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Czy dziecko będzie mogło 

funkcjonować jak 

inne dzieci?

SłowniczekGdzie jeszcze 

szukać pomocy?

Tak! Cukrzyca Twojego dziecka nie stoi na 
przeszkodzie, aby chodziło ono do przedszkola czy 
uczestniczyło we wszystkich zajęciach szkolnych. 

Inne dzieci i nauczyciele prawie nie zauważą, że Twoje 
dziecko ma cukrzycę. Aby uniknąć nieporozumień 

i zapewnić bezpieczeństwo Twojemu dziecku, należy 
poinformować o jego chorobie wszystkie osoby 
zainteresowane – nie tylko nauczycieli i przyjaciół 
dziecka, ale również opiekunkę, trenera sportowego 
oraz inne osoby mające częsty kontakt z dzieckiem. 
Warto porozmawiać z wychowawcą lub opiekunką 
grupy o możliwości przeprowadzenia lekcji 
edukacyjnej, gdzie wspólnie opowiecie o chorobie 
dziecka.

Jednym z najcenniejszych kontaktów jest znalezienie 
fundacji, która skupia wokół siebie rodziców i dzieci 

z cukrzycą, a także służy wsparciem w formalnościach czy 
organizuje wyjazdy integracyjne - w grupie raźniej! 
Istnieją również specjalne portale dedykowane cukrzycy, 
gdzie znajdziesz zbiór najpotrzebniejszych i najnowszych 
informacji. W codziennym życiu pomocne mogą być 
tematyczne fora internetowe np. rodziców dzieci 

z cukrzycą czy te dotyczące nowych technologii. 
Wysłuchując historii innych rodziców pamiętaj jednak, 

że każde dziecko jest inne i to, co zadziałało u kogoś 
innego niekoniecznie musi sprawdzić się w Waszym 
wypadku. W sytuacjach awaryjnych szukaj pomocy 
specjalistycznej dzwoniąc na infolinię lub kontaktując 
się bezpośrednio z ośrodkiem prowadzącym.

Cukrzyca typu 1	- charakteryzuje się brakiem 
wydzielania insuliny przez trzustkę; insulina musi być 
dostarczana do organizmu z zewnątrz.

Glukoza	- mała cząsteczka substancji, która jest 
podstawowym źródłem energii dla wszystkich 
komórek ciała; należy do grupy cukrów 
(węglowodanów) prostych.	

Glikemia	- stężenie glukozy we krwi; inaczej stężenie 
cukru we krwi.

Insulina - hormon wydzielany przez trzustkę, który 
umożliwia regulację stężenia glukozy w krwi poprzez 
ułatwienie jej wnikania do komórki.

Hipoglikemia	- inaczej niedocukrzenie; zbyt małe 
stężenie glukozy we krwi.

Hiperglikemia	- inaczej przecukrzenie; stan, kiedy 
we krwi jest za dużo glukozy.

Choroba autoimmunologiczna	- wywołana 
nieprawidłową odpowiedzią organizmu, który uznaje 
przez pomyłkę swoje komórki za wrogie.

Choroba zakaźna	- wywołana przez czynnik zakaźny 
(np. wirusy czy bakterie).

Remisja	- okres bez objawów choroby 
przypominający wyzdrowienie; czas jego trwania jest 
indywidualnej długości dla każdego pacjenta.

Wymiennik węglowodanowy (WW)	- porcja 
produktu wyrażona w gramach, która zawiera 

10 gramów węglowodanów przyswajalnych; 
wykorzystywany do obliczania dawek insuliny, którą 
należy podać na skompensowanie posiłku.


Nie! Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko, dlatego 
staraj się, żeby Wasze życie toczyło się znanym 
rytmem. Nawiąż kontakt z przedszkolem/szkołą do 
której uczęszcza Twoje dziecko i przedstaw nową 
sytuację. Nauczyciele po odpowiednim przeszkoleniu 
mogą być dla Ciebie ogromnym wsparciem, a Twoje 
dziecko będzie mogło dalej uczestniczyć w życiu klasy. 
W wielu miejscach w sieci dostępne są materiały dla 
nauczycieli i pielęgniarek szkolnych, które mogą być 
pomocne w zapoznaniu tych osób z chorobą i opieką 
nad Twoim dzieckiem. Poniżej znajdziesz przykładowe 
linki.

https://www.pfed.org.pl/uploads/1/9/9/8/19983953/
dziecko_cukrzyca.pdf
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Czy muszę rezygnować 

z pracy?

Czy?

Tutaj znajdziesz więcej materiałów:

http://bityl.pl/hDAaN
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Cokolwiek teraz myślisz-nie jesteś sam/a! 



