pokarmów w taki 

sposób, aby dostosować je do poziomu aktywności fizycznej,
 ujawnienie wpływu hormonów na kontrolę glikemii 

w sytuacjach stresowych i podjęcie odpowiednich działań, aby 
zminimalizować wszelkie problemy, które mogą się pojawić,
 natychmiastowe dostosowanie dawek insuliny i odpo-

wiedniej podaży energii z pożywienia, gdy wystąpi dodatkowa 
choroba, aby nie doszło do niebezpiecznej utraty kontroli nad 
glikemią.

Codzienne wyniki powinny być wpisywane do dziennicz-
ka samokontroli i muszą zawierać: czas i datę badania, wy-

niki pomiarów glikemii, dawkowanie insuliny, zdarzenia, 
które mogą wpływać na metaboliczną kontrolę cukrzycy 
(przyjęcie urodzinowe, choroba, ćwiczenia fizyczne, mie-
siączka, stres, ból zęba itp.), epizody hipoglikemii oraz 
inne uwagi, które mają wpływ na kontrolę cukrzycy. Dane 
powinny być dostępne podczas wizyty w poradni diabeto-
logicznej. Osobę z cukrzycą i jej rodzinę należy przeszkolić 
w obsłudze glukometru, interpretacji wyników i dalszego 
postępowania.

Według Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicz-
nego z 2014 r. do samokontroli glikemii zaleca się używa-
nie glukometrów, których deklarowany błąd oznaczenia 
nie przekracza 15% dla stężeń glukozy powyżej i równej  
100 mg% i 15 mg/dl w przypadku stężeń glukozy poniżej  
100 mg%. U pacjentów, którzy wykonują 4 pomiary dzien-
nie i więcej może być pomocna analiza wyników za pomocą 
programu komputerowego. Jako formy uzupełnienia samo-
kontroli glikemii wskazane jest zastosowanie systemu cią-
głego monitorowania glikemii (CGMS – continuous glucose 
monitoring system) u chorych na cukrzycę typu 1 o chwiej-
nym przebiegu ze współistniejącymi częstymi epizodami 
hipoglikemii i brakiem jej świadomości. Poprawia to bez-
pieczeństwo i skuteczność leczenia cukrzycy.

KOMENTARZ

ALICJA SZEWCZYK, specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum 
Zdrowia Dziecka” Warszawa, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
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Osobista pompa insulinowa jest małym urzą-
dzeniem ze zbiornikiem na insulinę, które 
po zaprogramowaniu ustawienia automa-

tycznie podaje indywidualnie dobraną dawkę pod-
stawową (bazę) insuliny przez 24 godziny na dobę. 
Umożliwia ono także podawanie różnego rodzaju 
bolusów w celu bieżącego zaspokojenia zwiększo-
nego zapotrzebowania na insulinę (po posiłku bądź 
w przypadku podwyższonej glikemii). Insulina po-
dawana jest przez cienki dren połączony z wkłuciem 
umieszczonym w tkance podskórnej.

Zestaw infuzyjny (wkłucie) składa się z dwóch 
elementów: drenu i kaniuli (metalowej bądź teflono-
wej). Zestawy infuzyjne różnią się kształtem, długo-
ścią kaniuli i drenu, wielkością plastra mocującego, 
miejscem rozłączenia, a także kątem instalacji. Każ-
dy pacjent stosujący terapię z zastosowaniem osobi-
stej 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.

Zasady eksploatacji zestawu  
infuzyjnego w terapii  

ciągłym podskórnym wlewem  
insuliny przy użyciu  

osobistej pompy insulinowej

 Udo.
 Pośladek.
Miejsca, których należy unikać do instalacji ze-

stawów infuzyjnych:
–  narażone na ucisk (pod paskami, ściągaczami) 

i dużą aktywność ruchową,
–  miejsca zmienione chorobowo (zaczerwienienia, 

podrażnienia, ropnie, blizny, przerosty, siniaki, skale-
czenia itd.),

–  ze skąpą tkanką podskórną.
Nieprawidłowy dobór zestawów infuzyjnych, nie-

prawidłowa ich instalacja i eksploatacja, niestosowanie 
rotacji miejsc mogą być przyczyną zmian skórnych, któ-
re prowadzą do wahań glikemii i niepowodzeń w lecze-
niu cukrzycy.

Konsekwencje przetrzymywania wkłucia: 
–  wzrost ryzyka infekcji,
–  nieprzewidziana absorpcja insuliny,
–  lipohipertrofia,
–  podrażnienie skóry,
–  powstawanie blizn.

TECHNIKA INSTALACJI 
ZESTAWU INFUZYJNEGO

 Zatrzymać pracę pompy (jeśli jej producent wska-
zuje taką konieczność) i odłączyć dren od kaniuli.

Cel procedury: przedstawienie zasad eksploatacji zestawu infuzyjnego  
(osobistej pompy insulinowej) służącego do ciągłego podskórnego podawania insuliny 

(ciągły podskórny wlew insuliny, CPWI).



9www.pfed.org.pl

PROCEDURA NR 3

 Wyjąć zbiornik z pompy.
 Personel medyczny jest zobowiązany przed 

wszystkimi zabiegami naruszającymi ciągłość skóry zde-
kontaminować ręce, a zabiegi te wykonywać w rękawi-
cach ochronnych.

Uwaga! Zasady higieny rąk dla personelu zawarte są 
w obowiązujących wytycznych WHO.

Uwaga! Postępowanie po zakłuciu musi być zna-
ne pracownikowi i opisane w lokalnej procedurze. Nie 
wolno ryzykować i nie zgłaszać ekspozycji zawodowej.
 Otworzyć opakowanie ze strzykawką i zestawem 

infuzyjnym.
 Zdezynfekować gumowy korek fiolki z insuliną.
 Napełnić strzykawkę insuliną zgodnie z zalecenia-

mi producenta.
 Usunąć powietrze ze strzykawki (nie opukiwać!).
 Połączyć zbiornik z drenem zestawu infuzyjnego  

i zainstalować w pompie. Korzystając z przeznaczonej do 
tego funkcji aparatu, wypełnić dren aż do pojawienia się 
kropli insuliny na końcu igły.
 Zdezynfekować miejsce wkłucia (w przypadku 

stosowania kremu znieczulającego usunąć jego pozosta-
łości gazikiem).
 Pozostawić odkażoną skórę do wyschnięcia na 

