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„Nie wstydzę się cukrzycy i nie mam zamiaru, 
ani się przez nią chować, ani ograniczać 
normalnego życia. Nie czuję się też słabsza od 
innych zawodniczek, bo jestem chora, trenuję 
tak samo, stawiam sobie podobne cele  
i wyzwania, które realizuję.”
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Panie Profesorze, w tym roku 7 kwietnia ob-
chodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia, który 
poświęcony był cukrzycy. Czy rzeczywiście 
jest ona tak istotnym problemem, że nawet 
WHO na całym świecie postanowiło zająć 
się tym tematem?  
O skali wyzwania świadczy już jej epidemio-
logia, bo na świecie cukrzyca dotyka 400 mln 
osób. Jest to liczba niewiele mniejsza niż popu-
lacja całej Unii Europejskiej. Jeżeli nic nie zro-
bimy, to w ciągu następnych 25 lat przybędzie 
kolejne 200 mln osób chorych. Jest to olbrzy-
mie wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej 
oraz budżetu poszczególnych państw. Te oso-
by wymagają opieki medycznej i oraz stworze-
nia ram organizacyjnych i finansowych dla tej 
opieki. Ponadto są to osoby, które mają często 
zmniejszoną produktywność, dotknięte są cza-
sem inwalidztwem i pozostają na utrzymaniu 
państwa oraz przedwcześnie umierają. Pomi-

jając fakt, że jest to olbrzymia kwestia społecz-
na, należy pamiętać o tym, że przede wszyst-
kim jest to osobisty, indywidualny problem.  
Z jakiejkolwiek perspektywy nie popatrzymy 
– mamy do czynienia z dużym wyzwaniem. 

A jak wygląda obecnie sytuacja w Polsce?
Najnowsze dane opublikowane przez Prof. To-
masza Zdrojewskiego i jego współpracowników 
mówią o 2,1 mln pacjentów z cukrzycą. Dane 
te powstały na podstawie rejestrów NFZ, 
które są prowadzone do celów płatniczych  
i mówią o pacjentach, którzy w 2013 roku wy-
kupili w polskich aptekach insulinę, leki hipo-
glikemizujące czy paski do glukometrów. Są 
to dane przybliżone, gdyż w tej grupie znaleźli 
się też pacjenci, którzy leczą stan przedcukrzy-
cowy, nie ma zaś takich, którzy nie leczą ak-
tywnie rozpoznanej cukrzycy, bo nie realizują 
przepisanych recept. Cukrzyca przez długi czas 
nie daje objawów, więc mamy też kilkusetty-
sięczną grupę osób, która nigdy nie miała roz-
poznanej cukrzycy, a funkcjonuje z tą chorobą. 
Niemniej jednak wspomniane liczby, to najbar-
dziej wiarygodne dane jakimi dysponujemy.  

Jak leczymy cukrzycę? 
Musimy mieć świadomość, że mamy dwa 
typy cukrzycy. Na cukrzycę typu 1 cho-
ruje około 200 tys. pacjentów w naszym 
kraju, blisko 20 tysięcy dzieci, około 180 
tysięcy dorosłych. Oni są od początku 
choroby do końca życia leczeni insuliną.  
W populacji pediatrycznej większość chorych 
obecnie jest na osobistych pompach insulino-
wych, a wśród starszych pacjentów dominu-
je jeszcze model wielokrotnych wstrzyknięć 

insuliny. Cukrzyca typu 2 dotyka ok. 80-85% 
chorych; w ich przypadku pierwszym lekiem 
jest metformina. Niemniej jednak schorzenie 
to ma charakter postępujący i wymagana jest 
intensyfikacja terapii, poprzez włączenie do 
leczenia kolejnych preparatów.  

