
Діабет?
Я знаю!



 

Клітинка

Наше тіло створене
 з мільярдів маленьких 
шматочків - клітин. 

Кожна клітинка - це 
«цеглинка» , яка будує 
наше тіло.



Як
це працює?



Харчування
Вам потрібна їжа, щоб прогодувати кожну клітинку
 у вашому тілі. Завдяки цьому воно може ефективно 
функціонувати. Жити.

Наш організм перетравлює все, що ми їмо. Шлунок
 та кишківник перетворює їжу на дрібні частинки, в т.ч.

 на глюкозу.



Глюкоза

харчування травлення глюкоза

Молекули глюкози потрапляють в 
кров. Кров циркулює по всьому 
тілу
 і доставляє глюкозу до кожної 
клітини.

Глюкоза є 
основним 
джерелом енергії
 для клітини.



Без інсуліну 
ані крок



 

Ключ
Сама глюкоза не може
 потрапити в клітину.  
Мені потрібен правильний
 ключ, який відкриє її двері. 

Цим ключем є інсулін.



 

Підшлункова 
залоза
Розташована в черевній порожнині 
між шлунком і кишечником. 
Займається, серед інших вироблення 
інсуліну.

  Завдяки інсуліну 
глюкоза з крові 

потрапляє в 
клітину.



Звідки воно 
береться
діабет?



Іноді
підшлункова залоза
зупиняється 
І перестає виробляти інсулін.
Тоді ми говоримо про цукровий діабет 1 типу.



Це не твоя вина чи провина твоїх 
батьків 

Немає 
інсуліну

Щось відбувається в тілі, 
що робить
 що організм починає 
руйнувати підшлункову 
залозу, яка
 в результаті перестає 
виробляти інсулін.

Невідомо 
чому

Ми не знаємо чому
це так і чому це сталося з 
тобою.

Це не твоя 
вина

Це не твоя вина чи вина 
ваших батьків. 

На діабет також не 
вплинуло те, що ти їв/їла до 
того, як захворів/ла. 

Супутник
в житті 

Діабет, який увійшов у 
ваше життя, залишиться
 з тобою. 

Якщо ви правильно його 
зрозумієте, він може стати 
вашим невидимим другом.



Симптоми цукрового діабету 

коли 
глюкоза 
накопичуєть
ся в крові...

ти часто ходиш 
в туалет
Хочеться сходити, тому що ваше 
тіло хоче позбутися від надлишку 
глюкози. 

ти хочеш пити 
Ти постійно відчуваєш спрагу 
і твій рот сухий.

бракує 
енергії
ти хочеш спати.

ти почуваєшся 
погано
Ти відчуваєш роздратування
 проблеми з концентрацією.

втрачаєш вагу
Клітини шукають іншу їжу, 
тому починають «з’їдати» 
жир і м’язи.  

ти відчуваєш 
голод
все одно хочеться 
перекусити.

у тебе проблеми 
зі шкірою
Є проблеми зі шкірою.



На щастя 
з цукровим діабетом 
і нестачею інсуліну 
можна впоратися.



Як впоратися?

Ручка 
або помпа

Ви можете вводити 
інсулін за допомогою 
ручки або помпи.

Не можна приймати 
всередину
 бо шлунок перетравить
 і інсулін не подіє.

Вимірювання 
глюкози

Веди щоденник 
самоконтролю і регулярно 
вимірюйте рівень глюкози.

Здорове
харчування

Використовуйте відповідну 
дієту, яка допоможе вам 
підтримувати достатній 
рівень глюкози в крові. 

1. 2. 3.



ГІПОГЛІКЕМІЯ
інакше низький вміст цукру.  
Це стан, в якому в крові знаходиться  
занадто мало глюкози.



 

Гіпоглікемія 

Це відбувається, коли в крові 
знаходиться 

 недостатньо 
глюкози.



Чому
так 
відбувається??