czas zgodny z ulotką producenta. 
 Założyć wkłucie ręcznie lub za pomocą przezna-

czonego do tego automatycznego urządzenia po wcze-
śniejszym umieszczeniu w nim zestawu infuzyjnego 
zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na 
odpowiednie ułożenie drenu.
 W przypadku założenia kaniuli teflonowej: usu-

nąć igłę wprowadzającą i wypełnić powstałą pustą prze-
strzeń insuliną (w zależności od długości kaniuli, zgodnie 
z zaleceniami producenta).
 Usunąć zużyty sprzęt do zamykanego pojemnika 

na odpady.
 Umyć/zdezynfekować ręce.
 Odnotować zmianę wkłucia w dokumentacji me-

dycznej i dzienniczku samokontroli.
 Usunąć stare wkłucie po 2–3 godzinach od mo-

mentu założenia nowego (w celu komfortowego od-
klejenia plastra można użyć oliwki lub podczas kąpieli 
skierować na plaster strumień ciepłej wody).
 Ocenić miejsce po usunięciu wkłucia.
 Zmierzyć glikemię na glukometrze 2–3 godziny po 

założeniu wkłucia.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE 
 OKRESU UŻYTKOWANIA

 Kaniule wymienia się zależnie od typu: teflonowe 
co 48–72 godz., metalowe co 24–48 godz.
 Zestaw infuzyjny zmieniamy planowo co 24–72 

godz. i gdy występują: objawy infekcji skóry (zaczer-
wienienie, obrzęk, ból, świąd), obecność krwi w dre-
nie, wzrost glikemii pomimo prawidłowego dawkowa-
nia insuliny. 
 W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta pla-

nowe zmiany wkłucia należy wykonywać w ciągu dnia 
(w godzinach 16.00–17.00).
 Insulinę wyjmujemy z lodówki co najmniej 30 mi-

nut przed planowaną zmianą wkłucia, aby zapobiec two-
rzeniu się pęcherzyków powietrza.
 Po upływie 2–3 godz. od założenia wkłucia należy 

zmierzyć poziom glikemii, żeby sprawdzić, czy zestaw 
działa prawidłowo. 
 Po założeniu nowego wkłucia należy pozostawić 

stare wkłucie w tkance podskórnej przez 2–3 godz. w celu 
wchłonięcia się zgromadzonej w tym miejscu insuliny.
 W przypadku wystąpienia powikłań skórnych 

należy usunąć wkłucie i wdrożyć postępowanie zaleco-
ne przez zespół leczący i ewentualnie skontaktować się 
z lekarzem.
 Stosowanie innego niż zalecany przez producenta 

pompy insulinowej osprzętu i akcesoriów może stworzyć 
zagrożenie dla zdrowia!
 Każdy pacjent stosujący terapię CPWI, na wypa-

dek awarii urządzenia i innych nieprzewidzianych sytu-
acji wynikających z leczenia tą metodą, powinien być 
wyposażony w:

– szybko przyswajalne węglowodany, np. glukozę 
prasowaną, glukozę płynną, 

– zestaw do oznaczania glikemii,
– glukagon,
– testy paskowe do oznaczania zawartości ciał keto-

nowych we krwi lub moczu,
– zapasowy zestaw infuzyjny, zbiornik na insulinę, 

ewentualnie urządzenie do instalacji zestawu infuzyj-
nego,

– wstrzykiwacz, zapas insuliny oraz zalecenia le- 
karskie dotyczące dawkowania insuliny w sytuacji 
awarii pompy,

– zapasowe baterie do pompy i glukometru,
– numery telefonów do ośrodka leczącego oraz na  

infolinię producenta.



10 www.pfed.org.pl

PROCEDURA NR 3

 Podczas instalacji zestawu infuzyjnego należy 
przestrzegać zasad aseptyki.

 Środki do dezynfekcji skóry nie powinny zawierać 
substancji natłuszczających i barwiących.

 Zestawy infuzyjne i strzykawki są sprzętem  
jednorazowego użytku.

 Zestawy infuzyjne należy regularnie wymieniać 
zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić 
właściwe wchłanianie insuliny, zredukować  
ryzyko infekcji i podrażnień skóry. 

 Każde założenie zestawu infuzyjnego  
powinno być poprzedzone dokładną oceną 
(badanie palpacyjne i oglądanie) tkanek  
miejsca wkłucia. Fakt badania oraz wszystkie 
rozpoznane zmiany powinny być odnotowane  
w karcie pacjenta i dzienniczku samokontroli 
pacjenta. Pacjent powinien być poinformowany  
o przeciwwskazaniu i konsekwencjach  
podawania insuliny w miejsce zmienione  
chorobowo. 

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW OSOBISTYCH POMP INSULINOWYCH 
I PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Według zaleceń klinicznych dotyczących postępowania  
u chorych na cukrzycę (stanowisko Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego, 2014 r.), terapia osobistymi pompami 
insulinowymi powinna być prowadzona w ośrodkach posia-
dających doświadczenie w tego rodzaju leczeniu, w cukrzy-
cy typu 1 i niektórych postaciach choroby z grupy innych 
specyficznych typów cukrzycy, np. w przebiegu mukowi-
scydozy.

1. Wskazania:
	konieczność zastosowania małych dawek insuliny, np.  

u dzieci,
	nawracające, nieprzewidywalne epizody hipoglikemii,
	nieregularne spożywanie posiłków i styl życia,
	hiperglikemia o brzasku,
	cukrzyca przedciążowa, trudna do wyrównania metodą 

wielokrotnych wstrzyknięć,
 preferencje chorego przy założeniu akceptacji poniesie-

nia kosztów leczenia pompą.
2. Przeciwwskazania:
 niski poziom intelektualny lub niewystarczająca eduka-

cja pacjenta,
 brak współdziałania chorego,
 brak kontaktu z poradnią specjalistyczną.
Gdy użytkownik pompy insulinowej znajdzie się w szpita-

lu, powinien zabrać ze sobą:
 instrukcję obsługi pompy insulinowej, aby lekarze 

 i personel pielęgniarski mogli w razie potrzeby z niej skorzy-
stać,
 szczegółową dokumentację dotyczącą terapii diabetolo-

gicznej: profil dawek bazowych (godzinne dawki wlewu pod-
stawowego), zależne od pory dnia przeliczniki jednostki insuli-
ny/wymiennik węglowodanowy, współczynniki korekty oraz 
ewentualnie dotychczasowe doświadczenia terapeutyczne  
w podobnych sytuacjach,

 materiały potrzebne do terapii z wykorzystaniem osobi-
stej pompy insulinowej przez cały czas pobytu w szpitalu.