Czy Polacy mają pełen dostęp do nowocze-
snych terapii? 
W odniesieniu do cukrzycy typu 1 generalnie 
tak. Od wielu lat nie możemy się natomiast 
doczekać dostępności nowoczesnych terapii 
w cukrzycy typu 2. Leki inkretynowe, które 
dostępne są już od 10 lat, refundowane są 
właściwie we wszystkich krajach Europy, ale 
nie w Polsce. 
 Z nowych terapii, dwa lata temu pojawiły 
się flozyny, czyli leki zmniejszające wchłania-
nie glukozy w obrębie nerek. Obie te grupy to 
preparaty, co do których są przekonywujące 
dane mówiące, że pozwalają one na bardziej 
zrównoważoną kontrolę cukrzycy, tzn. obni-
żenie poziomu glukozy przy równoczesnej re-
dukcji masy ciała i braku ryzyka niedocukrzeń 
oraz, że mają one wpływ na wydłużenie życia 
naszych pacjentów i na zmniejszenie incyden-
tów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał 
serca czy udar mózgu. Polscy pacjenci mogą 
być leczeni nowocześnie, jednak wymaga to 
od nich pełnego udziału w kosztach leczenia. 

Jakie są dzisiaj niezaspokojone potrzeby 
insulinoterapii?
Tak jak w terapii przedinsulinowej zależy nam 
na skutecznym wyrównaniu cukrzycy, ale przy 
niewielkim ryzyku niedocukrzeń i niepowo-
dowaniu nadmiernego narastania masy ciała; 

dlatego nowoczesne formy insulinoterapii 
obejmujące analogii krótko- i długodziałają-
ce powinny stopniowo zastępować preparaty 
starszej generacji. Dane kliniczne pokazują, że 
łatwiej jest zrównoważoną terapię cukrzycy 
uzyskać przy udziale tych nowszych prepara-
tów, gdyż zapewniają dobrą kontrolę glikemii 
oraz zmniejszenie ryzyka hipoglikemii. Pacjent, 
który podejmuje leczenie powinien móc ko-
rzystać z preparatów insulinowych, jakie gwa-
rantują mu efektywne leczenie cukrzycy, przy 
minimalizacji ryzyka niedocukrzeń. Niestety 
wielu polskich pacjentów ma problem z ich 
dostępnością, gdyż albo nie stać ich na współ-
płacenie albo też kryteria kliniczne refundacji 
tych preparatów eliminują ich jako osoby kwa-
lifikujące się do niej.

Panie Profesorze, 5-7 maja w Kielcach odbę-
dzie się XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego, czego będzie dotyczył?
Jest to doroczne najważniejsze wydarzenie 
diabetologiczne w Polsce, w którym co roku 
uczestniczy około 2 000 lekarzy, naukowców, pie-
lęgniarek. Tematyka zjazdu jest bardzo obszerna 
- począwszy od patogenezy cukrzycy, poprzez 
właściwe jej leczenie oraz nowoczesne techno-
logie, aż do eksperymentalnych terapii. Wypo-
wiedzą się eksperci, którzy służą nam swą wiedzą 
od dziesiątek lat oraz ci, którzy w ostatnich latach 
wyróżnili się swą pracą naukową, a także pielę-
gniarki i dietetycy. Wszystkich nas łączy troska  
o zdrowie chorych na cukrzycę. Podczas wykładów 
będziemy odnosić się do najnowszych zaleceń 
PTD, implementujących istotne informacje, któ-
re pojawiają się w piśmiennictwie światowym  
i krajowym. Zapraszamy serdecznie! 

W Polsce jest około 2,1 mln chorych leczonych na cukrzycę oraz kilkusettysięczna grupa osób, która nie ma 
świadomości swojej choroby i nie podejmuje leczenia. Większość z nich to pacjenci z cukrzycą typu 2. Jest ona 

chorobą postępującą, która wymaga stopniowej intensyfikacji leczenia. Od wielu lat środowisko diabetologiczne 
zabiega o dostępność dla polskich pacjentów do nowoczesnych terapii.

