
Cukrzyca?
Już wiem!



 

Komórka

Nasze ciało składa się 
z miliardów małych 
kawałków - komórek. 

Każda komórka jest 
“cegiełką”, która buduje 
nasz organizm.



Jak to
działa?



Jedzenie
Potrzebujemy jedzenia, żeby nakarmić każdą komórkę 
w swoim organizmie. Dzięki temu może on sprawnie 
funkcjonować. Żyć.

Nasz organizm trawi wszystko co zjadamy. Żołądek 
i jelita zamieniają jedzenie na małe cząsteczki m.in. 

na glukozę.



Glukoza

jedzenie trawienie glukoza

Cząsteczki glukozy trafiają do krwi. 
Krew krąży po całym organizmie 
i dostarcza glukozę do każdej 
komórki.

Glukoza jest 
podstawowym 
źródłem energii 
dla komórki.



Bez insuliny 
ani rusz



 

Klucz
Glukoza sama nie potrafi 
przedostać się do komórki.  
Potrzebuje odpowiedniego
klucza, który otworzy jej drzwi. 

Tym kluczem jest insulina.



 

Trzustka
Znajduje się w jamie brzusznej 
pomiędzy żołądkiem i jelitami. Zajmuje 
się m.in. produkcją insuliny.

  

Dzięki insulinie 
glukoza z krwi 

przedostaje się do 
komórki.



Skąd bierze się
cukrzyca?



Czasem
trzustka
zatrzymuje się 
Ii przestaje produkować insulinę.
Mówimy wtedy o cukrzycy typu 1.



To nie Twoja wina, ani Twoich rodziców 

Brak insuliny

W organizmie dzieje się 
coś, co sprawia, 
że organizm zaczyna 
niszczyć trzustkę, która 
w efekcie przestaje 
produkować insulinę.

Nie wiadomo 
dlaczego

Nie wiemy dlaczego
tak się dzieje i dlaczego 
przytrafiło się to właśnie 
Tobie.

To nie Twoja 
wina

To nie jest Twoja wina, ani 
Twoich rodziców. 

Na cukrzycę nie miało też 
wpływu, co jadła/e/ś przed 
zachorowaniem. 

Towarzysz
w życiu 

Cukrzyca, która pojawiła się 
w Twoim życiu, zostanie 
z Tobą. 

Jeśli ją dobrze zrozumiesz, 
może stać się Twoim 
niewidzialnym przyjacielem.



Objawy cukrzycy 

gdy glukoza 
gromadzi się 
we krwi...

często chodzisz 
do toalety
Chce się siku, bo organizm chce 
pozbyć się nadmiaru glukozy. 

chce Ci się pić 
Nieustannie chce Ci się pić, 
i masz sucho w ustach.

brakuje 
Ci energii
I chce Ci się spać.

masz złe 
samopoczucie
Czujesz poirytowanie, 
masz problemy z koncentracją.

chudniesz
Komórki szukają innego 
jedzenia, więc zaczynają 
“zjadać” tłuszcz i mięśnie.  

czasami czujesz 
nieprzerwany 
głód

masz problemy 
skórne
Pojawiają się problemy skórne.



Na szczęście 
z cukrzycą 
i brakiem insuliny 
możesz sobie poradzić.



Jak sobie radzić?

Pen 
lub pompa

Insulinę możesz 
wstrzykiwać za pomocą 
pena lub pompy.

Nie możesz jej 
przyjmować doustnie,
bo żołądek strawi ją 
i insulina nie zadziała.

Pomiary 
glukozy

Prowadź dzienniczek 
samokontroli  i regularnie 
mierz glukozę.

Zdrowe
odżywianie

Stosuj odpowiednie 
odżywianie, dzięki któremu 
utrzymasz odpowiedni 
poziom glukozy we krwi. 

1. 2. 3.



HIPOGLIKEMIA
inaczej niedocukrzenie.  
To stan, w którym we krwi jest 
zbyt mała ilość glukozy.



 

Hipoglikemia 

Występuje wtedy, gdy we krwi jest 

za mało glukozy.



Dlaczego
tak się 
dzieje? ?



 

Jeśli podasz za dużo 
insuliny, to zbyt mocno 
obniży się glukoza 
we krwi i organizm znajdzie 
się w stanie 
hipoglikemii.



Kiedy tak się dzieje?

