Wybrane zmienne a poziom hemoglobiny glikowanej u osób chorujących na cukrzycę
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Wstęp

Cel pracy

Cukrzyca staje się coraz większym wyzwaniem dla współczesnego świata, a w ostatnim
dwudziestoleciu liczba osób chorujących na cukrzycę potroiła się. Jako główny cel w leczeniu
osób z cukrzyca przyjmuje się dobre wyrównanie glikemii a co za tym idzie brak powikłań lub
znaczne ograniczenie ich występowania. Zalecenia zarówno PTD jak i ADA mówią o tym że
pacjent chorujący na cukrzyce powinien mieć regularnie oznaczany poziom HbA1c.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono od lipca do września 2021 roku
wśród pacjentów chorujących na cukrzycę. Uzyskano
pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Państwowej
Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej, numer 1/2020. Badanie zostało
przeprowadzone w przychodni diabetologicznej w WSzS
w Białej Podlaskiej. Osoby badane poinformowano o celu
badań i zagwarantowano poufność uzyskanych
informacji. Wszyscy pacjenci wyrazili zgodę na udział w
badaniu. W badaniu wzięły udział 104 osoby.
Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny
oraz oznaczono wartość HbA1c w trybie POC (point of
care) przy użyciu analizatora A1cNow+ Firmy Bayer.

Wnioski

Na podstawie zbudowanego modelu można wyciągnąć
wniosek, że każdy kolejny rok życia zmniejsza
prawdopodobieństwo posiadania prawidłowego
poziomu hemoglobiny glikowanej o 0,9068 razy, tzn.
około 9% oraz zwiększenie o jeden częstotliwości
wykonywania badań poziomu HbA1c zwiększa o 2,5604
szansę uzyskania prawidłowego poziomu hemoglobiny
glikowanej czyli ponad dwu i pół krotnie.

Celem analizy było zbudowanie modelu logistycznego dla oceny wpływu wybranych zmiennych na
osiągnięcie prawidłowego poziomu hemoglobiny glikowanej u osób chorych na cukrzycę.

Wyniki
Do analizy przyjęto następujące zmienne
niezależne: wiek, czas trwania choroby,
poziom SWLS, płeć, miejsce zamieszkania,
typ cukrzycy, częstość kontaktu z lekarzem
oraz częstość wykonywania badania
ateriał
poziomu HbA1c. W wyniku przeprowadzonej
analizy wykryto tylko dwie istotne cechy:
wiek badanych (p=0,0289) oraz
częstość wykonywania badań
poziomu HbA1c (p=0,0215).
Pozostałe zmienne okazały się nieistotne
w budowanym modelu.

Rycina. Dopasowanie modelu regresji logistycznej do danych empirycznych
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Wprowadzenie

Cel pracy

Cukrzyca należy do chorób przewlekłych o dynamicznym tempie przyrostu obserwowanym na całym świecie. Zarejestrowana liczba chorych w Polsce w 2019 r.
wynosiła 2985642, co stanowiło 7,8% populacji kraju. Koszt świadczeń, wyrobów medycznych i leków stosowanych w cukrzycy wyniósł w 2018 r. 1,9 mld zł (wzrost
o 23% w porównaniu do 2013 r.)
Do zadań Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy: diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej, kierowanie do poradni diabetologicznej (w przypadku cukrzycy
typu 1, innych specyficznych typów cukrzycy, trudności w ustaleniu typu cukrzycy, każdego typu cukrzycy u dzieci i młodzieży oraz u kobiet planujących ciążę
i kobiet w ciąży), leczenie stanów przedcukrzycowych, leczenie cukrzycy typu 2, w tym insulinoterapia prosta.
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Pacjent ze
zdiagnozowanym stanem
przedcukrzycowym

Pacjent ze zdiagnozowaną
cukrzycą typu 2

Pacjent z długotrwałą
cukrzycą z powikłaniami

Zakres świadczeń pielęgniarki POZ wobec pacjenta ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2
Profilaktyka chorób
i promocja zdrowia
Prowadzenie edukacji
zdrowotnej

Edukacja z zakresu
 aktywności fizycznej
 diety
 samopoczucia
psychicznego

Edukacja z zakresu
szczepień przeciwko
 grypie
 pneumokokom
 Covid-19

Świadczenia diagnostyczne

Regularne badania osób
ze stanem
przedcukrzycowym pod
kątem występowania
innych czynników ryzyka
chorób układu sercowonaczyniowego
Wykrywanie powikłań
poprzez monitorowanie
cukrzycy (cele
terapeutyczne) oraz
wykonywanie badań
przesiewowych w
kierunku wykrywania
powikłań
Interwał co 3 miesiące
co 6 miesięcy
co 1 rok