Łączy nas troska o zdrowie diabetyków

Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki 
Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 
kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 
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Panie Profesorze, jak wygląda wyrównanie 
cukrzycy w Polsce w porównaniu do innych 
państw Unii Europejskiej?
Mimo dużo gorszego dostępu do leków prze-
ciwcukrzycowych nie wygląda ono dramatycz-
nie gorzej głównie dlatego, że mamy prawie 
tysięczną grupę lekarzy diabetologów. Jest 
to nasza pewna przewaga nad Zachodem, 
gdzie cukrzycą zajmują się lekarze rodzinni 
lub endokrynolodzy. Niestety polscy pacjenci 
mają tylko w teorii taki sam dostęp do nowo-
czesnych leków, jak chorzy na Zachodzie, bo  

w Polsce większość leków przeciwcukrzyco-
wych nie jest refundowana. Biorąc pod uwagę 
skalę i konsekwencje cukrzycy jest to kuriozalna 
sytuacja. Ponadto wielu chorych m.in. z przy-
czyn finansowych korzysta jedynie – z tradycyj-
nych insulin ludzkich, a w przypadku ich stoso-
wania ryzyko objawów niepożądanych, takich 
jak niedocukrzenia i możliwość przyrostu masy 
ciała występują dużo częściej, niż w przypadku 
stosowania nowszych insulin analogowych. Do-
świadczywszy niedocukrzeń pacjenci obawiając 
się wystąpienia kolejnych epizodów hipoglike-
mii, podają sobie mniejszą dawkę insuliny, niż 
zalecana, utrzymują się u nich podwyższone 
glikemie i wyrównanie cukrzycy się pogarsza. 
Analogi długodziałające, które niosą za sobą 
mniejsze ryzyko hipoglikemii i które pozwalają 
na bezpieczne zwiększanie dawki są w Polsce 
refundowane – i to tylko częściowo - dla ogra-
niczonej grupy pacjentów, więc przynamniej 
tej grupie chorych powinniśmy jako lekarze 
zagwarantować korzystanie z nowoczesnej 
insulinoterapii.

Czy gdyby polscy pacjenci korzystali po-
wszechnie z takich samych insulin, jak na 
Zachodzie, to mielibyśmy lepsze wyrówna-
nie cukrzycy? 
Jestem przekonany, że gdyby nasi pacjenci 
powszechnie stosowali dostępne w Polsce 

analogi insulin długodziałających, to mogli-
byśmy poprawić ogólne wyrównanie cukrzy-
cy. Preparaty te są obecnie standardem leczenia  
w innych krajach europejskich. Ich przewaga 
nad insulinami ludzkimi wynika głównie z fak-
tu, że ryzyko wywołania  przez nie hipoglikemii 
jest 2-4 krotnie niższe, niż w przypadku tradycyj-
nych insulin ludzkich, dzięki czemu pacjenci nie 
obawiają się przyjmować odpowiedniej dawki 
w obawie o spadek cukru. W momencie kiedy 
pacjenci przyjmują właściwą dawkę insuliny, to 
możemy dokładnie dopasować im leczenie do 
celów terapii. Nie możemy zapominać, że dla 
odpowiedniego wyrównania cukrzycy istotna 
jest kwestia właściwego tempa intensyfikacji 
leczenia, czyli dokładania odpowiednich le-
ków do terapii, aby spełniać założone cele 
leczenia, bo cukrzyca jest chorobą postę-
pującą, tzn. wymaga stosowania coraz więk-
szej liczny leków. Przyczyną tego stanu jest 
coraz bardziej słabnąca w cukrzycy typu 2 
produkcja insuliny przez organizm chorego. 
W przypadku rozpoczynania insulinoterapii 
pierwszym krokiem zwykle jest dążenie do 
obniżenie stężenia glukozy na czczo, w na-
stępnej kolejności, jeśli cukrzyca ciągle jest źle 
wyrównana, to do insuliny długodziałającej 
podawanej zazwyczaj przed snem (aby rano 
stężenie glukozy we krwi było lepsze), dokła-
damy dawki insulin krótko działających, któ-

re pacjent wstrzykuje sobie przed posiłkami. 
Stały kontakt z lekarzem pomaga w ustaleniu 
najlepszego momentu do zmiany terapii.