Silne pole magnetyczne może uszkodzić pompę. Podczas 
badania metodą rezonansu magnetycznego pompa insulinowa 
musi być bezwzględnie odłączona. Stalowe wkłucia również 
trzeba usunąć, natomiast teflonowe można pozostawić. Pro-
mienie rentgenowskie także mogą uszkodzić pompę insulino-
wą, dlatego musi być odłączona w czasie badania. Jeżeli zestaw 
infuzyjny znajduje się w miejscu, które będzie prześwietlane, 
powinien zostać usunięty. Podczas badania metodą tomografii 
komputerowej pompa musi zostać całkowicie odłączona. Do-
starczenie insuliny może być ewentualnie zapewnione przez 
wlew dożylny.

Najczęściej występujące problemy przy terapii osobistą 
pompą insulinową:
 podrażnienie w miejscu wkłucia,
 odklejenie się plastra mocującego i wysuwanie kaniuli  

z tkanki podskórnej,
 ból przy podawaniu bolusa,
 ból przy ruchu,
 podrażnienie spowodowane przez dren,
 krew w drenie.
Podczas każdego kontaktu z pacjentem miejsca wkłucia 

powinny zostać dokładnie skontrolowane. Wiedza o zmianach 
skórnych w miejscu wkłucia ułatwi wyjaśnienie powodów licz-
nych wahań glikemii.

Właściwa technika instalacji zestawu infuzyjnego w tera-
pii ciągłym podskórnym wlewem insuliny przy użyciu osobi-
stej pompy insulinowej  wymaga zatem systematycznej edu-
kacji pacjenta w tym zakresie. Procedura „Zasady eksploatacji 
zestawu infuzyjnego w terapii ciągłym podskórnym wlewem 
insuliny przy użyciu osobistej pompy insulinowej” pozwoli 
Państwu i podopiecznym na korzystanie z wiedzy, która jest 
ważnym składnikiem terapii cukrzycy.

KOMENTARZ

ALICJA SZEWCZYK, specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum 
Zdrowia Dziecka” Warszawa, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
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W  grupie pacjentów z cukrzycą każdy za-
bieg chirurgiczny jest obarczony wyższym 
niż w populacji ogólnej ryzykiem wystąpie-

nia groźnych dla życia powikłań. Ryzyko to szczegól-
nie wzrasta w przypadku chorych, u których wystę-
pują powikłania cukrzycy bądź obciążeni są kilkoma 
czynnikami ryzyka: choroby niedokrwiennej serca, 
zawału czy niewydolności serca. Zabiegi chirurgiczne 
u chorych na cukrzycę wykonywane są, podobnie jak 
w przypadku innych osób, planowo lub ze wskazań 
nagłych. Sposób postępowania okołooperacyjnego za-
leży od trybu przeprowadzenia zabiegu (planowo czy 
ze wskazań nagłych), typu cukrzycy, rodzaju leczenia 
hipoglikemizującego i rodzaju zabiegu. Ogromną rolę 
odgrywa przygotowanie pod kątem higienicznym, 
tj. wyleczenie skórnych stanów zapalnych, kąpiel anty- 
bakteryjna przed zabiegiem i w dniu zabiegu, leczenie 
uzębienia, stała higiena jamy ustnej i inne.

TRYB OPERACJI

 Zabiegi, które nie wymagają znaczących modyfi-
kacji terapii, jedynie ominięcia bądź przesunięcia pory 
posiłku, np. tzw. mały zabieg, zabiegi w ramach chirurgii 
jednego dnia.
 Zabiegi wymagające hospitalizacji i znaczących 

zmian terapii (czasowa insulinoterapia u osób leczonych 
lekami hipoglikemizującymi oraz intensyfikacja terapii  
u leczonych insuliną), np. planowe duże zabiegi chirur-
giczne i zabiegi w trybie pilnym (ze wskazań nagłych).

W przypadku dużych zabiegów chirurgicznych ko-
nieczne jest podanie insuliny drogą dożylną, co ułatwia 
zarówno kontrolę wahań glikemii, jak i modyfikowanie 
dawki leku.

Przygotowanie osoby z cukrzycą  
do zabiegu operacyjnego  
i badań diagnostycznych

Cel procedury: przedstawienie działań redukujących ryzyko powikłań u chorego  
z cukrzycą po zabiegu operacyjnym i po badaniach diagnostycznych. 

Technika przygotowania dożylnego wlewu insu- 
liny:
 Przygotowujemy roztwór insuliny do wlewu  

w następującej proporcji: 1 jednostka insuliny w 1 ml 
0,9% NaCl. 
 Do strzykawki insulinówki nabieramy np. 50 jedno-

stek insuliny (strzykawka insulinówka 1 ml = 100 jedno-
stek, insulina o stężeniu 1 ml/100 jednostek).
 Nabraną insulinę przestrzykujemy do ciemnej 

strzykawki i dociągamy do 50 ml 0,9% NaCl, następnie 
podłączamy ciemny dren, mieszamy ruchem wahadło-
wym i wypuszczamy powietrze.
 U niemowląt i małych dzieci przygotowujemy 

roztwór insuliny w większym rozcieńczeniu, np. 10 jed-
nostek insuliny w 20 ml (1 ml = 0,5 jednostki), a nawet  
2 jednostki w 20 ml (1 ml = 0,1 jednostki).. 

BEZPIECZEŃSTWO CHOREGO

W okresie okołooperacyjnym do zadań perso-
nelu pielęgniarskiego należy:

–  monitorowanie parametrów życiowych oraz stanu 
świadomości pacjenta,

–  prowadzenie bilansu płynów,
–  monitorowanie glikemii (częstotliwość zależna  

od stopnia wyrównania glikemii oraz stanu pacjenta),
–  ocena opatrunku i rany pooperacyjnej,
–  prowadzenie dokumentacji medycznej,
–  obserwowanie chorego w kierunku występowania 

objawów klinicznych świadczących o ostrych powikła-
niach cukrzycy (zaburzenia świadomości, wymioty, 
wzmożone pragnienie, poliuria, bóle brzucha, wysusze-
nie śluzówek, tachykardia, oddech Kussmaula, zapach 
acetonu z ust).
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Do szpitala chory z cukrzycą powinien zabrać:
–  glukometr z zapasem pasków testowych,
– wstrzykiwacze z insuliną, zapas insuliny,
– leki stosowane przewlekle,
– zestawy infuzyjne do pompy insulinowej, zbiorniczki 

na insulinę,

–  zapasowe baterie do pompy insulinowej i gluko-
metru,

–  dzienniczek samokontroli,
–  wyniki badań poprzedzających hospitalizację (po-

siadaną dokumentację medyczną).