Fundacja K.I.D.S. we współpracy z Polską Federacją Edukacji 
w Diabetologii przygotowała krótki materiał, który pomoże Ci 
przejść przez pierwsze chwile z chorobą Twojego dziecka. 
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Nie jesteś sam/a!

Cukrzyca - 

od czego 

zacząć?

Tutaj znajdziesz więcej 
materiałów:

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na nurtujące pytania, których 
poszukiwało tysiące rodziców przed Tobą. Zadaliśmy je 
doświadczonym lekarzom diabetologom, pielęgniarkom, 
psychologom i dietetykom. Tak samo jak oni jesteśmy przy 
Tobie, żeby Cię wspierać.
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Czy robiłam/ robiłem coś źle? 

Czy mogliśmy temu zapobiec?

Czy moje dziecko wyzdrowieje?

Ty i Twoje dziecko pozostaniecie w szpitalu do 
momentu opanowania podstawowych wiadomości 
i umiejętności, które pomogą Wam poradzić sobie  
z chorobą po powrocie do domu. Zespół medyczny 
zadba o Waszą edukację w zakresie m.in. 
kontrolowania stężenia glukozy, podania insuliny czy 
rozpoznania stanów nagłych (hiper- i hipoglikemii). 
Wyposażeni w tą wiedzę z pewnością poradzicie 
sobie na co dzień - w czasie spaceru, wizyty w kinie 
czy odwiedzin u babci.

To, że Twoje dziecko zachorowało, nie jest niczyją 
winą! W przeciwieństwie do cukrzycy typu 2, nie są 
znane metody zapobiegania cukrzycy typu 1, zatem 
nie mogłaś/eś zrobić nic, by to zatrzymać. Mało tego - 
najprawdopodobniej należą Ci się gratulacje, gdyż 
dzięki Twojej uważności i obserwacji dziecka 

przyczyniłaś/eś się do szybszego rozpoznania 

choroby, reagując na niepokojące sygnały!

Niestety, nie znaleziono jeszcze lekarstwa 

aby całkowicie wyleczyć cukrzycę, jednak ciągły rozwój 
w obszarze diabetologii sprawia, że życie z nią staje się 
coraz łatwiejsze. W czasie życia z chorobą może 
wydarzyć się jednak okres bez objawów choroby, który 
do złudzenia przypomina ozdrowienie. Nazywamy go 
remisją, a jego długość jest indywidualna dla każdego 
pacjenta - dla jednych będzie on trwał miesiąc, dla 
innych 3 lata, a u niektórych nie wystąpi w ogóle. W 
czasie remisji zapotrzebowanie organizmu na insulinę 
spada do bardzo małej wartości (ok. 0,2-0,4 j/kg masy 
ciała). Będziesz wiedzieć, że remisja się kończy, kiedy 
pomimo zachowanej ilości spożywanych 
węglowodanów  
i samokontroli, cukry Twojego dziecka będą coraz 
wyższe.

Nie! 

Cukrzyca jest chorobą autoimmunologiczną

(tak jak m.in. astma) i powstaje w ciele konkretnego 
człowieka. W przeciwieństwie do chorób zakaźnych 
nie istnieje żaden wektor przenoszący tę chorobę, 
zatem nie musisz się bać, że zarazisz się tą chorobą 
tak jak np. grypą czy COVID-19.

Zadawanie sobie pytań o przyczynę choroby jest 
zrozumiałe, niestety, przyczyny rozwoju cukrzycy 
typu 1 nie zostały jeszcze dokładnie poznane 

przez naukę. 

Cukrzyca jest chorobą autoimmunologiczną - 
układ immunologiczny Twojego dziecka uznaje 
komórki jego ciała za obce i zaczyna z nimi walczyć, 
przez co jego organizm jest mniej wydolny. 

W przypadku cukrzycy typu 1 oznacza to, 

że organizm produkuje przeciwciała, które niszczą 
komórki trzustki. Prowadzi to do zahamowania 
wydzielania insuliny, a w konsekwencji do 
konieczności dostarczania jej do organizmu.
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6 Ile kosztuje leczenie?Jak długo zostaniemy 

w szpitalu?

Dlaczego?

Czy można się tym zarazić?

Dlaczego moje dziecko?

Koszty leczenia są ściśle związane z metodą 
leczenia, która będzie najlepsza dla Twojego dziecka. 
Małym i większym pacjentom do 26 r.ż. przysługuje 
refundacja na niezbędne w terapii wyposażenie: 100% 
refundacji na pompę insulinową wraz z osprzętem, a 
także na igły do penów oraz 70% refundacji na 
systemy monitorowania glikemii. Refundacji 
podlegają także insuliny oraz paski do glukometrów. 
Peny do podawania insuliny otrzymacie bezpłatnie w 
miejscu leczenia (tj. Poradnia Diabetologiczna lub 
OddziałDiabetologiczny), natomiast sprzęt do 
monitorowania glikemii (glukometry, ciągły 
monitoring glikemii) zaproponuje Wam zespół 
edukacyjny, który jednocześnie przekaże Wam 
informacje o możliwości jego uzyskania.