Jakie są niezaspokojone potrzeby polskich 
cukrzyków?
Potrzeby są liczne. W kwestii leków, tak jak 
mówiłem problemem jest brak refundacji 
nowszych terapii, a nawet jeśli dla niektórych 
pacjentów analogii długodziałające insuliny 
są refundowane, to i tak są one droższe od 
insulin ludzkich. Powinno być tak, że jeże-
li lekarz uznaje, że choremu potrzebna jest 
insulina analogowa, to ten chory nie powi-
nien być za to karany koniecznością płacenia 
za insulinę, dla niego optymalną, wyższych 
cen. Część pacjentów możemy skutecznie 
leczyć insulinami ludzkimi, ale jeśli wiemy, że 
dla danego pacjenta lepsza byłaby insulina 
analogowa, to powinniśmy dążyć do tego, 
aby mógł ją otrzymywać. Drugą rzeczą, jest 
brak właściwego finansowania komplekso-
wej opieki diabetologicznej oraz niedobory  
sprzętu diagnostycznego (np. kamer cyfro-
wych do przesiewowego badania dna oka). 
Istotnym problemem jest też brak finansowa-
nia edukacji diabetologicznej. Potrzeby pol-
skich chorych na cukrzycę dotyczą wielu sfer, 
ale mamy nieustającą nadzieję, że w końcu 
doczekamy się ich realizacji. 

Prof. nadzw. dr hab. n. med.  
Leszek Czupryniak

Prezes Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego w latach 2011-2015, 
kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych  

i Diabetologii WUM

Panie Profesorze, jakie panują przyzwycza-
jenia wśród polskich lekarzy jeżeli chodzi  
o leczenie insuliną? 
Obecnie bardzo popularny w Polsce jest mo-
del mieszankowy, który stosuje większość 

pacjentów z cukrzycą typu 2. Zgodnie z zało-
żeniami jest to model leczenia przeznaczony 
dla osób, które mają bardzo stabilny styl życia, 
czy pozostają pod opieką osób trzecich. Mogą 
z niego korzystać pacjenci, którzy nie pora-
dzą sobie intelektualnie, emocjonalnie, czy 
też manualnie z intensywną terapią. Model 
mieszankowy wymusza pewien reżim syste-
matyczności, jedzenia posiłków o określonej 
porze i mniej więcej o tym samym składzie, 
co może być utrudnieniem dla wielu osób. 
W przypadku osób aktywnych preferujemy 
terapie, w której do insuliny bazalnej doda-
jemy wstrzyknięcia insuliny doposiłkowej 
przed największym posiłkiem, a następnie 
przy braku wyrównania, dodajemy wstrzyk-
nięcia do kolejnych posiłków. Uważamy, że 
jest to optymalny model leczenia, w którym 
pacjent nie musi podporządkowywać rytmu 
swojego dnia do terapii i sam decyduje ile  

i kiedy podać sobie insuliny. Edukacja pacjen-
ta, jego świadomość oraz akceptacja modelu 
insulinoterapii jest niezbędna dla powodzenia 
leczenia. Istotny jest też rodzaj preparatów. 
Na świecie obecnie dominującym sposobem 
leczenia jest podawanie analogów insulin dłu-
godziałających, których stosowanie wiąże się 
mniejszym ryzykiem niedocukrzeń. W Polsce 
są one dostępne, ale niestety korzysta z nich 
obecnie tylko 4% pacjentów. Może to wynikać 
z faktu, iż refundowane są tylko dla ograniczo-
nej grupy pacjentów.

Czy zdanie pacjenta jest brane pod uwagę 
przy wyborze modelu terapii?
Zawsze na zasadzie rozmowy i przyjęcia 
wspólnego stanowiska powinniśmy ustalać 
z pacjentem model leczenia. Sztuką nie jest 
przepisać receptę, która nie będzie realizo-
wana lub model terapii, którego pacjent nie 