 Leki przygotować na pisemne zlecenie lekarskie. 

 Roztwór insuliny zmieniamy co 6 godzin.

 Roztwór insuliny należy chronić przed światłem 
(ciemne strzykawki i dreny lub osłonięcie zestawu).

 Jeżeli jest taka możliwość, do wkłucia z podłą-
czonym wlewem insuliny nie podawać innych leków 
(takie postępowanie ułatwia kontrolę glikemii). 

 Do wlewu dożylnego stosujemy roztwory insulin 
krótkodziałających oraz analogi szybkodziałające.

Zadania personelu pielęgniarskiego mające  
na celu zwiększenie bezpieczeństwa chorego  
z cukrzycą w okresie okołooperacyjnym:

ZALECENIA DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

–  monitorowanie parametrów życiowych oraz stanu 
świadomości pacjenta,

–  monitorowanie glikemii (częstotliwość zależna od 
stopnia wyrównania glikemii oraz stanu pacjenta),

–  prowadzenie bilansu płynów,

–  ocena opatrunku i rany pooperacyjnej,

–  prowadzenie dokumentacji medycznej,

–  obserwacja chorego w kierunku występowania 
objawów klinicznych świadczących o ostrych powi-
kłaniach cukrzycy (zaburzenia świadomości, wymio-
ty, wzmożone pragnienie, poliuria, bóle brzucha, 
wysuszenie błon śluzowych, tachykardia, oddech 
Kussmaula, zapach acetonu z ust).

Osoba z cukrzycą, która jest poddawana procedurom chi-
rurgicznym wymaga indywidualnego postępowania. Okołoope-
racyjny przebieg choroby jest warunkowany przez wiele czyn-
ników. Bardzo ważne jest prawidłowe przygotowanie chorego 
do zabiegu operacyjnego, w którym należy wziąć pod uwagę 
typ cukrzycy, czas jej trwania, rodzaj stosowanego leczenia, 
stopień wyrównania metabolicznego i obecność powikłań cu-
krzycy, a także przewidywany czas trwania zabiegu oraz tryb 
jego wykonania. Celem przygotowania chorego do zabiegu chi-
rurgicznego jest bezpieczne jego przeprowadzenie i zmniejsze-
nie ryzyka powikłań pooperacyjnych. Według Zaleceń klinicz-
nych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2014, chorego 
na cukrzycę należy przyjąć do szpitala na 2–3 dni przed plano-
wanym zabiegiem operacyjnym. Taki zabieg należy odroczyć  
u pacjenta, u którego stwierdza się niedostateczną kontrolę me-
taboliczną. Trzeba zaprzestać podawania doustnych leków prze-
ciwcukrzycowych na 2 dni przed zabiegiem. Dobrze wyszkolony 
i wyrównany metabolicznie chory na cukrzycę, leczony metodą 
intensywnej insulinoterapii, samodzielnie dostosowuje dawki 
insuliny do aktualnych potrzeb, dlatego w szpitalu nie należy 
pozbawiać go tej możliwości i rozpoczynać leczenia sztywnymi, 
niemodyfikowalnymi dawkami preparatu.

U chorych leczonych metodą intensywnej insulinotera-
pii, cechujących się dobrym wyrównaniem metabolicznym, 
można planować zabieg operacyjny przeprowadzony w sys-
temie „jednego dnia”. Niezbędnym warunkiem jest wówczas 
uzyskanie prawidłowych wyników wszystkich dodatkowych 
badań diagnostycznych. Również chorych na cukrzycę  
typu 2, dotychczas skutecznie leczonych dietą lub dietą  
i metforminą [glikemia < 140 mg/dl (7,8 mmol/l); HbA1c 
6,5%], można operować w tym systemie, ponieważ zasto-
sowanie insulinoterapii w okresie okołooperacyjnym u tych 
osób nie jest konieczne. Niezbędne jest jednak odstawienie 
metforminy na co najmniej 24 godziny przed zabiegiem – nie 
istnieją specyficzne przeciwwskazania do stosowania tych 
leków dla osób > 65. roku życia. Leki te mogą być szczegól-
nie korzystne w tej grupie wiekowej ze względu na znikome 
ryzyko hipoglikemii.

Okresowej intensywnej insulinoterapii nie wymagają cho-
rzy poddawani tak zwanemu małemu zabiegowi operacyjne-
mu (ekstrakcja zęba, nacięcie ropnia, mała amputacja wyko-
nana ambulatoryjnie, operacja zaćmy), ale tylko w sytuacji, 
gdy przygotowanie do zabiegu nie wymaga zmiany dotychcza-
sowego sposobu odżywiania.

KOMENTARZ

ALICJA SZEWCZYK, specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum 
Zdrowia Dziecka” Warszawa, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
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Leczenie insuliną w modelu wielokrotnych wstrzyknięć na-
leży rozpocząć wraz z podjęciem przez chorego żywienia doust-
nego i utrzymywać do czasu zagojenia się rany. Insulinę należy 
podać podskórnie około 1 godzinę przed zakończeniem wlewu 
dożylnego.

U chorych na cukrzycę czasami konieczne jest przeprowa-
dzenie zabiegu operacyjnego w trybie pilnym. W tych przy-
padkach należy wcześniej wykluczyć możliwość występowa-

nia objawów otrzewnowych w następstwie kwasicy ketonowej 
towarzyszącej zaburzeniom metabolicznym cukrzycy.

Prawidłowe przygotowanie osoby z cukrzycą do zabie-
gu operacyjnego i badań diagnostycznych wymaga aktualnej 
wiedzy i systematycznej edukacji w tym zakresie. Procedura 
„Przygotowanie osoby z cukrzycą do zabiegu operacyjnego i ba-
dań diagnostycznych” pozwoli Państwu na korzystanie z prak-
tycznej wiedzy, która jest ważnym elementem terapii cukrzycy.