Ile?
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Jak będzie wyglądać życie 

naszej rodziny?

Czy istnieją nowe 

technologie leczenia?

Jak mam rozmawiać 

z dzieckiem o zmianach?

Oczywiście! Sukces w kontroli cukrzycy bierze się 

z całokształtu, a nie z pojedynczych decyzji. Jeśli 
tylko zadbacie, aby żywienie Waszego dziecka oparte 
było o dobre podstawy (zgodnie z piramidą zdrowego 
żywienia), to w menu znajdzie się miejsce także na 
odrobinę słodkości, np. w czasie przyjęcia 
urodzinowego czy wizyty u babci. Pamiętaj, aby 

w miarę możliwości zaplanować taki posiłek 

w kontekście całego dnia, a także o dopasowaniu 
dawki insuliny do spożywanego posiłku.

Najważniejszą zmianą dla całej rodziny będzie 
utrzymanie i wzmacnianie nawyków żywieniowych 
wszystkich członków Waszej rodziny lub ich 
modyfikacja. 

To najlepsze wsparcie, jakie możecie zaoferować 
chorującemu członkowi rodziny! 

W Waszym codziennym planie dnia pojawią się także 
nowe pozycje, takie jak pomiary glikemii, podawnie 
insuliny, kontrolne wizyty u lekarza czy obliczenia 
składu posiłku. Jednak z czasem nabierzecie wprawy 
w tych czynnościach i będą one zajmować mniej 
czasu.

Diabetologia jest jedną z najszybciej rozwijających 
się dziedzin medycyny. Choć insulina odkryta 
została dopiero sto lat temu, technologia jej 
podawania została już wielokrotnie ulepszona. 
Nowością ostatnich lat jest np. wprowadzenie pompy 
insulinowej wyposażonej w algorytmy, które sterują 
podażą insuliny tak, aby jak najlepiej naśladować jej 
naturalne wydzielanie w organizmie. W ostatnich 
latach ogromna zmiana nastąpiła także w obszarze 
kontroli stężenia glukozy, głównie dzięki 
wprowadzeniu urządzeń do ciągłego pomiaru 
glikemii.

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. 
Jako rodzic najlepiej znasz swoje dziecko, zatem 
łatwiej będzie dopasować Ci poziom rozmowy do 
wieku i charakteru dziecka. Im młodsze dziecko tym 
większa szansa, że nową sytuację przyjmie jako coś 
normalnego. Informacja o chorobie może być 
trudniejsza do zaakceptowania dla nastolatków, 
którzy mają już swoje przywyczajenia i na których 
spadnie większa odpowiedzialność za samoopiekę. 
Pamiętaj, że przebywając w szpitalu możesz 
poprosić o pomoc psychologa - pomoże on Ci 
przygotować szablon rozmowy.

Najprawdopodobniej nie - szacuje się, że ryzyko 
wystąpienia cukrzycy typu 1 u rodzeństwa osoby 
chorej wynosi jedynie około 6%. 
Prawdopodobieństwo to wzrasta u bliźniąt 
jednojajowych - wtedy wynosi od 30% do 100% szans 
na zachorowanie drugiego bliźniaka. Warto także 
wiedzieć, że ryzyko zachorowania istotnie wzrasta w 
rodzinach, 

w których występują już przypadki cukrzycy typu 1 
czy innych chorób autoimunnologicznych.
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12 Czy dziecko będzie 

mogło uprawiać sport 

jak do tej pory?

Czy moje dziecko będzie 

mogło jeść słodycze?

Czy moje drugie dziecko

 też jest chore?

Tak! Cukrzyca nie jest przeciwskazaniem do uprawiania 
sportu, wręcz przeciwnie - aktywność fizyczna w 
cukrzycy jest wskazana! Kluczową sprawą jest jednak 
zaznajomienie się z tym, jak organizm Twojego dziecka 
reaguje na wysiłek, dlatego ważna jest kontrola 
glikemii przed, w trakcie i po aktywności. W miarę 
możliwości porozmawiaj o chorobie także 

z nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem czy 
innymi zawodnikami, tak, by mogli służyć wsparciem. 
Młodzi sportowcy mogą uprawiać niemal każdą 
dyscyplinę sportową, czego przykładem mogą być 
znani sportowcy tacy jak polski wioślarz Michał Jeliński, 
który 4 razy zdobył tytuł mistrza świata oraz medal 
olimpijski czy Chris Dudley, koszykarz NBA.

Jak?