będzie akceptował. Naszym obowiązkiem 
jest przedstawienie pacjentowi wszystkich 
możliwości, które mogą wpłynąć na poprawę 
jego wyrównania. Często osoby, które wyda-
wałoby się dysponują skromnym budżetem 
decydują się na lek nowoczesny, bezpieczny 
i wygodny, niepogarszający komfortu życia. 
Nowoczesne leczenie wymaga większej do-
płaty ze strony pacjenta, ale pamiętajmy, że 
cukrzyca jest chorobą, z którą pacjent musi 
funkcjonować przez całe swoje życie, w jak 
najlepszym zdrowiu i tak, aby model lecze-
nia w żadnym stopniu go nie ograniczał i był  
w pełni przez niego akceptowany. Najważniej-
sze jest, aby pacjent był wyedukowany, miał 
wybór i wspólnie z lekarzem podjął decyzję  
o zastosowaniu najlepszego w jego przy-
padku modelu insulinoterapii. Tylko takie 
podejście gwarantuje nam, że terapia będzie 
stosowana i skuteczna. 

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Konsultant Lubelski w dziedzinie diabetologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Efektywna kontrola cukrzycy bez kompromisu

Panie Profesorze, czy wykorzystujemy w pełni 
potencjał insulinoterapii w Polsce? 
Moim zdaniem nie wykorzystujemy potencjału 
insulinoterapii w pełni, gdyż insulina włączana 

jest do terapii cukrzycy typu 2 najczęściej z kilku-
letnim opóźnieniem. Wynika to z wielu czynników, 
ale kluczowym są mity i przesądy, które egzystują  
w świadomości pacjentów oraz części lekarzy. 
Wśród najważniejszych są obawy, że insulino-
terapia łączy się z powikłaniami, pogorszeniem 
jakości życia, przyrostem masy ciała i ryzykiem 
hipoglikemii. W tym obszarze niezbędna jest rze-
telna edukacja, gdyż odpowiednia insulinoterapia, 
zmniejszając ryzyko powikłań naczyniowych, po-
prawia jakość i długość życia pacjenta.

Dlaczego mimo rozpoczęcia insulinoterapii 
pacjent po jakimś czasie wraca do Państwa 
ze źle wyrównaną cukrzycą? 
Na etapie insulinoterapii pacjent ma już pewien 
bagaż obciążeń wynikający z czasu trwania cho-
roby i schorzeń współistniejących, co wymaga od 
nas większej uwagi. Ze względów bezpieczeństwa 
w zakresie ryzyka hipoglikemii i prostoty schema-
tu, preferowanym jest rozpoczynanie leczenia od 
insuliny bazowej podawanej raz dziennie wie-

czorem. Edukujemy pacjenta ponownie w 
zakresie stosowanej diety i radzenia sobie 
w sytuacji niedocukrzenia, a także techniki 
podawania insuliny oraz aktywnego dopa-
sowywania jej dawki celem osiągnięcia indy-
widualnego celu terapii. Zdarza się jednak, 
że mimo to, w następstwie popełnianych 
błędów, pacjent odczuwa epizody hipogli-
kemii. W konsekwencji, chcąc uniknąć kolej-
nego epizodu, mniej się stosuje do naszych 
zaleceń. Dochodzi do sytuacji, w których 
opuszcza lub zmniejsza dawkę insuliny, co 
skutkuje tym, że niestety dalecy jesteśmy 
od wyrównania, które chcielibyśmy uzyskać. 
Właściwe dopasowanie dawki, jest jedną  
z najważniejszych rzeczy, gdyż nawet naj-
lepsza insulina przy nieprawidłowej dawce 
nie będzie efektywna. Jeżeli cukrzyca jest źle 
wyrównana to powinniśmy, po wykluczeniu 
innych czynników mogących pogarszać wy-
równanie, stopniowo zwiększać dawkę, aż do 
osiągnięcia celu terapeutycznego. 