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii (PFED) po-
wstała w 2006 r. z inicjatywy profesjonalistów medycz-
nych zajmujących się pacjentami chorymi na cukrzycę 
i ich rodzinami. Założyciele PFED to pielęgniarki i dietety-
cy pracujący na co dzień w Instytucie „Pomniku – Centrum 
Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu oraz w Katedrze i Klinice 
Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Samodzielnego 
Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

PFED liczy ponad 600 członków. Są to pielęgniarki, 
pedagodzy, dietetycy, psychologowie i lekarze pracujący  
w oddziałach i poradniach diabetologicznych na terenie 
całej Polski oraz pracownicy medyczni innych specjalności 
niż diabetologia mający styczność z pacjentami z cukrzycą. 

PFED powstała po to, żeby wypełnić lukę w opiece dia-
betologicznej i zapewnić pacjentom edukację. 
Jej działania skierowane są do trzech grup po-
pulacyjnych: dzieci i młodzieży, młodych doro-
słych i dorosłych. Poprawa stanu zdrowia tych 
grup pacjentów stanowi długoterminowe cele 
organizacji. PFED zamierza je osiągnąć poprzez 
następujące szczegółowe działania:
 Szkolenie personelu medycznego w zakresie edukacji 

osób z cukrzycą, która obejmuje zachowania prozdrowot-
ne, zdrowe odżywianie, terapię cukrzycy.
 Zintensyfikowanie działalności edukacyjnej w śro-

dowisku wiejskim.
 Podniesienie wiedzy diabetologicznej w środowisku 

nauczania i wychowania (przedszkola, szkoły, gimnazja, 
licea).
 Podniesienie wiedzy diabetologicznej wśród chorych 

na cukrzycę.
 Prowadzenie działalności informacyjnej o możliwo-

ściach zapobiegania cukrzycy z szerokim wykorzystaniem 
mediów.
 Zdefiniowanie i rozpowszechnienie systemu pracy 

zespołowej nad pacjentem z cukrzycą.
 Wdrożenie dokumentacji działań edukacyjnych 

i działań terapeutycznych.
 Prowadzenie działalności edukacyjno-wydawniczej.
PFED od chwili powstania prowadzi intensywną dzia-

łalność szkoleniową i naukową. Jej elementy to:
 Organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych.

 Opracowanie programów kursów dokształcających, 
specjalistycznych, specjalizacji w dziedzinie pielęgniar-
stwa diabetologicznego i organizacja takich kursów.
 Opracowanie i publikacja zaleceń dla pielęgniarek  

i położnych dotyczących zasad postępowania w opiece nad 
osobą z cukrzycą. 
 Organizacja badań naukowych, które dostarczają 

danych na temat poziomu i organizacji opieki nad pacjen-
tami z cukrzycą.
 Przygotowanie projektu: Świadczenia pielęgniarskie 

realizowane w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 
oraz stanowisko pracy pielęgniarki diabetologicznej.

Ważnym kierunkiem działalności PFED jest współpra-
ca naukowa z zagranicznymi organizacjami skupiający- 

mi pielęgniarki diabetologiczne, w tym z Eu-
ropejską Fundacją Pielęgniarek w Diabetolo-
gii oraz z pielęgniarkami diabetologicznymi  
z Niemiec, Kanady, USA (Phoenix, Arizona), 
Danii, Wielkiej Brytanii, Finlandii.

W ramach działalności nastawionej na pro-
filaktykę cukrzycy PFED bierze czynny udział 

w różnych działaniach edukacyjnych związanych z pre-
wencją cukrzycy, wśród których są kampanie prowadzone 
przez organizacje, stowarzyszenia i firmy farmaceutycz-
ne. Organizatorzy takich skierowanych do społeczeństwa  
akcji zabiegają o patronat i współpracę PFED. Oto partnerzy,  
z którymi Federacja podjęła regularną współpracę: Cen-
trum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-
nych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz rady 
okręgowe, Departament Pielęgniarek i Położnych Mini-
sterstwa Zdrowia, konsultant krajowy w dziedzinie diabe-
tologii i konsultanci krajowi z różnych dziedzin pielęgniar-
stwa i położnictwa, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, 
Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, Polskie Towa-
rzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo Dietetyki, 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, redakcje czasopism, 
m.in. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, „Diabetyk”.

POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII
ul. Żegańska 21/23, 03-823 Warszawa
Zachęcamy do kontaktu: pfed@pfed.org.pl
+48 (22) 815 10 42 – telefon, +48 (22) 815 12 32 – fax

POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII  
www.pfed.org.pl
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Sposób postępowania zależy zawsze od sytuacji 
klinicznej. Hipoglikemia jest ostrym powikła-
niem cukrzycy.

Czynniki ryzyka wystąpienia hipoglikemii:
–  zbyt duża dawka insuliny i/lub doustnych leków 

hipoglikemizujących, 
–  błąd dietetyczny (opuszczony posiłek, zmniejszona 

porcja węglowodanów), 
–  zbyt intensywny, nieplanowany wysiłek fizyczny, 
–  spożycie alkoholu,
–  dążenie do szybkiej normalizacji wartości hemoglo-

biny glikowanej (HbA1c).
Wyróżnia się hipoglikemię: lekką, średnią i ciężką.

POSTĘPOWANIE W CZASIE  
WYSTĄPIENIA HIPOGLIKEMII LEKKIEJ  

(osoba z cukrzycą jest przytomna)

 Oznaczyć poziom glikemii na glukometrze (w celu 
potwierdzenia hipoglikemii).
 W zależności od stopnia hipoglikemii należy doust-

nie podać 10–15 g glukozy (tabletki zawierające glukozę, 
glukozę płynną) lub napoju słodzonego glukozą. 
 Zawsze należy oznaczyć glikemię po 10–15 minu-

tach, aby upewnić się, że działania były skuteczne, a po-
ziom glikemii wzrasta.
 Jeżeli wartości glikemii się podnoszą, można oso-

bie z cukrzycą podać kanapkę (węglowodany złożone) lub 
przyspieszyć spożycie planowanego na później posiłku 
oraz ograniczyć aktywność fizyczną.
 Nie wolno zastępować węglowodanów prostych 

słodyczami zawierającymi tłuszcze, nie wolno zatem 

Postępowanie przy hipoglikemii  
u pacjenta z cukrzycą

Cel procedury: przedstawienie zasad postępowania przy wystąpieniu hipoglikemii  
u pacjenta z cukrzycą oraz zasad podawania glukagonu przy wystąpieniu  

hipoglikemii ciężkiej.

