
   

 

Program edukacyjny – „ Cukrzyca- wiem jak zapobiegać, wiem jak żyć z 
cukrzycą’ 

 

 

Odbiorca – pacjenci zadeklarowani do CM im. Janusza Mierzwy sp. z o.o 

Cele ogólne:  

 Zapoznanie z istotą choroby 
 Przygotowanie pacjenta do zmiany zachowań zdrowotnych 
 Przygotowanie pacjenta do sprawnej realizacji samokontroli i samoopieki 
 Omówienie powikłań cukrzycy i sposobów zapobiegania im 
 Osiągnięcie lepszej jakości życia u pacjenta 

Cele szczegółowe: 

 Pacjent wie na czym polega cukrzyca i potrafi wyjaśnić jej istotę 
 Umie wymienić objawy cukrzycy 
 Zna zasady diety w cukrzycy 
 Umie przeprowadzić samokontrole; używać testów do badania zawartości glukozy we krwi 
 Umie wykonać wstrzyknięcie insuliny , potrafi prawidłowo posługiwać się penem 
 Rozumie ,że leczenie cukrzycy jest konieczne 
 Zmotywuje się do zapobiegania powikłaniom cukrzycy 
 Uwzględni wskaźnik glikemiczny w diecie  
 Będzie rozumiał, że aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem terapii cukrzycy 

Materiały dydaktyczne: 

 Broszury 
 Tabele produktów i potraw dozwolonych i zabronionych w diecie 
 Tabela wymienników węglowodanowych 
 Poradnik dla pacjentów z cukrzycą 
 Prezentacja multimedialna „ Cukrzyca- wiem jak zapobiegać, wiem jak żyć z cukrzycą” 

W Centrum Medycznym im. Janusza Mierzwy edukację pacjentów będą przeprowadzały pielęgniarki 
oraz lekarz diabetolog w Sali wykładowej nr 08 oraz w gabinecie 212 i 211. Jeden raz w miesiącu w 
spotkaniach będzie uczestniczyła dietetyczka. 

 

Pogadanka na temat cukrzycy, zdrowego stylu życia. 

Cukrzyca to zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, grupa chorób metabolicznych 
charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania lub działania insuliny.  

Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych 
narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych.  



Insulina jest wytwarzana w organizmie człowieka przez specjalne skupiska komórek znajdujące się w 
trzustce- gruczole usytuowanym w jamie brzusznej. Komórki te nazywane są komórkami beta wysp 
trzustkowych. Wraz z innymi hormonami insulina bierze udział w regulacji wszystkich procesów 
przemiany materii zachodzących w organizmie człowieka. Zapewnia ona stały dopływ substancji 
odżywczych do wszystkich komórek ciała, zarówno po spożyciu posiłku jak i między posiłkami. 

Aby dobrze spełniać swoje funkcje, każda z komórek potrzebuje odpowiedniej ilości materiału 
energetycznego. Insulina powoduje, że z przyjętego pokarmu w organizmie człowieka wytwarza się 
energia pozwala funkcjonować jego ciału. 

 

Rola insuliny: 

 Wykorzystywanie cukrów i tłuszczów jako materiału energetycznego dla komórek, 
 Magazynowanie nadmiernej ilości cukrów w postaci zapasów, wytwarzanie białek z 

substancji znajdujących się w pożywieniu 

Aby organizm żywy mógł użytkować glukozę jako źródło energii, konieczna jest obecność 
odpowiedniej ilości prawidłowo działającej insuliny. Stanowi ona klucz otwierający drzwi w komórce, 
przez które do jej wnętrza wnikają cząsteczki glukozy. Przy braku insuliny lub w przypadku jej 
nieprawidłowego działania komórki są pozbawione materiału energetycznego tj. cukier, tłuszcz oraz 
materiału budulcowego- białko. Jednocześnie nie mogą one wykorzystać glukozy, w związku z czym 
wzrasta jej stężenie we krwi chorego. Krew z bardzo dużą zawartością cukru przepływa przez nerki i 
tam część glukozy przenika do mocz. Pojawia się więc cukromocz i inne objawy choroby. 