W jaki sposób mogą jeszcze Państwo pomóc 
pacjentowi w osiągnięciu tego celu? 
Niezbędnym jest indywidualizowanie terapii i wy-
korzystywanie możliwości jakie dają nam obecne 
na rynku preparaty insulin, zarówno te klasyczne 
jaki i analogowe. Jeżeli pacjent ma określony pe-
wien punkt docelowy glikemii na czczo, to stara 
się do niej dostosować. Zdarza się jednak, że sto-
sując klasyczną insulinę bazową, charakteryzują-
cą się szczytem działania pomiędzy 5 a 8 godziną 
od momentu wstrzyknięcia, ma niedocukrzenia  
w godzinach nocnych i bojąc się kolejnego epi-
zodu, już nie będzie stosował się do ustalonego 
schematu terapii i naszych zaleceń. U takich pa-
cjentów, powinniśmy zastosować długodziałający 
analog bezszczytowy, ponieważ jest on równie 
efektywny w zakresie normalizacji glikemii, a bez-
pieczniejszy pod względem ryzyka niedocukrzeń, 
dając możliwość bezpiecznej korekty dawki insu-
liny i pozwalając na optymalizację wyrównania 
metabolicznego, a tym samym korzystnie wpły-
wając na codzienne życie pacjenta. 
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Powszechnie	stosowanie	wśród	pacjentów	analogów	insulin	długodziałających,	które	są	światowym	standardem	leczenia,	mogłoby	
poprawić	ogólne	wyrównanie	cukrzycy	w	Polsce.	Ryzyko	wywołania	przez	nie	hipoglikemii	jest	2-4	krotnie	niższe	niż	w	przypadku	
tradycyj	nych	insulin	ludzkich,	dzięki	czemu	pacjenci	nie	obawiają	się	przyjmować	odpowiedniej	dawki	w	obawie	o	spadek	cukru.



Choroby przewlekłe, które w dużej mierze wynika-
ją ze współczesnego stylu i warunków życia od lat 
znajdują się w centrum uwagi zdrowia publiczne-
go. W związku z wydłużającą się średnią długością 
życia, starzejącym się społeczeństwem, to właśnie 
choroby przewlekłe stają się coraz większym pro-
blemem społecznym. 
 Jednym z nich jest z pewnością cukrzyca, która 
z roku na rok dotyka coraz większej liczby osób na 
świecie. Codziennie tysiące ludzi dowiaduję się, że 
choruje na cukrzycę, odczuwa skutki jej groźnych 
powikłań i niestety w końcu przedwcześnie umie-
ra z powodu tej choroby. 
 Polska nie jest „zieloną wyspą” na mapie cukrzy-
cy i w najbliższym czasie również my będziemy 
zmagać się z tym narastającym problemem. Bę-

dzie to związane z rosnącym odsetkiem nowych 
zachorowań, a także rzeszą osób żyjących z tą 
chorobą i zmagających się z groźnymi powikła-
niami, takimi jak: niewydolności nerek, powikłania 
sercowo- naczyniowe, ślepota, stopa cukrzycowa. 
Stanowić to będzie również coraz większe obcią-
żenie finansowo – socjalne dla całego społeczeń-
stwa. Według najnowszych danych epidemiolo-
gicznych opracowanych przez Komitet Zdrowia 
Publicznego PAN, w Polsce mamy 2,73 mln osób 
z cukrzycą, z czego 26% nie wie, że na nią choru-
je. Jeśli nic w tym zakresie nie zrobimy, liczba ta 
podwoi się tylko w przeciągu jednego pokolenia. 
 Na chwilę obecną nie jesteśmy dobrze przy-
gotowani na walkę z cukrzycą w Polsce. Braku-
je działań długofalowych i systemowych. Ko-
nieczne jest interdyscyplinarne spojrzenie na 
chorobę wykraczające poza wąsko rozumiane 
problemy medyczne i stworzenie komplekso-
wego systemu działań, który doprowadziłby do 
zwiększenia wykrywalności tej choroby, zmniej-
szenia liczby nowych zachorowań, ogranicze-
nia powikłań u osób już chorujących, a także 
zmniejszenia odsetka osób umierających z po-
wodu powikłań cukrzycy. Kierunkiem w stronę 
takiego podejścia jest projekt pt. „Cukrzyca 
2025. Strategia prewencji i leczenia cukrzycy 
w Polsce 2015–2025”. Przygotowany przez or-
ganizacje diabetologiczne oraz ekspertów do-
kument strategiczny definiuje wyzwania oraz 
kluczowe obszary priorytetowych działań, które 
muszą zostać podjęte w najbliższym czasie. 