 

Якщо ви дасте занадто 
багато інсуліну , ваша 
глюкоза впаде 
занадто сильно 
кров і у вашому тілі буде в 
станігіпоглікемії.



Коли це відбувається?

Недостатнь
о їжі

Занадто 
багато 
інсуліну

Інтенсивні 
фізичні 
навантажен
ня



Які 
симптоми
гіпоглікемії? ?



Симптоми гіпоглікемії 1/3 

Вимірювання 
глюкози
нижче 70 мд/дл

Відчуття тепла, 
жару

Ноги 
«як з вати»
«слабкі ноги»

Блідість

Прискорене
 серцебиття

Погіршення 
зору

Холодний піт

Тремтіння рук

Відчуття голоду
 і нестримний апетит

- ПОЧУТТЯ ГОЛОДУ І 
НЕЙМОВІРНИЙ 
АПЕТИТ - «вовчий 
голод»

- ГОЛОВНИЙ БІЛЬ, 
ЗАПАМОРОЧЕННЯ 
ГОЛОВИ

- ШИРОКІ ЗІНИЦІ - «очі 
шукають їжу»

- ЗМІНА ПОВЕДІНКИ - 
веселий сміх, 
невідповідний 
ситуації, раптовий 
неспровокований 
плач

- ЗАПЛУТУВАННЯ
- ПОРУШЕННЯ 

ПАМ'ЯТІ



 

Симптоми гіпоглікемії 2/3

Головний біль, 
запамороченн
я

Заплутування

Широкі 
зіниці

Порушення 
пам'яті

Зміна 
поведінки:
Веселий сміх, невідповідний ситуації, раптовий 
неспровокований плач.



Нічні симптоми гіпоглікемії 3/3 

Симптоми 
зазвичай 
НЕ 
пробуджують
 зі сну

Кошмари

Нічна пітливість

Неспокійний 
сон

Рано низький
 рівень глюкози

- ПОЧУТТЯ ГОЛОДУ І 
НЕЙМОВІРНИЙ 
АПЕТИТ - «вовчий 
голод»

- ГОЛОВНИЙ БІЛЬ, 
ЗАПАМОРОЧЕННЯ 
ГОЛОВИ

- ШИРОКІ ЗІНИЦІ - «очі 
шукають їжу»

- ЗМІНА ПОВЕДІНКИ - 
веселий сміх, 
невідповідний 
ситуації, раптовий 
неспровокований 
плач

- ЗАПЛУТУВАННЯ
- ПОРУШЕННЯ 

ПАМ'ЯТІ

!



Що робити у разі 
гіпоглікемії?

Швидко підняти 
рівень цукру
в крові.



 

Найпростіший спосіб 
підвищити рівень цукру в 
крові - це споживати 
глюкозу.



Що робити? 1/3

1.
Дати глюкозу в 
таблетках або гелі 
(прості вуглеводи).

2.
Зробити 
тест на 
глюкозу. 

3.
Знову 
прийняти 
глюкозу.

4.
Провести ще 
одне 
вимірювання 
глюкози.

Діти до 15 кг :
 0,25 WW глюкози (2,5 г)
Діти 15-30 кг :
 0,5 WW глюкози (5 г)
 Діти 35-70 кг :
 1 WW глюкози (10 г)
 Пацієнт > 70 кг:
 1,5 WW глюкози

Виміряйте рівень 
глюкози в крові
 через 10-15 
хвилин. 

Якщо у вас гіпоглікемія
 продовжується, 
прийняти ще одну дозу 
глюкози.

Після наступних
 60 хвилин
 знову  виміряти 
глюкозу.



 

Що робити? 2/3

Зробити 
перерву
 і 
контролювати 
рівень цукру.



Що робити вночі? 3/3

21:00-24:00 
в ночі
● Прийняти глюкозу, складні 

вуглеводи, наприклад, 
бутерброд (ручку).