Wystawianie skierowania na wykonanie badań
diagnostycznych

uzyskanie wartości docelowych w zakresie:
glikemii (cel ogólny: HbA1C ≤ 7%)
ciśnienia tętniczego: ciśnienie skurczowe: < 130 mm Hg; ciśnienie rozkurczowe:
< 80 mm Hg
lipidogramu: stężenie cholesterolu frakcji LDL: < 55 mg/dl i redukcja o co
najmniej 50% u osób bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego; stężenie
LDL-C < 70 mg/dl i redukcja o co najmniej 50% u osób z cukrzycą wysokiego
ryzyka sercowo-naczyniowego; stężenie LDL-C < 100 mg/dl
u osób umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego lub osoby z cukrzycą typu
2 < 50. r.ż., z czasem trwania cukrzycy < 10 lat, bez innych czynników ryzyka);
stężenie triglicerydów: < 150 mg/dl
masy ciała.
przygotowanie pacjenta do samoopieki i samokontroli
zapobieganie powikłaniom związanym z cukrzycą
monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz działania następcze.


Kwalifikacje pielęgniarki POZ
posiada tytuł specjalisty /odbywa
szkolenie specjalizacyjne w
dziedzinie pielęgniarstwa
rodzinnego albo ukończyła kurs
kwalifikacyjny/odbywa kurs
kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa rodzinnego, albo
posiada tytuł zawodowy magistra
pielęgniarstwa

Wywiad i badanie fizykalne

Celem leczenia cukrzycy zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego (PTD) jest:

Przedstawienie zakresu świadczeń pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych
wobec pacjenta z cukrzycą typu 2

Świadczenia
pielęgnacyjne

Świadczenia lecznicze

Przygotowanie do
samokontroli,
samoopieki
i samopielęgnacji

Edukacja terapeutyczna
- zarządzanie wiedzą
i umiejętnościami

Higiena ciała
 higiena jamy ustnej
 higiena skóry
 ochrona intymnych okolic
ciała

Pielęgnacja stóp
 codzienna samokontrola
stóp
 pielęgnacja paznokci i
skóry
 zapobieganie urazom

Dobór
sposobów
leczenia ran
w ramach
świadczeń
leczniczych
udzielanych
przez
pielęgniarkę
samodzielnie
bez zlecenia
lekarskiego,

Wystawianie recept na
leki zlecone przez
lekarza, w ramach
kontynuacji leczenia,
z wyłączeniem leków
zawierających
substancje bardzo silnie
działające, środki
odurzające i substancje
psychotropowe, oraz
środki spożywcze
specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego

Piśmiennictwo

Miejsce udzielania świadczeń: gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub miejsce pobytu świadczeniobiorcy.

Ordynowanie
wyrobów
medycznych,
w tym
wystawianie
na nie
zlecenia albo
recepty

Lekarz
POZ Pielęgniarka
Położna
POZ
POZ
Zespół POZ

Rozpoznawanie przez pielęgniarkę stopnia otyłości i zespołu niespokojnych nóg.
Ewa Kostrzewa-Zabłocka
SPWSzS Poradnia Diabetologiczna w Chełmie, Instytut Medycyny Wsi. Klinika Diabetologii w Lublinie

Wstęp

Cel pracy

Zespół niespokojnych nóg (RLS) jest częstym zaburzeniem układu ruchu, występującym u około
10% populacji. Charakteryzuje się potrzebą poruszania kończynami wraz z towarzyszącymi
doznaniami czuciowymi, które nasilają się w spoczynku oraz w godzinach wieczorno-nocnych i
zmniejszają swe natężenie podczas aktywności. Symptomy te mogą prowadzić do istotnego
pogorszenia jakości snu i życia chorych.

Materiał i metody
Metodą, która posłużyła do przeprowadzenia badań
własnych, była ankieta własnego autorstwa. Dla każdego
respondenta obliczono BMI oraz zastosowano 4
podstawowe kryteria rozpoznania zespołu niespokojnych
nóg.
Badania ankietowe przeprowadzono w kwietniu 2022 r. w
Poradni Diabetologicznej w Chełmie.