Za mało 
jedzenia

Za dużo 
insuliny

Intensywny 
wysiłek 
fizyczny



Jakie są
objawy
hipoglikemii? ?



Objawy hipoglikemii 1/3 

Pomiar glukozy
poniżej 70 md/dl

BladośćNogi 
“jak z waty”
“słabe nóżki”

Ból głowy 
i brzucha

Przyspieszone 
bicie serca

Gorsze 
widzenie

Zimny pot

Drżenie rąkUczucie głodu 
i nieposkromiony 
apetyt

- UCZUCIE GŁODU I 
NIEPOSKROMIONY 
APETYT- „wilczy głód”

- BÓL GŁOWY, 
ZAWROTY GŁOWY

- SZEROKIE ŹRENICE 
– „oczy wypatrujące 
jedzenia”

- ZMIANA 
ZACHOWANIA- 
wesołkowaty śmiech 
nieodpowiedni do 
sytuacji, nagły 
niesprowokowany 
płacz

- SPLĄTANIE
- ZABURZENIA 

PAMIĘCI



 

Objawy hipoglikemii 2/3

Ból głowy, 
zwroty

Splątanie

Szerokie 
źrenice

Zaburzenia 
pamięci

Zmiana 
zachowania:
Wesołkowaty śmiech, nieodpowiedni do sytuacji, nagły niesprowokowany 
płacz.

Zaburzenia 
myślenia 
i koncentracji

Epizody 
wyłączenia



Nocne objawy hipoglikemii 3/3 

Objawy 
zazwyczaj 
NIE 
wybudzają 
ze snu Koszmary

Nocne poty

Niespokojny 
sen

Rano niski 
poziom glukozy

- UCZUCIE GŁODU I 
NIEPOSKROMIONY 
APETYT- „wilczy głód”

- BÓL GŁOWY, 
ZAWROTY GŁOWY

- SZEROKIE ŹRENICE 
– „oczy wypatrujące 
jedzenia”

- ZMIANA 
ZACHOWANIA- 
wesołkowaty śmiech 
nieodpowiedni do 
sytuacji, nagły 
niesprowokowany 
płacz

- SPLĄTANIE
- ZABURZENIA 

PAMIĘCI

!
Rano zaburzenia 
pamięci 
i koncentracji



Co robić w przypadku 
hipoglikemii?

Szybko podnieść 
poziom cukru
we krwi.



 

Najłatwiej podniesiesz 
poziom cukru, jeśli 
przyjmiesz glukozę.



Co robić? 1/3

1.
Należy podać glukozę 
w tabletkach lub żelu 
(węglowodany proste).

2.
Wykonaj 
pomiar 
glukozy. 

3.
Przyjmij 
ponownie 
glukozę.

4.
Wykonaj 
ponowny 
pomiar 
glukozy.

Dziecko do 15kg:
0,25 WW glukozy (2,5 g)
Dziecko 15-30 kg:
0,5 WW glukozy (5g)
Dziecko 35-70 kg: 
1 WW glukozy (10 g)
Pacjent >70 kg: 
1,5 WW glukozy

Zmierz poziom 
glukozy we krwi 
po 10 –15 minutach. 

Jeśli hipoglikemia 
nie ustępuje, przyjmij 
kolejną dawkę glukozy.

Po kolejnych 
60 minutach ponownie
zmierz glukozę.



 

Co robić? 2/3

Odpocznij 
i kontroluj 
poziom cukru.



Co robić nocą? 3/3

21:00-24:00 
w nocy
● Podaj glukozę, węglowodany 

złożone np. kanapkę (pen)
● Podaj glukozę (pompa) 

i zmniejsz przepływ insuliny 
bazowej (pompa)

około 3:00 
w nocy

● Podaj glukozę (pen/pompa)
● Ewentualnie zmniejsz 

przepływ insuliny bazowej 
(pompa)



HIPOGLIKEMIA
i wysiłek fizyczny



Miałem trenować, ale mam hipoglikemię.