podawać np. czekolady, batonika, czekoladowego cu-
kierka.
 Jeśli u osoby z cukrzycą występują objawy wskazu-

jące na hipoglikemię, a nie ma pod ręką glukometru, aby 
to potwierdzić, należy postąpić tak, jakby hipoglikemia 
została potwierdzona.
 Monitorować glikemię na glukometrze.
 Nauczyć osobę z cukrzycą prowadzenia samo-

obserwacji w kierunku zwiastunów hipoglikemii, 
zapobiegania jej i zasad postępowania w razie jej wy-
stąpienia.
 Kontrolować dawki insuliny przyjmowanej przez 

osobę z cukrzycą. 
 Poinformować opiekunów/osoby bliskie o wystą-

pieniu hipoglikemii.
 Odnotować w dzienniczku samokontroli występu-

jące objawy hipoglikemii, poziom glikemii, ilość i rodzaj 
podanych węglowodanów.
 Zawsze dążyć do ustalenia przyczyny hipoglikemii.
 Poinformować osobę z cukrzycą, że nie może po- 

dejmować wysiłku fizycznego, dopóki nie ustąpią wszyst-
kie objawy. 

POSTĘPOWANIE W CZASIE  
WYSTĄPIENIA HIPOGLIKEMII ŚREDNIEJ  

(osoba z cukrzycą ma częściowe zaburzenia  
świadomości, pozostaje z nami  

w ograniczonym kontakcie)

 Postępowanie jak w hipoglikemii lekkiej. 
 Bezwzględnie konieczna jest obecność i pomoc 

drugiej osoby w związku z możliwością wystąpienia 
częściowych zaburzeń świadomości.
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POSTĘPOWANIE W CZASIE WYSTĄPIENIA 
HIPOGLIKEMII CIĘŻKIEJ  

(osoba z cukrzycą jest nieprzytomna)

Postępowanie pielęgniarskie w podmiotach leczniczych: 
 Podać dożylnie 20% roztwór glukozy (0,2 g gluko-

zy/kg m.c.), a następnie wlew 10% roztworu glukozy.
 Monitorować poziom glikemii na glukometrze. 
 Prowadzić obserwację parametrów stanu ogólnego.
 Dokumentować interwencje pielęgniarskie.

POSTĘPOWANIE W ŚRODOWISKU 
OSOBY Z CUKRZYCĄ  

(dom, praca, szkoła, miejsce publiczne, inne)

Należy ułożyć osobę z cukrzycą w pozycji bezpiecznej. 
 Nie podawać doustnie niczego do picia ani do je-

dzenia. 
 Wstrzyknąć domięśniowo lub podskórnie 1 mg 

glukagonu (0,5 mg u dzieci < 6. r.ż.).
 Wysmarować błonę śluzową jamy ustnej płynną 

glukozą. 
 Monitorować poziom glikemii na glukometrze.
 Wezwać pogotowie ratunkowe.
 Po ustąpieniu objawów pacjent nie może podej-

mować wysiłku fizycznego.

 Zawsze należy dążyć do ustalenia przyczyny hipo-
glikemii.
 Bezwzględnie konieczna jest pomoc drugiej osoby.

PODAWANIE GLUKAGONU  
PRZY CIĘŻKIEJ HIPOGLIKEMII

 Podskórnie lub domięśniowo wstrzyknięcie 1 mg 
glukagonu zwykle zwiększa glikemię w ciągu 8–10 
minut. 
 Glukagon nie przenika przez barierę łożyskową. 

Nie wpływa szkodliwie na przebieg ciąży ani zdrowie 
płodu lub noworodka. U matek karmiących bardzo 
mała ilość glukagonu jest naturalnie wydzielana do 
mleka. 
 Glukagon należy przechowywać zgodnie z zalece-

niami producenta. Glukagon zawsze powinien być przy 
pacjencie.
 Przeciwwskazania do podania glukagonu:
– nowotwory złośliwe umiejscowione poza trzustką, 
– cukrzyca typu 2 leczona pochodnymi sulfonylo-

mocznika, 
– stan po spożyciu alkoholu,
– nadwrażliwość na glukagon lub laktozę, 
– guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocy-

toma). 

 Średnia i ciężka hipoglikemia jest epizodem 
wymagającym pomocy innej osoby.

 W przypadku pacjentów leczonych akarbozą 
należy podawać doustnie czystą glukozę. 

 U chorych na cukrzycę typu 2 leczonych insuliną 
i pochodnymi sulfonylomocznika mogą wystąpić 
przedłużające się epizody hipoglikemii, które 
czasami wymagają długotrwałego wlewu roztworu 
glukozy.

 W przypadku konieczności podania glukagonu 
chorym na cukrzycę, a także osobom po spożyciu 
alkoholu niezbędna jest hospitalizacja.

 W przypadku wystąpienia incydentu ciężkiej 
hipoglikemii należy rozważyć hospitalizację chorego.

 U pacjentów stosujących terapię ciągłym 
podskórnym wlewem insuliny (CPWI) przerwać 
podawanie insuliny w pompie (wyłączyć pompę).

ZALECENIA I UWAGI DLA ZESPOŁU LECZĄCEGO

 W czasie wystąpienia hipoglikemii lekkiej lub 
średniej u pacjentów leczonych analogami szybko-
działającymi za pomocą automatycznego wstrzy-
kiwacza typu pen lub osobistej pompy insulinowej 
zastosować regułę 15/15 (podać doustnie 15 g węglo-
wodanów prostych: glukoza rozpuszczona w wodzie, 
płynna glukoza, glukoza w kostce, odczekać  
10–15 minut; zbadać ponownie poziom glikemii;  
jeżeli nie ma poprawy, podać ponownie 15 g  
węglowodanów prostych; jeżeli objawy ustąpią  
i kontrolny pomiar glikemii wskazuje na podnoszenie 
się stężenia glukozy, włączyć pompę insulinową).

 Przeprowadzenie reedukacji w zakresie zapobie-
gania hipoglikemii podczas każdej wizyty w poradni 
i pobytu w szpitalu.

 Nauczenie osoby z cukrzycą prowadzenia samoob-
serwacji w kierunku zwiastunów hipoglikemii, zapo-
biegania i postępowania w czasie jej wystąpienia.
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 Noszenie identyfikatorów (opaska na rękę, 
karta ratownicza, karta I.C.E. lub ICE (ang. in case 
of emergency – w nagłym wypadku). 