 

Objawy choroby: 

 Zmniejszenie masy ciała 
 Wielomocz 
 Wzmożone pragnienie 
 Ogólne osłabienie 
 Stany ropne skóry oraz zapalenie narządów moczowo-płciowych 
 Cukier w moczu 

Powikłania cukrzycy; 

 Kwasica ketonowa 
 Kwasica hiperosmotyczna 
 Hipoglikemia 
 Mikroangiopatia narządu wzroku 
 Nefropatia cukrzycowa 
 Polineuropatia, makroangiopatia 
 Choroba niedokrwienna serca  
 Zespół stopy cukrzycowej 
 Udar mózgu 

 

 



Nauka obsługi glukometru, a  także podawania podskórnego insuliny 

 

1. Pokaz obsługi korzystania z glukometru. Każdy pacjent dostaje instrukcję obsługi glukometru 
2. Pokaz prawidłowego wstrzykiwania insuliny. Chory otrzymuje ulotkę „ jak wstrzykiwać 

insulinę” 
3. Przedstawienie technik podawania insuliny: 

 Insulina może być podawana w różne okolice ciała 
 Okolice wstrzyknięć : brzuszna , udowa, pośladkowa, międzyłopatkowa, ramienna 
 Dla insuliny krótkodziałającej najlepsza jest okolica brzuszna 
 Dla insuliny o pośrednim czasie działania najlepsza jest okolica udowa 
 Dla mieszanek insulinowych najlepsza jest okolica brzuszna lub ramienna 
 W obrębie wybranego obszaru powinno się regularnie zmieniać miejsca wstrzyknięć, 

aby uniknąć powstania obrzęku utrudniającego wchłanianie się insuliny 
 Technika iniekcji jest ważna, aby podać insulinę dokładnie w tkankę podskórną. 
 Stosując igły o długości 8 mm należy wbić igłę całą długością w utworzony fałd skórny 

i   wstrzyknąć insulinę ( u osób szczupłych) wprowadzamy igłę pod kątem 45 stopni, u 
osób o prawidłowej masie ciała i u otyłych wprowadzamy igłę pod kątem 90 stopni 
Następnie po wstrzyknięciu należy odczekać ok. 6-10 sekund, utrzymując igłę pod 
skórą, aby zapobiec wyciekowi insuliny 

 Stosując igły o długości 6mm należy wbić igłę całą długością w skórę pod kątem 45 
stopni lub 90 stopni ( u większości pacjentów nie potrzeba wytwarzać fałdu). 
Następnie po wstrzyknięciu należy odczekać ok. 6-10 sekund, utrzymując igłę pod 
skórą, aby zapobiec wyciekowi insuliny. 

 

Samokontrola w cukrzycy 

 

Samokontrola wyrównania metabolicznego cukrzycy to przeprowadzone samodzielnie przez chorych 
pomiary stężenia glukozy we krwi i moczu, badanie obecności ciał ketonowych w moczu. 
Samokontrola pozwala odpowiednio wyedukowanym chorym dopasowywać terapię do aktualnych 
potrzeb, zapobiegać powikłaniom cukrzycy- ostrym i przewlekłym, prowadzić wybrany tryb życia 

 

Pamiętaj, że samokontrola pozwala na: 

 Uzyskiwaniu oczekiwanych, prawidłowych wartości glikemii, 
 Unikaniu ostrych oraz późnych powikłań cukrzycy, 
 Wykluczaniu stanów zagrażających życiu 
 Dokładnym doborze leków i ich dawek 
 Modyfikacji leczenia pod kontrolą lekarza 

Ocena stężenia glukozy we krwi: 

 

Do kontrolowania stężenia glukozy we krwi bezpośrednio przez chorego na cukrzycę na cukrzycę 
używa się krwi włośniczkowej. Określenie stężenia glukozy we krwi dla kontroli glikemii w ciągu doby 



jest zalecane szczególnie u pacjentów z cukrzycą leczonych insuliną. Zwykle zaleca się ocenę glikemii 
w następujących porach w ciągu doby: 

 Rano na czczo, 
 2 godziny po śniadaniu 
 Przed obiadem 
 Przed kolacją 
 Późnym wieczorem przed snem 

Lekarz może często zalecić, aby powyższy schemat do oceny glikemii był uzupełniony o oznaczeni 
cukru we krwi dwie godziny po obiedzie i 2 godziny po kolacji. W wyjątkowych sytuacjach może 
zalecić wykonanie jeszcze dodatkowego oznaczenia glikemii około 3-4 godziny nad ranem. 

Dla każdego pacjenta z cukrzycą lekarz prowadzący może ustalić indywidualni najkorzystniejsze 
momenty w ciągu doby do kontroli glikemii. W zależności od przebiegu choroby lekarz może też 
ustalić indywidualnie częstość określania dobowych profili stężenia glukozy we krwi w 
poszczególnych dniach tygodnia. 