4.
Idź na trening,
gdy poziom glukozy we krwi jest 
prawidłowy.

5.
Nie trenuj,
jeśli nie wzrasta poziom glukozy 
we krwi.

1.
Zjedz 
najpierw porcję 
węglowodanów prostych.

2.
Zmierz poziom 
glukozy
we krwi, kiedy wzrośnie zjedz 
posiłek złożony 
z białkiem i tłuszczem 
np. kanapka z serem).

3.
Zmniejsz 
przepływ
insuliny bazowej w pompie.



 

W trakcie treningu

1. Zmniejsz przepływ 
insuliny bazowej
w pompie.

2. Przyjmij węglowodany 
proste np. glukoza, 
owoce, sok owocowy.



 

Po treningu

1. Przyjmij glukozę.

2. Wykonaj ponowny 
pomiar po 15 minutach.

3. Zmniejsz przepływ 
insuliny bazowej 
w pompie na 2-4 h.



Przypadek ciężkiej
hipoglikemii



 

Objawy

● brak kontaktu 
z otoczeniem

● utrata przytomności

● drgawki



HIPERGLIKEMIA
To stan, w którym we krwi 
jest za dużo glukozy. 



Dlaczego dochodzi do hiperglikemii?

Za mało insuliny
● nie podana dawka
● insulina przeterminowana
● insulina zmieniona (np. nieprzezroczysta, 

mętna, odstępująca wyglądem 
od prawidłowej)

● niedrożne wkłucie w przypadku pompy 
insulinowej

● formujący się ropień w miejscu wkłucia
● niedrożny dren, powietrze/krew 

w drenie

Zbyt duży posiłek
Jeśli jesz dodatkowy posiłek, 
to musisz podać dodatkową dawkę insuliny



Skąd wiadomo, że to hiperglikemia?

pomiar cukru we krwi



Skąd wiadomo, że to hiperglikemia?

suchość  
w ustach

częste  
oddawanie 
moczu

niewyraźne 
widzenie

zwiększone 
pragnienie

złe 
samopoczucie

zmęczenie,
senność

ból głowy

zaburzenia 
koncentracji 
uwagi

nadmierna 
utrata masy 
ciała



Co robić? ?



Co robić? 

Podaj 
dodatkową 
dawkę insuliny 
(korekta) 

● pen według 
ustaleń lekarza 

● przy terapii pompą 
podajemy dawkę 
korekcyjną pompą 
według ustaleń 
lekarza

Pij płyny 

● wodę 
● herbatę 
● herbatę owocową

Po 1,5-2h 
sprawdź poziom 
glukozy 

Jeśli nadal za wysoko 
podaj kolejną dawkę 
insuliny (korekta).



    >
Jeśli: 

● glukoza we krwi przekracza 
240 mg/dl i utrzymuje się 
mimo korekt

● hiperglikemia trwa ponad 4 h

● pojawiają się nudności lub 
wymioty

● czuć zapach acetonu/zgniłych 
jabłek

● ciała ketonowe 
we krwi na 
glukometrze

● glukozę w moczu 
na paskach 
Keto-diastix

● ciała ketonowe 
w moczu na paskach 
Keto-diastix

Zmierz: 



 

Badanie moczu

Badanie moczu wykonaj 
za pomocą testów 
Ketodiastix.

Są to paski, które pokazują ilość 
glukozy i ciał ketonowych w moczu.



Jak prawidłowo zrobić badanie moczu? 1/2

1.
Nasiusiaj do 
czystego 
słoiczka/
pojemniczka.

2.
Wyjmij jeden 
test paskowy 
z buteleczki.
Trzymaj za plastikową 
końcówkę testu 
paskowego.
Nie dotykaj pola 
reakcyjnego testu 
paskowego.

3.
Zanurz końcówkę 
paska Keto-diastix 
w moczu.



Jak prawidłowo zrobić badanie moczu? 2/2

4.
Odczytaj wyniki. 
  
Porównaj kolor otrzymany 
na pasku 
z polami barwnymi 
umieszczonymi na 
butelce.

5.
Im ciemniejszy 
kolor, tym wyższy 
poziom glukozy 
i ciał ketonowych.

6.
Zrób zdjęcie testu. 

https://leki.pl/poradnik/keto-diastix%E2%93%A1-domowa-diagnostyka-w-cukrzycy/



WAŻNE INFORMACJE Badanie moczu 

Data ważności

Nigdy nie używaj testów 
po upływie daty ważności, 
ponieważ może 
doprowadzić do zaniżenia 
wyników.

Odpowiednie 
przechowywanie

Testy przechowuj 
w temperaturze pokojowej.

Chroń pojemnik przed 
bezpośrednim dostępem 
światła słonecznego.

Ochrona przed wilgocią, 
światłem i ciepłem jest niezbędna 
dla utrzymania 
niezmienionej aktywności 
odczynnika.