Wyniki
W badaniu oceniono 80 osób z cukrzyca typu 2 (48 kobiet i 32 mężczyzn). Większość osób (60%) zamieszkiwała
wieś. Średni wiek badanych wynosił 65 lat, a BMI: od prawidłowej masy ciała do V ° otyłości. Wyniki badań
własnych wskazują, że najwięcej osób miała stwierdzoną otyłość I° (34%) i II° (25%). Najmniej osób było z
prawidłową masą ciała 4 (5%), z otyłością V° 5 (6%). U wszystkich osób występował zespół niespokojnych nóg z
uczuciem przymusu poruszania nogami (100%). Objawy nasilały się w spoczynku (80%), wieczorem i w nocy (50%)
oraz ustępowały pod wpływem aktywności fizycznej (40%).
Objawy RLS

Prawidłowa masa Nadwaga
ciała

Otyłość I°

Otyłość II°

Otyłość III°

Otyłość IV°

Otyłość V°

1. Uczucie przymusu
poruszania nogami,
drętwienie, kłucie w
nogach.
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2. Objawy ustępują
pod wpływem
aktywności fizycznej.
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Wnioski
1. Otyłość brzuszna jak i uogólniona są związane ze zwiększonym
ryzykiem rozwoju zespołu niespokojnych nóg. Wskazane jest
leczenie farmakologiczne oraz rehabilitacyjne.
2. Edukowanie pacjenta z zespołem niespokojnych nóg, powinno
polegać na zmianie stylu życia, polegającej na wyeliminowaniu
alkoholu, nikotyny, dbałości o higienę snu oraz na umiarkowanej
aktywności fizycznej. W przypadku napadu bólu w nocy,
pomocne może być masowanie nóg.
3. Wskazana jest dla pacjentów z cukrzycą typu 2 i z zespołem
niespokojnych nóg, pomoc psychologiczno-edukacyjna w celu
zwiększenia kompetencji do pozbycia się nadwagi, otyłości oraz
utrzymania należnej masy ciała.

Badanie miało na celu ocenę występowania zespołu niespokojnych nóg u osób dorosłych z
cukrzycą typu 2, z prawidłową masa ciała, nadwagą i otyłością.

Postępy w leczeniu cukrzycy typu 1 w wieku szkolnym (na przykładzie studium przypadku)
Małgorzata Marcysiak, Mateusz Małecki
Zakład Pielęgniarstwa i Kształcenia Podyplomowego, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych,
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Wstęp

Cel pracy

Cukrzyca typu 1 jest najczęściej występującą przewlekłą chorobą autoimmunologiczną
u dzieci w wieku szkolnym, która objawia się hiperglikemią, z powodu dysfunkcji działania
trzustki. Dzieci, z tą jednostką chorobową mogą napotkać wiele trudności w codziennym
życiu w wielu obszarach życia. Leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci postępuje i rozwija się
w obszarach farmakoterapii, technologii, diety cukrzycowej oraz postrzegania jej jako
choroby cywilizacyjnej przez społeczeństwo.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie postępu w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku
szkolnym na podłożu farmakologicznym, dietetycznym, technologicznym oraz społecznym

Wyniki

Materiał i metody
Podmiotem opieki była pacjentka w wieku szkolnym
z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Zastosowano metodę
indywidualnego przypadku oraz krytycznej oceny
źródeł, technikę wywiadu raca została napisana
w oparciu o analiz ę dostępnej literatury na temat
danej jednostki chorobowej, tj. książki, artykuły oraz
publikacje oraz poprzez analizę dokumentacji
medycznej pacjentki oraz wywiad z pacjentką,
rodzicami oraz wychowawcą klasy.

Zmiany w leczeniu cukrzycy na
podłożu technologicznym:

Postępy w leczeniu cukrzycy w zakresie
farmakoterapii:

- pompa insulinowe

- wkłucie MiniMed Quick Set za pomocą QuickSertera MiniMed

- systemy ciągłego monitorowania
glikemii

- igły teflonowe bądź metalowe

ateriał

- monitorowanie glukometrów intuicyjnych oraz
łatwych w obsłudze dla dzieci, np. Contour Plus,

- system monitorowania glikemii
typu Flash oraz system Blucon

- możliwość pomiaru ketonów we krwi za
pomocą glukometru Optium Xido

- nakładka na sensor FGM do
monitorowania poziomu glikemii

Wnioski
1. W leczeniu cukrzycy typu 1 należy stosować pompę
insulinowa oraz nowoczesne urządzenia do
samokontroli cukrzycy, co pozwoli na poczucie
bezpieczeństwa podczas fizjologicznej aktywności
adekwatnej do wieku i potrzeb dziecka.
2. Samokontrola oraz przeliczanie WW i WBT
na dany posiłek, pozwala spożywać posiłki
o elastycznych porach.
3. Należy wspierać dziecko w zaakceptowaniu
choroby, co pozwoli na lepsze funkcjonowanie
w grupie rówieśniczej.