Należy pamiętać, że zawsze obowiązuje następująca kolejność podejmowanych czynności: najpierw 
sprawdzenie stężenia glukozy we krwi, następnie wstrzyknięcie insuliny, potem jedzenie. Ocena 
stężenia glukozy w domu przez pacjenta nie zastępuje pomiaru stężenia glukozy wykonywanego w 
laboratorium. Częstość okresowego powtarzania tej analizy w laboratorium powinna być zgodna z 
zaleceniami lekarza prowadzącego. 

Ocena stężenia glukozy we krwi: 

 

Krew włośniczkową do badania pobiera się zwykle z opuszki palca, bardzo rzadko z płatka usznego. 
Przed badaniem należy umyć ręce ciepła wodą z mydłem i wysuszyć . Następnie badający powinien 
delikatnie ucisnąć wybrane miejsce nakłucia, aby stało się lekko różowe. Miejsce nakłucia powinno 
się zdezynfekować np. przez potarcie skóry kawałkiem gazika nasączonego roztworem wodnym 
alkoholu etylowego ( w stężeniu ok 60%). Po wyparowaniu alkoholu z powierzchni skóry, badający 
nakłuwa boczną część opuszki palca przy pomocy jałowej igły, bądź nożyka. Nakłucie wykonuje się na 
głębokość około 3 mm. Dla ułatwienia i większej pewności poprawności wykonania nakłucia chory 
może się zaopatrzyć w nakłuwacz. 

Pierwszą wypływającą kroplę krwi po nakłuciu badający powinien zetrzeć suchym gazikiem. Kolejna 
kropla krwi powinna powinna swobodnie spaść na pole reaktywne utrzymywanego poziomo paska. 
Trzeba zadbać o to, aby kropla krwi była wystarczająca duża dla pokrycia całego pola reaktywnego. 
Następnie, po odczekaniu wymaganego czasu zgodnie z instrukcją załączoną przez producenta 
danego testu paskowego (czas odmierzać zegarkiem z sekundnikiem), badający powinien wsunąć 
pasek między złożoną bibułę lub ligninę i przycisnąć go na 1-2 sekundy. Jeśli usunięcie krwi jest 
niecałkowite, natychmiast powtórzyć czynność wykorzystując czystą powierzchnię bibuły, bądź 
ligniny. Nie wycierać krwi z pola reaktywnego. 

 

 

 



Przedstawienie zasad odżywiania w cukrzycy z uwzględnieniem wymienników węglowodanowych 
oraz zdrowego stylu życia 

 

Znaczenie diety w cukrzycy 

Właściwa dieta jest nieodzownym elementem leczenia cukrzycy. Energetyczność diety powinna być 
dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, a więc uwzględniać płeć, wiek, stan 
fizjologiczny i wysiłek fizyczny wykonywany przez daną osobę. 

W cukrzycy najistotniejszą i zarazem najtrudniejszą rzeczą jest dopasowanie diety do czasu 
podawania insuliny oraz właściwych jej dawek. Posiłki powinny być spożywane regularnie, co 
zapobiega zbyt dużym wahaniom poziomu glukozy we krwi. Liczba spożywanych posiłków zależy od 
liczby wstrzyknięć insuliny oraz jej rodzaju ( czasu działania) czy przyjmowania leków doustnych 
dlatego dla każdej osoby dieta powinna być indywidualnie ustalana przez lekarza i dietetyka. 

Zazwyczaj zaleca się spożywanie 5-7 posiłków w ciągu dnia. W dziennej racji pokarmowej musi więc 
znaleźć się pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad ,podwieczorek, pierwsza kolacja, a niekiedy 
również druga. Czasami trzeba zjeść także coś niewielkiego przed snem. Godziny posiłków powinny 
być stałe i dostosowane do czasu podawania insuliny oraz planowanego wysiłku fizycznego. 

Przy stosowaniu insuliny szybko działającej posiłek musi być spożyty najdalej w 30 min po 
wstrzyknięciu, przy podaniu insuliny o pośrednim o pośrednio wydłużonym czasie działania – 40 min  
od zastrzyku , insuliny o długim czasie działania – 1 godzina po zastrzyku, w przypadku mieszanek 
insulin o różnym okresie działania czas posiłku jest uzależniony od najszybciej działającej insuliny w 
preparacie. 