Oryginalne 
opakowanie

Przechowuj paski należy 
przechowywać 
w oryginalnym 
opakowaniu. 

Opakowanie jest 
wyposażone w środek 
osuszający. 
Nie usuwaj go. 
Dzięki niemu testy paskowe 
są utrzymywane w suchym 
środowisku.



Pomiar ciał ketonowych we krwi

1.
Używaj 
glukometru.

2.
Stosuj specjalne 
paski do oznaczania 
ciał ketonowych. 

3.
Mierz tak jak 
poziomu cukru. 



WAŻNE INFORMACJE Pomiar ciał ketonowych 

Sprawdź datę 
ważności.

Nie używaj 
przeterminowanych pasków 
testowych.

Użyj
natychmiast 
po wyjęciu.
 
Użyć paska testowego 
natychmiast po wyjęciu 
z opakowania foliowego.

Nie używaj paska testowego, 
którego opakowanie jest 
przebite lub rozdarte.

Nie wyjmuj paska 
w trakcie testu.

Nie wyjmuj paska testowego 
z glukometru, ani nie zmieniaj 
jego położenia podczas 
odliczania czasu testu. 



 

Zapobieganie

By nie dopuścić do 
hiperglikemii i obecności 
ciał ketonowych pamiętaj 
o ważnych zasadach.



Co robić aby zapobiegać? 1/2

insulina
Przyjmuj insulinę 
zgodnie z zgodnie 
z zapotrzebowaniem 
i wynikami samokontroli.

posiłki
Jedz posiłki regularnie 
w odpowiednich ilościach 
i o właściwych porach, 
nie dojadaj między posiłkami, 
pij dużo wody.

poziom cukru
Sprawdzaj poziom cukru 
we krwi przed każdym 
posiłkiem i notuj wyniki 
w dzienniczku samokontroli.

aktywność
fizyczna
Ćwicz regularnie.

zmiana miejsca 
podawania 
insuliny
Regularnie zmieniaj miejsca 
wstrzyknięć insuliny.

data ważności 
insuliny
Sprawdzaj datę ważności 
insuliny i przechowuj ją 
w odpowiednich warunkach.



Co robić aby zapobiegać? 2/2

przechowywanie
insuliny
Prawidłowo przechowuj 
insulinę. 

odpowiednia
dawka
Pamiętaj o podaniu 
insuliny zgodnie z 
zaleceniem lekarza. 

higiena jamy 
ustnej
Próchnica zębów to stan 
zapalny, który powoduje, 
że glikemia jest podwyższona.

stres
Zwróć uwagę na stres – 
klasówka, zawody sportowe. 

stany zapalne
Zwrócić uwagę na stany 
zapalne w organizmie 
np. katar, podwyższona 
temperatura, infekcje, 
próchnica.

higiena całego 
ciała
Dbaj o osobistą codzienną 
higienę. 



KWASICA 
KETONOWA
czyli ostre powikłanie cukrzycy



O co chodzi z kwasicą?

Glukoza

Glukoza powstaje 
z pokarmu, krąży we 
krwi i dzięki insulinie 
wchodzi do komórek.

1.
Problem

Gdy insuliny nie ma lub jest 
jej za mało powstaje 
problem.
 
Glukoza krąży we krwi, ale 
jest jej za dużo, a komórki 
są głodne. By nakarmić 
komórki, organizm zaczyna 
szukać innych źródeł 
energii.

2.
Skąd energia

Wątroba zaczyna 
produkować glukozę. To 
zwiększa jej ilość we krwi, 
ale bez insuliny i tak nie ma 
szans trafić do komórek.

Organizm pobiera 
energię z białek 
i tłuszczu.
. 

3.
Skutek

Bałagan!
 

4.



 

Bałagan
Organizm próbuje jak umie poradzić 
sobie z brakiem insuliny. Szuka źródeł 
energii dla głodnych i zmęczonych 
komórek, ale robi przy tym dużo 
bałaganu. 

W wyniku tych prób powstają ciała 
ketonowe i hiperglikemia. 
Taki stan może spowodować 
zagrożenie. 



Dlaczego
tak się 
dzieje? ?



 

Przyczyną kwasicy jest 
za mała ilość lub zupełny brak 
insuliny. 

Wszystko w Twoich 
rękach, żeby do niej 

nie dopuścić.



 

Masz wpływ 
na to, czy 
kwasica się 
rozwinie. 