● Прийняти глюкозу (помпа).
● Зменшити потік базового 

інсуліну (помпа).

близько 
3:00 ранку 
в ночі

● Прийняти глюкозу 
(ручка/помпа).

● Зменшити потік базового 
інсуліну (помпа).



ГІПОГЛІКЕМІЯ
і фізичні вправи



Я повинен був тренуватися, але у мене 
гіпоглікемія.

4.
Ідіть на 
тренування
коли рівень глюкози в крові 
нормальний.

5.
Не тренуйтеся
якщо рівень глюкози в крові не 
підвищується.

1.
З'їсти
 спочатку порцію простих 
вуглеводів.

2.
Виміряйте 
рівень глюкози
в крові, їжте складову їжу, коли 
вона піднімається 
з білками і жирами
 наприклад, бутерброд з сиром).

3.
Зменшіть 
потік
базового інсуліну в помпі.



 

Під час вправ

1. Зменшити потік 
базового інсуліну
 в помпі.

2. Вживайте прості 
вуглеводи, наприклад, 
глюкозу, фрукти, 
фруктові соки.



 

Після тренування

1. Приймати глюкозу.

2. Повторіть вимірювання 
через 15 хвилин.

3. Зменшити потік 
базового інсуліну
 в помпі 2-4 год.



Важкий випадок
гіпоглікемія



 

Симптоми

● відсутність 
контакту
 з оточенням

● втрата свідомості

● судоми



ГІПЕРГЛІКЕМІЯ
Це той стан, коли у крові 
занадто багато глюкози. 



Чому виникає гіперглікемія?

Недостатньо інсуліну
● доза пропущена
● прострочений інсулін
● змінений інсулін (напр. непрозорий, 

мутний, відхиляється на вигляд
 від правильного)

● блокада в разі інсулінової помпи
● утворення абсцесу в місці ін’єкції
● забитий дренаж, повітря / кров

 в каналі

Занадто великий 
прийом їжі
Якщо ви їсте додаткову їжу,
 потім потрібно дати додаткову дозу 
інсуліну



Як дізнатися, що це гіперглікемія?

вимірювання цукру в крові



Як дізнатися, що це гіперглікемія?

сухість  
в роті

часте 
сечовипускан
ня

затуманений 
зір

підвищена 
спрага

погане 
самопочуття

втома,
сонливість

головний біль

синдром 
дефіциту 
уваги

надмірна 
втрата ваги



Що робити??



Що робити? 

Введіть 
додаткову 
дозу інсуліну 
(корекція) 

● ручка за 
призначенням 
лікаря 

● у разі помпової 
терапії вводимо 
корекційну дозу 
за допомогою 
помпи, яку 
визначає лікар

Пийте рідини 

● вода 
● чай 
● фруктовий чай

Через 1,5-2 год 
перевірити 
рівень глюкози 

Якщо він все ще занадто 
високий, введіть ще одну 
дозу інсуліну (корекція).



    >
якщо: 

● рівень глюкози в крові 
перевищує 240 мг/дл або 
глюкометр показує HI 

● гіперглікемія триває більше 
4 годин

● виникає нудота або блювота

● відчувається запах ацетону / 
гнилих яблук

● глюкоза в сечі
 на Keto-diastix-
смужках

● кетонові тіла
 в крові на 
глюкометрі

● кетонові тіла
 в сечі на 
Keto-diastix-смужках

Виміряти: 



 

Аналіз сечі

Зробіть аналіз сечі за 
допомогою тестів 
Ketodiastix.

Це смужки, які показують кількість 
глюкози і кетонів у вашій сечі.



Як правильно зробити аналіз сечі? 1/2

1.
Сходити по 
малому в 
чисту банку /
контейнер.

2.
Вийміть одну 
тест-смужку
 з пляшки.
Тримайте за 
пластиковий 
наконечник тест-
смужки.
Не торкайтеся 
реакційного поля 
тест-смужки.