 Karta I.C.E. lub ICE informuje ratowników,  
do kogo powinni zadzwonić w razie wypadku lub 
nagłego zdarzenia. Stosowana przeważnie  
w dwóch formach:
– w książce adresowej telefonu komórkowego jako 
kontakt ICE wpisuje się numer telefonu wybranej 
osoby. Jeśli takich osób jest kilka, oznacza się je 
jako ICE 1, ICE 2 itd., 
– na kartoniku wielkości wizytówki wpisuje się 
imię, nazwisko i numer kontaktowy najbliższych 
osób (i to jest „karta ICE” – „w razie wypadku”). 

ZALECENIA DLA PACJENTÓW I OPIEKUNÓW

Kartę powinno się nosić cały czas przy sobie, ale nie 
w portfelu.

 Noszenie zawsze przy sobie węglowodanów pro-
stych (glukoza tabletki, glukoza płynna) i dodatkowej 
kanapki.

 Noszenie zawsze przy sobie glukagonu,  
w przypadku dzieci z cukrzycą glukagon powinien 
być osiągalny w miejscu pobytu – w przedszkolu, 
szkole, u przeszkolonej osoby z personelu placówki.

 Noszenie zawsze przy sobie sprzętu do pomiaru 
glikemii.

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA  
PRODUKTU GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT

 
 Sprawdzić datę ważności glukagonu na opako-

waniu.
 W zestawie jest fiolka z glukagonem i strzykawka 

z roztworem, w którym rozpuszcza się glukagon.
 Glukagon można wstrzyknąć podskórnie lub do-

mięśniowo, najlepiej w pośladek, ramię lub udo.

 Najpierw zdejmij z fiolki z glukagonem pomarań-
czowy koreczek.
 Wstrzyknij cały roztwór ze strzykawki do fiolki  

z glukagonem.
 Gdy glukagon całkowicie się rozpuści w roztwo-

rze, wciągnij mieszaninę z powrotem do strzykawki.
 Dzieciom < 6. r.ż. podaje się 0,5 mg (połowa 

dawki), pozostałym pacjentom 1 mg glukagonu (cała 
dawka).

Zalecenia Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, konsultantów krajowych w dziedzinach: pielęgniarstwa,  
pielęgniarstwa diabetologicznego i pielęgniarstwa epidemiologicznego, 2016 r.

                          Wydanie specjalne Magazynu Pielęgniarki i Położnej, e-mail: mpip@nipip.pl

                          Wydawca: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
ul. Pory 78, lok. 10, 02-757 Warszawa 
tel. 22 327 61 61, faks 22 327 61 60, www.nipip.pl

 Opracowanie graficzne: krafftstudio.com, druk: Lotos Poligrafia Sp. z o.o.
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Przygotowanie osoby  
z cukrzycą do samokontroli  

i samopielęgnacji stóp

Cel procedury: zmniejszenie u chorego z cukrzycą ryzyka powikłań związanych  
z rozwojem zespołu stopy cukrzycowej przez przygotowanie do samokontroli  

i samopielęgnacji stóp.

Samokontrola i samopielęgnacja stóp w cukrzycy 
stanowi podstawę działań o charakterze profi-
laktycznym u chorych na cukrzycę typu 1 i ty- 

pu 2. Właściwie stosowany proces pielęgnacyjny stóp 
jest niezbędnym elementem terapii każdego pacjenta 
z cukrzycą na każdym etapie choroby.

Systematyczne badanie stóp oraz korygowanie wie-
dzy i umiejętności pacjentów z zakresu pielęgnacji stóp 
jest kluczowym elementem wpływającym bezpośred-
nio na ryzyko rozwoju stopy cukrzycowej i poprawę  
jakości życia z cukrzycą.

BADANIE STÓP  
PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY

W przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2 i dorosłych 
pacjentów z cukrzycą typu 1 zaleca się następujące pod-
stawowe badania stóp:
 Badanie czucia wibracji – czucie wibracji jest prze-

wodzone grubymi włóknami, których dysfunkcja jest 
jednym z pierwszych objawów neuropatii cukrzycowej. 
Badanie to przeprowadza się za pomocą kalibrowanego 
kamertonu lub stroika ze skalą 128 Hz Rydel-Seiffera, 
który wytwarza drgania.
 Badanie czucia nacisku – za pomocą monofilamen-

tu Semmes-Weisteina (5,07/10 g), który wywiera wy-
standaryzowany ucisk na skórę (10 g/cm2). 
 Badanie czucia bólu – za pomocą ostro zakończonej 

igły Neurotips.
 Badanie czucia temperatury – za pomocą THIP-

-THERM-u.

 Ocena makrokrążenia – palpacyjna ocena tętna na 
tętnicy grzbietowej obu stóp, badanie wskaźnika kostka-
-ramię (ang. ankle-brachial index, ABI).
 Ocena wizualna: deformacji stóp, stanu skóry i pa-

znokci.
Kompletny program leczenia stóp obejmuje edukację 

pacjenta, regularne badanie stóp oraz kategoryzację ry-
zyka wystąpienia owrzodzeń. Te działania przyczyniają 
się do znacznego zmniejszenia zmian w obrębie stóp.  
W każdej placówce diabetologicznej należy wprowadzić 
system oceny ryzyka stopy cukrzycowej u pacjentów  
z cukrzycą polegający na ocenie stanu stóp pacjentów np. 
wg zaleceń Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Stopy 
Cukrzycowej (International Working Group on the Dia- 
betic Foot):
 Bez cech neuropatii czuciowej – kontrola raz  

w roku.
 Cechy neuropatii czuciowej – kontrola co 6 miesięcy.
 Cechy neuropatii czuciowej oraz objawy choroby 

naczyń obwodowych i/lub zniekształcenia stopy – kon-
trola co 3 miesiące.
 Przebyte owrzodzenie – kontrola co 1–3 miesiące. 

