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Cukrzyca jest chorobą, której nie można skutecznie leczyć bez szczegółowo podanej informacji osobie chorej i 

jej rodzinie o istocie choroby, występujących powikłaniach,  opanowania umiejętności związanych z  

prowadzeniem samokontroli, samoopieki  oraz motywacji skłaniającej do współpracy z zespołem medycznym.   

Dzięki ciągłej edukacji diabetologicznej osoby  chorej  na cukrzycę i jej rodziny, dobrze wykształcone 

umiejętności samoobserwacji hipoglikemii   i samoopieki pozwolą  na jej zapobieganie. 

Hipoglikemia jest najczęstszym ostrym powikłaniem cukrzycy. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Polskiego 

Towarzystwa Diabetologicznego, określa się ją jako: obniżenie stężenia glukozy we krwi poniżej 70 mg/dl , 

niezależnie od występowania objawów klinicznych. 

Objawy kliniczne hipoglikemii u części chorych mogą wystąpić dopiero przy niższych wartościach glikemii, u 

części zaś przy wyższych gdy dochodzi do szybkiego obniżenia stężenia glukozy we krwi. Tak zwana 

nieświadomość hipoglikemii, określana jako nieodczuwanie patologicznie niskich (<70 mg/dl) wartości 

glikemii, jest istotnym powikłaniem częstego występowania epizodów hipoglikemii, nieświadomość 

hipoglikemii może być także spowodowana neuropatią autonomiczną.  Osoby chorej na cukrzycę nie można 

automatycznie traktować jako zagrożonej hipoglikemią oraz obciążać wynikającymi z tego powodu skutkami 

dotyczącymi zatrudnienia i sytuacji społecznej. 

Ryzyko wystąpienia hipoglikemii wzrasta w następujących sytuacjach: stosowanie insuliny, stosowanie insuliny  

w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwhiperglikemicznymi; stosowanie pochodnych 

sulfonylomocznika w monoterapii bądź w skojarzeniu z innymi lekami przeciwhiperglikemicznymi; 

niewłaściwe dawkowanie wymienionych leków w sytuacji wzmożonego wysiłku fizycznego, zmniejszonego 

dowozu kalorii lub spożywania alkoholu; dążenie do szybkiej normalizacji wartości HbA1c – parametru  

kontroli cukrzycy. Hipoglikemia w pewnych sytuacjach (starsi chorzy, osoby z chorobą niedokrwienną mięśnia 

sercowego) może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. 

Każdy chory leczony insuliną powinien mieć przy sobie informację na ten temat - opaskę na rękę lub kartę 

identyfikacyjną. Osoby, z którymi chory na cukrzycę leczony insuliną przebywa, powinny o tym wiedzieć i 

umieć pomóc w przypadku niedocukrzenia. Czasami chorzy na cukrzycę, krępując się, ukrywają swoją chorobę, 

jednak w niektórych sytuacjach pomoc znajomych może być nieodzowna. Częste oznaczanie glikemii, 

przestrzeganie zaleceń żywieniowych  oraz dotyczących stosowania insuliny, a także unikanie spożywania 

alkoholu to sposoby na zapobieganie niedocukrzeniom. Jeżeli zwiększa się częstość występowania 

niedocukrzeń, mają one coraz cięższy przebieg lub często doprowadzają do utraty przytomności, należy zgłosić 

się do lekarza. Zawsze po wystąpieniu niedocukrzenia trzeba przeanalizować jego przyczyny, aby uniknąć 

podobnych sytuacji w przyszłości. 

Nawracające hipoglikemie mogą prowadzić do trwałych deficytów neuropsychologicznych Dlatego 

nieodłącznym elementem edukacji cukrzycowej jest ocena znajomości objawów hipoglikemii przez pacjenta 

oraz umiejętności wczesnego reagowania na nie.  

Zespół ekspertów opracowujący zalecenia w opiece diabetologicznej  w tym procedurę „Hipoglikemia u chorego 

z cukrzycą” ma nadzieję , że zawarte w nich informacje będą  mapą opieki diabetologicznej dla wszystkich 

pielęgniarek / położnych w codziennej pracy z osobami z cukrzycą. Polska Federacja Edukacji w Diabetologii 

zachęca zainteresowanych do zgłaszania uwag związanych zarówno z rekomendowanymi procedurami, jak 

również z innymi zagadnieniami opieki diabetologicznej. Zalecenia PFED dostępne są na stronie internetowej 

www.pfed.org.pl 
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