3.
Занурте кінчик 
смужки 
Keto-diastix
 в сечі.



Як правильно зробити аналіз сечі? 2/2

4.
Прочитайте 
результати. 
  
Порівняйте отриманий 
колір на смужці
 з кольоровими полями 
на пляшці.

5.
Чим темніше 
колір, тим вище 
рівень глюкози
 і кетонових тіл.

6.
Сфотографуйте 
тест. 

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



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ Аналіз сечі

Термін 
придатності

Ніколи не використовуйте 
тести
 після закінчення терміну 
придатності, оскільки це 
може призвести до 
низьких результатів.

Достатнє 
зберігання

Зберігайте тести
 при кімнатній 
температурі.

Захистіть ємність від прямих 
сонячних променів.

Захист від вологи, світла та 
тепла необхідний для 
збереження активності 
реагенту незмінною.

Оригінальна 
упаковка

Смужки для зберігання 
слід зберігати
 в оригінальній 
упаковці. 

Пакет оснащений 
осушувачем.
Не видаляйте його. 
Завдяки цьому тест-
смужки зберігаються в 
сухому середовищі.



Вимірювання кетонів у крові

1.
Використовуй
те глюкометр.

2.
Використовуйте 
спеціальні кетонові 
тест-смужки. 

3.
Виміряйте так само 
як
 рівень цукру. 



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ Вимірювання 
кетонових тіл 

Перевірте  
термін дії.

Не використовуйте 
тест-смужки з вичерпаним 
терміном придатності.

Використовуйте
негайно
 після виймання.
 
Використовуйте тест-смужку 
відразу після її вилучення
 з упаковки.

Не використовуйте тест-
смужку, упаковка якої 
пробита або порвана.

Не виймайте 
смужку
 під час тесту.

Не виймайте тест-смужку
 з глюкометру тазмінюйте 
положення під час зворотного 
відліку тесту. 



 

Профілактика

Щоб запобігти 
гіперглікемії та наявності 
кетонових тіл, пам’
ятайте про важливі 
правила.



Що робити, щоб запобігти? 1/2

інсулін
Приймайте інсулін за 
призначенням лікаря.

харчування
Їжте в потрібних кількостях і 
в правильний час, уникайте 
переїдання між прийомами 
їжі і пийте багато води.

рівень цукру
Перевіряйте рівень цукру в 
крові перед кожним 
прийомом їжі 
і записуйте результати в 
щоденник самоперевірки.

активність
фізична
Регулярно займайтеся 
спортом.

зміна місця 
введення 
інсуліну
Регулярно змінюйте місця 
введення інсуліну.

термін 
придатності 
інсуліну
Перевірте термін 
придатності інсуліну та 
зберігайте його
 за належних умов.



Що робити, щоб запобігти? 2/2

зберігання
інсуліну
Зберігайте інсулін правильно. 

відповідна
 доза
Не забувайте приймати 
ІНСУЛІН ЗА 
РЕКОМЕНДАЦІЯМИ 
ЛІКАРЯ.

гігієна 
порожнини 
рота
Карієс - це запалення, яке 
викликає підвищення рівня 
глюкози в крові.

стрес
Зверніть увагу на стрес – 
екзамен, спорт. 

запалення
Зверніть увагу на запалення 
в організмі
 наприклад, нежить, 
підвищення температури, 
інфекції, карієс.

гігієна всього 
тіла
Подбайте про особисту 
щоденну гігієну. 



АЦИДОЗ 
КЕТОНОВИЙ
тобто гостре ускладнення 
цукрового діабету



Що відбувається при ацидозі?

Глюкоза

Утворюється 
глюкоза 
з їжі циркулює в 
крові і завдяки 
інсуліну потрапляє в 
клітини.

1.
Проблема

Коли інсуліну немає або 
занадто мало, виникає 
проблема.
 
Глюкоза циркулює в крові, 
але її занадто багато, 
аклітини голодні. Щоб 
живити клітини, організм 
шукає інші джерела 
енергії.