Postępy w leczeniu cukrzycy w
odniesieniu do diety cukrzycowej:

Zmiany pod kątem postrzegania cukrzycy jako
choroby cywilizacyjnej:

- świadomość na temat choroby oraz
zaangażowanie rodziców sprawiło, że dziecko
zaakceptowało swoją chorobę

- ilość, jakość i regularność danych
posiłków
- możliwość funkcjonowania w grupie
rówieśniczej bez ograniczeń

- analiza składu produktów oraz
obliczanie WW i WBT – zastosowanie
nowoczesnych aplikacji mobilnych
skierowane dla diabetyków

. pomoc pracowników szkoły (nauczycieli,
pielęgniarki oraz innych), którzy są gotowi do
udzielania pomocy i wsparcia, dzięki posiadanym
kwalifikacjom bądź odbytym szkoleniom.

Problemy występujące u dzieci z cukrzycą typu 1 w dobie pandemii COVID-19 – przegląd piśmiennictwa
Julia Hildebrandt1, Weronika Główczewska1, Paula Galusińska1, Magdalena Słomion1, 2, Anna Stefanowicz- Bielska1,2,3
1Studenckie
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Wstęp
Pacjenci z cukrzycą typu 1 musieli uważać na swoje zdrowie podczas pandemii COVID-19.

Wyniki
Lp. Baza
1.

Cel pracy

EBSCO,
PubMed

Autorzy pracy

Wyniki

Habineza S. i wsp.,
2021, Rwanda,
praca badawcza

 52 młodych dorosłych z T1DM

Celem pracy jest przedstawienie problemów występujących u dzieci z cukrzycą typu 1
w dobie pandemii COVID-19.

 trudności z uczestnictwem w standardowych wizytach lekarskich
w warunkach ambulatoryjnych

 spadek dochodów osobistych lub rodzinnych

Materiał i metody
Metoda: analiza i krytyka piśmiennictwa
Bazy danych: PubMed, EBSCO, Web of Science, SCOPUS
Termin badań: od 20. kwietnia do 10. maja 2022 r
Zastosowane kryteria: problem/problemy, dziecko/ dzieci, cukrzyca typu 1, COVID-19,
artykuły w języku angielskim i polskim, artykuły pełnotekstowe

 trudności w dostępie do żywności
 zmniejszona częstotliwość posiłków

2.

Wyniki
• Web of Science – uzyskano – 4 artykuły – zaakceptowano – 2 artykuły
• Scopus – uzyskano – 7 artykułów – zaakceptowano – 2 artykuły
• EBSCO – uzyskano – 4 artykuły – zaakceptowano – 2 artykuły
• PubMed – uzyskano – 5 artykułów – zaakceptowano – 3 artykuły

3.

Web of
Science,
Scopus,
EBSCO,
PubMed
PubMed

 zwiększone występowanie ostrych powikłań T1DM (ostrej hipoglikemii
lub hiperglikemii powodującej kwasicę ketonową)
Mianowska B. i
 76 dzieci z T1DM
wsp., 2021, Polska,  podwyższone ryzyko wystąpienia problemów psychicznych
praca badawcza
 ograniczenie dostępu do długoterminowej/przewlekłej opieki medycznej
 zmniejszenie stresu u nastolatków związanego ze szkołą
Forde, L. i wsp.,
2020, Europa,
praca badawcza

Wnioski
Pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na życie i zdrowie dzieci z cukrzycą typu 1 oraz
ich rodziców/opiekunów.
Zastosowana metoda analizy i krytyki piśmiennictwa umożliwiła przedstawienie
problemów zdrowotnych, psychicznych i społecznych, które wystąpiły u dzieci z
cukrzycą typu 1 w czasie pandemii COVID-19.

 trudności z dostępem do pasków do pomiaru stężenia glukozy we krwi,
insuliny oraz strzykawek i wstrzykiwaczy typu pen

4.

Web of
Science,
Scopus

Jethwani L. i wsp.,
2020, Indie,
przegląd
piśmiennictwa















1829 pielęgniarek diabetologicznych
lęk
depresja
nagła, ostra hiperglikemia
powikłania dotyczące stóp
zakłócenia w rutynowej wizycie lekarskiej
mniejsze wsparcie przy samodzielnym leczeniu, samokontroli i edukacji
diabetologicznej
mniejsze wsparcie psychologiczne
problemy z samokontrolą cukrzycy
brak stałego dostępu do świadczeń zdrowotnych, ryzyko zachorowania na
chorobę COVID-19
brak dostępu do współczesnej technologii
problemy psychospołeczne (napiętnowanie społeczne, lęk, fobia)
problemy finansowe rodziców (obniżenie wynagrodzeń, wzrost bezrobocia
i utrata dziennych zarobków)