W ostatnim dwudziestoleciu wiele się zmieniło w zakresie wiedzy o wpływie diety na przebieg 
cukrzycy, a wraz z tym wskazówki dietetyczne dla pacjentów. Obecnie wiadomo już, że wysokie 
spożycie tłuszczu sprzyja rozwojowi chorób serca, na które narażone są zwłaszcza osoby chore na 
cukrzycę. Węglowodany złożone natomiast nie tylko nie utrudniają leczenia cukrzycy, ale pomagają w 
regulacji poziomu glukozy we krwi. 

 

Najważniejsze zasady diety w cukrzycy 

 Pamiętaj o regularnym spożywaniu posiłków i urozmaicaniu jadłospisu. W 2-3 głównych 
posiłkach powinny znaleźć się produkty dostarczające białko pochodzenia zwierzęcego – 
mleko i przetwory mleczne, ryby, chude mięso i wędliny, białko jaja 

 Nie zapominaj o węglowodanach złożonych, które mają dostarczyć 50-60 % energii diety, 
białka 15-20%, a tłuszcz mniej niż 30%. Najlepszym źródłem węglowodanów złożonych są 
kasze , płatki owsiane, makarony, pieczywo pełnoziarniste oraz ziemniaki i warzywa 
strączkowe( zawierają także białko roślinne) 

 Dbaj o to, aby w twojej diecie znalazły się produkty zbożowe, warzywa i owoce – cenne 
źródło błonnika pokarmowego. Zaleca się jedzenie warzyw i owoców przy każdym posiłku, 
najlepiej w postaci surowej. . należy jednak wystrzegać spożywania zbyt dużej ilości 
winogron, mango i bananów, gdyż zawierają sporo cukrów prostych.   

  Nie jedz owoców konserwowanych oraz suszonych, ponieważ dostarczają dużej ilości cukru 
 Wybieraj mięsa i wędliny o małej zawartości tłuszczu i cholesterolu. Jest to ważne w 

zapobieganiu miażdżycy, na którą cukrzycy są narażeni większym stopniu niż osoby zdrowe. 



Warto też ze względu na profilaktykę miażdżycową 2-3 razy w tygodniu zamiast mięsa na 
obiad zjeść ryby zwłaszcza morskie. 

 Zrezygnuj  ze słodyczy, słodkich napojów i wszelkich wyrobów cukierniczych. Powodują one 
gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi. W przypadkach cukrzycy wyrównanej można 
jeść niewielkie ilości słodyczy wraz z innymi produktami spożywczymi, gdyż wówczas nie mają 
tak wyraźnego wpływu na glikemię poposiłkową 

 Unikaj alkoholu 
 Ograniczaj spożycie soli i produktów z jej dużą zawartością, m.in. dań typu fast food, konserw 

i przetworów wędzonych 

Należy także pamiętać o: 

 regularność trybu odżywiania jako warunek uzyskania wyrównania metabolicznego 
 zwiększone zapotrzebowanie energetyczne u tych chorych 
 konieczność równomiernej dystrybucji podaży węglowodanowej w poszczególnych posiłkach, 

konieczność uwzględniania przekąsek między posiłkami i przed snem 
 ustalenie czasu spożywania posiłków jako decydujący czynnik terapeutyczny w przypadku 

stosowania insulin długodziałających 
 uwzględnienie dodatkowej podaży substratów energetycznych w przypadku stosowania 

ćwiczeń fizycznych o wysokim natężeniu 

Stopa cukrzycowa 

 

Stopa cukrzycowa należy do przewlekłych powikłań cukrzycy obejmujących tkanki miękkie oraz w 
szczególnych przypadkach również kości. Powikłanie to występuje z powodu uszkodzenia układu 
nerwowego, układu naczyniowego ( zaburzenia ukrwienia) oraz podatności na infekcje bakteryjne 

Nieleczony zespół stopy cukrzycowej w skrajnych przypadkach może doprowadzić do amputacji 
kończyn dolnych. W związku z tym szczególną uwagę zwracaj na najdrobniejsze zmiany na stopach, 
aby uniknąć ich pogłębienia i długotrwałego leczenia. 

Jakie są typowe objawy stopy cukrzycowej: 

 zaburzone odczuwanie bólu 
 niedokrwienie stóp 
 gorsze gojenie się ran 
 tworzenie się modzeli ( odciski, stwardnienie naskórka), owrzodzeń, zaczerwienień ( otarcia, 

zranienia, drobne pęknięcia skóry, zrogowacenia) 
 deformacje kości 

Leczenie polega na obniżeniu poziomu cukru we krwi  bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja 
stóp oraz odpowiedni dobór ćwiczeń nóg i całego ciała.  