EDUKACJA Z ZAKRESU  
PREWENCJI STOPY CUKRZYCOWEJ

Celem edukacji jest zmiana zachowań zdrowotnych 
pacjentów oraz motywacja do  przestrzegania zaleceń 
pielęgniarskich i lekarskich. Podstawą edukacji jest 
ustalenie indywidualnych celów w pielęgnowaniu stóp 
na podstawie czynników ryzyka rozwoju zespołu stopy 
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– zaleca się zastosowanie obuwia przeznaczonego dla 
osób z cukrzycą oraz skarpet bezuciskowych, bezszwo-
wych z włókien naturalnych – bawełny lub bambusa.
 Zasady aseptycznego zaopatrzenia mikrourazów 

oraz małych uszkodzeń skóry w obrębie stóp: 
– zaleca się posiadanie apteczki zawierającej środek 

antyseptyczny, jałowe gaziki, w przypadku nawra-
cających owrzodzeń specjalistyczne opatrunki anty-
bakteryjne, bandaż, plaster), w przypadku owrzodzeń  
w przebiegu stopy cukrzycowej zaleca się monitoro-
wanie procesu gojenia rany, kontrolę wykonania opa-
trunku przez pacjenta, udzielenie instruktażu z zasad 
aseptycznego wykonania opatrunku oraz postępowania 
z raną w warunkach domowych. 
 Zastosowanie wkładek do butów:
– terapeutycznie zaleca się wyłącznie wkładki wyko-

nane na miarę.
 Zasady obcinania paznokci u stóp:
– zaleca się skorygowanie długości paznokci u stóp 

jeden raz w miesiącu w sposób zapewniający ochronę 
opuszki przez paznokieć.
 Zasady przygotowania stóp do aktywności fizycz-

nej.
 Zasady codziennej samokontroli stóp.
 Zapobieganie deformacjom stóp.
Uwaga! W przypadku dzieci chorujących na cukrzy-

cę edukację z zasad właściwej pielęgnacji stóp należy roz-
począć od momentu rozpoznania choroby, dostosowując 
jej zakres do wieku dziecka. Celem tej edukacji jest ni-
welowanie niekorzystnych zmian spowodowanych nie-
właściwą pielęgnacją stóp i brakiem właściwego obuwia  
w trakcie rozwoju aparatu ruchu stopy. 

W procesie prewencji stopy cukrzycowej pielęgniar-
ka edukator powinna być ekspertem z zakresu pielęgna-
cji stóp osób chorych na cukrzycę, bacznie obserwować 
każdego pacjenta pod kątem występowania czynników 
ryzyka stopy cukrzycowej oraz realizować indywidual-
ne programy edukacyjne. 

Prawidłowe postępowanie z zakresu profilaktyki po-
winno obejmować każdego pacjenta od momentu rozpo-
znania choroby, ale należy również realizować program 
edukacji, którego celem będzie zapobieganie kolejnym 
owrzodzeniom w przebiegu stopy cukrzycowej. 

cukrzycowej; do czynników tych należą: niewłaściwa 
higiena stóp, niewłaściwe obuwie, obecność modzeli  
i zniekształcenia stóp.

Zakres edukacji pacjenta obejmuje:
 Codzienną higienę stóp:
– zaleca się zastosowanie specjalistycznych prepa-

ratów do codziennej pielęgnacji stóp, do których należą 
m.in.: łagodne środki myjące o pH 5,5, preparaty pie-
lęgnacyjne do skóry i paznokci stóp o różnej zawartości 
mocznika i tłuszczów neutralnych dla skóry w zależno-
ści od problemu pielęgnacyjnego, ponadto temperatura 
wody nie może przekraczać 37°C, kąpiel stóp powinna 
być krótka trwać 2–3 minuty, po czym należy bardzo 
dobrze osuszyć skórę stóp oraz przestrzenie między- 
palcowe.
 Pielęgnację hiperkeratozy i modzeli stóp:
– nie zaleca się samodzielnego usuwania wszelkich 

zrogowaceń na stopach zarówno manualnie lub za po-
mocą środków chemicznych z zawartością m.in. kwasu 
salicylowego, w przypadku trudności z samopielęgnacją 
stóp zaleca się regularne korzystanie z usług specjalisty 
pielęgnacji stóp.
 Profilaktykę przeciwgrzybiczą stóp:
– należy do niej przede wszystkim przestrzeganie 

ogólnych zasad podstawowej higieny stóp oraz dokładne 
osuszanie stóp i przestrzeni międzypalcowych po każ-
dym myciu i kąpieli stóp, niepozostawianie preparatów 
pielęgnacyjnych do skóry stóp w przestrzeniach między-
palcowych, należy zwrócić szczególną uwagę, aby w tych 
miejscach skóra była zawsze czysta i sucha, stosowaniu 
obuwia ochronnego na basenach, saunach, salach fizjo-
terapii i w innych miejscach wymagających ochrony gołej 
skóry stóp przed kontaktem z potencjalnym zagrożeniem 
chorobotwórczą florą grzybiczą, zastosowaniu obuwia, 
obuwia domowego oraz skarpet wyłącznie z materiałów 
naturalnych zapewniających właściwą wentylację skóry 
stóp i ochronę przed jej przegrzaniem, w razie potrzeby 
wynikającej z wcześniejszych incydentów zakażeń grzy-
biczych stóp i paznokci zaleca się zastosowanie wszelkich 
preparatów pielęgnacyjnych do stóp z zawartością sub-
stancji przeciwgrzybiczych.
 Zasady doboru obuwia terapeutycznego:
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Podstawy prawne dotyczące postępowania z odpadami

1. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21). W ustawie odpady podzielone są na grupy  
i podgrupy. Każdej z nich przypisany jest sposób przechowywania, unieszkodliwiania i transportu. Podobnie jednak jak 
w poprzedniej wersji ustawy z 27 kwietnia 2001 r. brak ustaleń co do postępowania z odpadami powstającymi w domach 
chorych, a nie wynikającymi ze świadczeń medycznych.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 
medycznymi (Dz.U. 2014 poz. 107). Rozporządzenie reguluje postępowanie z odpadami medycznymi (powstającymi  
w wyniku udzielania świadczeń medycznych), sposób ich przechowywania, transportu i unieszkodliwiania.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych  
(Dz.U. 2013 poz. 696).
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
5.  Dyrektywa UE w sprawie zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej (pełny 
tytuł: Dyrektywa Rady 2010/32/UE w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi 
narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU z dnia 10 maja 2010 r.). Dyrektywa 
weszła w życie 1 czerwca 2010 r. i miała być wdrożona w państwach członkowskich do 11 maja 2013 r. Wdrażanie przepisów 
unijnych wymaga, aby wszystkie organizacje z sektora opieki zdrowotnej wdrożyły obowiązkowe standardy bezpieczeń-
stwa, aby chronić pracowników opieki zdrowotnej przed zakłuciami igłą i późniejszym ryzykiem wystąpienia infekcji.

W Polsce na mocy ustawy obowiązuje Rozporządzenie MZ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  
wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych z dnia 6 czerwca 2013 r.
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