Co robić, żeby zapobiec kwasicy?

sprawdzaj 
pen 

Sprawdzaj 
pen z insuliną.

miejsce 
wstrzyknięcia 
Nie podawaj insuliny 
w tzw. przerosty.  

regularność
Regularnie podawaj 
insulinę.

mierzenie
Mierz  poziom glukozy we krwi 
i odpowiednio reaguj.

insulina 

Nie podawaj insuliny gdy jest 
wstrząśnięta, zmrożona, 
przegrzana, przeterminowana.

sprawdzaj 
pompę
Sprawdzaj zestaw 
do podawania 
insuliny w pompie.



 

Kwasica powstaje
przy braku 
reakcji 
na przedłużającą się 
hiperglikemię.



Jak reagować przy kwasicy?

pij dużo 
płynów
np. woda z cytryną

sprawdzaj 
poziom
cukru

podawaj 
insulinę

nie ćwicz 
intensywnie

upewnij się, 
że dobrze podałeś insulinę 
i czy poziom cukru we krwi 
się obniża



Skąd wiadomo, że to kwasica?

pomiar cukru 
we krwi 

pomiar ketonów 
we krwi 

(inne paski)

pomiar cukru 
i ketonów 
w moczu



Co robić? 1/2

1.
Korekta

Podaj dawkę 
korekcyjną insuliny:

● z pena aby obniżyć 
glikemię 
o 150-200 mg/dl,

● na pompie wymień 
zestaw infuzyjny 
i zwiększ bazę na 
200%.

2.
Pomiar 
glikemii 
Mierz glikemię 
co 1,5 - 2h.

Dodatkowo podawaj 
dawki korekcyjne 
insuliny tak, aby obniżać 
glikemię o 150-200 mg/dl 
na godzinę.

3.
Ketony 
w moczu/ krwi

Badaj ketony w moczu. 

W każdym kolejnym 
badaniu powinno być ich 
coraz mniej.



Co robić? 2/2 

4.
Letnia woda

W razie mdłości i/lub 
wymiotów pij lodowatą  
wodę z cytryną w ilości nie 
wiekszej niż 2-3 łyzki  
stołowe.

5.
Kontakt

Skontaktuj się 
z ośrodkiem 
diabetologicznym.

6.
Brak jedzenia

Nie jedz dopóki masz objawy hiperglikemii 
i nudności. 

Uzupełnij elektrolity, wypij: 
1. Wodę z wywaru jarzynowego (koniecznie, dużo 

ziemniaków i marchewki, posolona do smaku). 
2. Następnie zjedz zupę jarzynową. 
3. Zupę z płatkami jęczmiennymi, krupnik. 

Nie jedz surowych jarzyn i owoców 
w ciągu pierwszej doby po hiperglikemii.



WAŻNE

Przy wystąpieniu 
kwasicy bądź 
w kontakcie z ośrodkiem 
diabetologicznym.

Dzięki temu osoby z ośrodka powiedzą Ci jak prawidłowo 
postępować, a w razie konieczności przygotują miejsce 
w szpitalu.

!



Dziękuję 
za uwagę



Źródła
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/flat-lay-fotografia-salatki-warzywnej-na-talerzu-1640777/
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/jedzenie-zdrowy-milosc-ludzie-6940855/
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/dziewczyna-dziecinstwo-myslenie-dziecko-7504984/
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/kluczyk-z-czarna-raczka-na-dziurce-od-klucza-101808/
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/droga-krajobraz-mezczyzna-osoba-6078/
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/drewno-milosc-dziewczyna-dom-3933025/
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/turkusowy-i-brazowy-latajacy-koliber-349758/
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/zdjecie-szary-i-bialy-pregowany-kotek-siedzacy-na-kanapie-2194261/
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/przezroczysta-zarowka-umieszczona-na-tablicy-355952/
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/wypadek-mis-lekarz-zdrowie-42230/
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/biala-rakieta-2159/
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/zapalona-brazowa-lampa-ze-strzalka-362121/
https://www.pexels.com/photo/person-wearing-pair-of-black-slides-1272328/
https://www.pexels.com/photo/low-angle-photo-of-a-boy-playing-soccer-2682543/
https://www.pexels.com/da-dk/foto/pige-barn-basketball-atlet-7201555/
https://www.pexels.com/da-dk/foto/graes-rund-basketball-stilleben-9580122/
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