 

Zasady pielęgnacji stóp dla osób z cukrzycą 

 

 codziennie przed kąpielą oglądaj swoje stopy w celu wykrycia uszkodzeń ( w razie trudności 
posłuż się lustrem lub poproś o pomoc najbliższych) 



 myj stopy w letniej, bieżącej wodzie z mydłem w temperaturze 37 stopni . 
 dbaj o to, aby twoje stopy były zawsze czyste i suche, szczególnie przestrzenie między 

palcami 
 nie używaj drażniących kremów, ani środków usuwających nagniotki 
 codziennie zmieniaj skarpetki ( powinny one być bawełniane lub wełniane), rajstopy  
 nigdy nie chodź boso ( zwłaszcza na plaży0 
 nigdy nie zakładaj butów na gołe stopy- zawsze noś skarpetki 
 do ogrzania stóp nie używaj termoforu ani poduszki elektrycznej, zamiast tego zakładaj ciepłe 

skarpety 
 za każdym razem przed włożeniem butów na nogi sprawdzaj wewnętrzną wyściółkę butów 

wkładając do nich rękę 
 noś tylko miękkie, wygodne i dobrze dopasowane buty 

Wpływ wysiłku fizycznego na organizm: 

 wzmacnia się serce, polepsza sprawność przepływu krwi w naczyniach krwionośnych we 
wszystkich narządach i kończynach 

 zwiększa się szansa na normalizację ciśnienia tętniczego krwi w ciągu doby 
 zmniejsza się stężenie „ złego cholesterolu’ ( LDL- cholesterolu i trójglicerydów) natomiast 

zwiększa się stężenie „ dobrego cholesterolu ( HDL-cholesterolu) 
  zmniejsza się ryzyko gęstnienia i wykrzepiania krwi w naczyniach krwionośnych 
 Zwiększa się siła mięśni, zręczność i sprawność ruchowa 
 Podwyższa się odporność organizmu na zakażenia 
 Poprawia się jakość kości i zmniejsza zagrożenie osteoporozą poprawia się sprawność układu 

oddechowego  ( zwiększają się możliwości wentylacyjne płuc 
 Zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej w organizmie 
 Łatwiejsze staje się odchudzanie i utrzymanie należnej masy ciała 
 Poprawia się wykorzystanie glukozy przez komórki 
 Poprawia się skuteczność działania insuliny w organizmie 
 Normalizacji ulega ( obniża się) podwyższone stężenie glukozy we krwi 
 Poprawia się samopoczucie fizyczne i psychiczne 

Efekty wysiłku fizycznego i psychicznego w cukrzycy 

Cukrzyca nie jest przeciwwskazaniem do wysiłku fizycznego, przeciwnie jest powodem, dla którego 
należy bardziej dbać o zdrowie, a aktywność fizyczna jest jednym z elementów dbałości o zdrowie. 
Systematyczne podejmowanie wysiłku fizycznego jest bardzo ważnym sposobem na poprawienie 
swojego stanu zdrowia. 

Zwiększenie aktywności fizycznej może przynieść szereg korzyści podobnie jak u osób z prawidłową 
tolerancją glukozy. 

 Ułatwić utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi 
 Obniżyć poziom „ złego” cholesterolu, podwyższyć poziom „dobrego” cholesterolu 
 Wzmocnić serce 
 Zmniejszyć ryzyko zawału i udaru mózgu 
 Poprawić sprawność fizyczną 
 Ułatwić schudnięcie i utrzymanie należnej masy ciała 
 Poprawić samopoczucie 



 Ułatwić uzyskanie prawidłowych pomiarów cukru we krwi 
 Umożliwić zmniejszenie stosowanych leków doustnych i insuliny 
 Opóźnić , bądź zapobiec rozwojowi niektórych późnych powikłań cukrzycy. 

Nie można biernie poddawać się chorobie- należy walczyć o zahamowanie postępu choroby, a w 
miarę możliwości o cofnięcie się pewnych zaburzeń. Aktywność fizyczna stanowi jedną ze 
skutecznych metod niefarmakologicznego leczenia cukrzycy. 

 

Wyjaśnienie pacjentowi odległego wpływu cukrzycy na stan ogólny 

Odpowiedzi na zadawane pytania przez pacjentów 

Uczestnicy edukacji otrzymują różnej problematyki broszury dotyczące cukrzycy 

Podsumowanie i podziękowanie pacjentom za uczestniczenie w edukacji zdrowotnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