2.
Звідки 
енергія?

Печінка починає 
виробляти глюкозу. Це 
збільшує її кількість в 
крові, але без інсуліну 
вона не має шансів 
досягти клітин.

Організм отримує 
енергію з білків
 і жиру.
. 

3.
Ефект

Безлад!
 

4.



 

Безлад
Організм всіма силами намагається 
впоратися з нестачею інсуліну. Він 
шукає джерела енергії для голодних і 
втомлених клітин, але робить багато 
безладу. 

Ці спроби призводять до утворення 
кетонових тіл і гіперглікемії. 
Цей стан може викликати 
нездужання. 



Чому
так 
відбувається??



 

Причиною ацидозу є 
мала кількість інсуліну або його 
немає зовсім. 

Все у ваших руках, 
щоб цього не 

сталося.



 

Ви маєте 
вплив на те чи 
розвинеться 
ацидоз. 



Що робити, щоб запобігти ацидозу?

перевіряйте 
ручка 

Перевіряйте 
інсулінова ручка.

місце ін’єкції 
Не подавати інсулін
 у т. зв. гіпертрофії.  

регулярніст
ь
Регулярно давати 
інсулін.

вимірювання
Виміряйте рівень глюкози в 
крові і, відповідно реагуйте.

інсулін 

Не вводьте інсулін, коли він 
струшений, заморожений, 
перегрітий або закінчився термін 
дії.

перевіряти 
помпу
Перевірте комплект
 для введення
 інсуліну в помпі.



 

Ацидоз виникає 
при відсутності 
реакції 
до тривалої 
гіперглікемії.



Як  реагувати у разі ацидозу?

багато пити 
рідини
напр. вода з лимоном

перевірити 
рівень
цукру

подавати 
інсулін

не тренуватися 
інтенсивно

переконайтеся
, 
що ви правильно ввели інсулін
 і чи рівень цукру в крові
 рухається вниз



Як зрозуміти, що це ацидоз?

вимірювання 
цукру 
в крові 

вимірювання 
кетонів 
в крові 

(інші смужки)

вимірювання 
цукру

 і кетонів
 в сечі



Що робити? 1/2

1.
Корекція

Введіть корекційну дозу 
інсуліну:

● ручкою для 
зниження рівня 
глюкози в крові
 близько 150-200 мг 
/ дл,

● на помпі замінити 
інфузійний набір
 і збільшити базу на 
200%.

2.
Вимірювання 
рівня глюкози 
в крові 
Вимірювати рівень 
глюкози в крові 
кожні 1,5-2 години.

Додатково давати 
коригувальні дози 
інсуліну щоб знизити 
рівень глюкози в крові на 
150-200 мг/дл на годину.

3.
Кетони
 в сечі/крові

Перевірте наявність 
кетонів у вашій сечі. 

У кожному наступному 
тесті їх має бути все 
менше.



Що робити? 2/2 

4.
Тепла вода

При блювоті пийте 
лимонну воду, бажано 
холодну, невеликими 
порціями.

5.
Контакт

Сконтактуйтеся 
 з центром цукрового 
діабету.

6.
Відсутність їжі

Не їсти поки у вас є симптоми гіперглікемії
 і нудота. 

Додати електроліти, випити: 
1. Воду з овочевого бульйону (обов'язково, багато 

картоплі та моркви, посолити на свій смак). 
2. Потім з’їжте овочевий суп. 
3. Суп з ячмінних пластівців, ячмінний суп. 

Не їжте сирі овочі та фрукти
 протягом перших 24 годин після 
гіперглікемії.



ВАЖЛИВО

При появі
 ацидозу перебувайте
 в контакті з центром цукрового 
діабету.

Завдяки цьому люди з центру підкажуть, як правильно 
діяти, і при необхідності підготують місце
 у лікарні.

!



Дякую
 за увагу
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