Nowe dane opublikowane przez Światową Or-
ganizację Zdrowia (WHO) wskazują, że według 
szacunków w 2014 r. na świecie żyło 422 mln 
dorosłych z cukrzycą (dla porównania – w 1980 
r. było ich 108 mln). Według informacji zawar-
tych w profilu krajowym Polski, który jest czę-
ścią pierwszego Światowego raportu na temat 
cukrzycy opracowanego przez WHO, cukrzy-
ca powoduje 2% wszystkich zgonów w kraju. 
Rozpowszechnienie cukrzycy sięga w Polsce 
9,5%, natomiast nadwagi (która jest czynni-
kiem ryzyka choroby) – 64%. Krajowy profil 
cukrzycy dokładnie określa jak poważna jest 
epidemia cukrzycy i podsumowuje działania 
podejmowane w celu rozwiązania tego pro-
blemu – m.in. krajowe badanie czynników ry-

zyka cukrzycy, w ramach którego prowadzono 
pomiary poziomu glukozy we krwi. Wskazuje 
także, jakie leki oraz podstawowe technologie 
i procedury medyczne stosowane w leczeniu 
cukrzycy są dostępne w ramach publicznej 
opieki zdrowotnej.
 Cukrzycę typu 2 można zdiagnozować na 
wczesnym etapie rozwoju choroby za pomo-
cą stosunkowo niedrogiego badania krwi. Nie-
mniej Międzynarodowa Federacja Diabetolo-
giczna szacuje, że w Europie 40% osób w wieku 
20 – 79 lat (czyli 23,5 mln osób) żyje z niezdia-
gnozowaną cukrzycą – z powodu braku świa-
domości lub umiejętności rozpoznania wcze-
snych objawów choroby, a niekiedy w związku 
z problemami z dostępem do ochrony zdrowia. 
Im dłużej chory żyje z niezdiagnozowaną i nie-
leczoną chorobą, tym prawdopodobnie gorsze 
będą wyniki podjętego później leczenia.
 Jednym z priorytetów jest zainteresowanie 
Polaków zdrowym stylem życia. Wiąże się to  
z promocją m.in. zdrowego odżywiania. Aby 
skutecznie przeciwdziałać spożywaniu nie-
zdrowej żywności, należy zmniejszyć jej atrak-
cyjność. Pomogą w tym np. przepisy dotyczące 
marketingu żywności o dużej zawartości tłusz-
czu, cukru i soli, podniesienie cen niezdrowych 
produktów żywnościowych lub wprowadzenie 
zasad dotyczących ich obrotu, które zmniejszą 
dostępność tych produktów. To może zniechę-
cać do ich spożycia i zachęcać do wyboru in-
nych, zdrowszych produktów. 
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O cukrzycy bardzo często mówi się, że to pod-
stępna choroba, ponieważ nie boli, ale z czasem 
powoduje ogromne szkody nawet w najtward-
szym organizmie. Cukrzyca jest bowiem schorze-
niem interdyscyplinarnym, dlatego też jej leczenie 
generuje wiele różnorodnych problemów, które 
nadal pozostają wyzwaniem dla systemu opieki 
zdrowotnej. 
 Nie ma wątpliwości, że tylko pacjent dobrze 
wyedukowany i zmotywowany do leczenia jest 
w stanie zapanować nad chorobą. Niestety edu-
kacja diabetologiczna jest w naszym kraju bardzo 
zaniedbana. Dlatego też podstawowym i naj-
ważniejszym celem statutowym Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków, jest właśnie edukacja. 
Staramy się dotrzeć z naszymi aktywnościami do 

jak najszerszej grupy osób z cukrzycą i ich rodzin, 
zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, gdzie nierzad-
ko nasze koło, czy oddział jest jedyną instytucją, do 
której osoby takie mogą zwrócić się o pomoc, czy 
poradę.
 Temat edukacji cukrzycowej jest bardzo roz-
legły. Nie chodzi tutaj jedynie o to, aby nauczyć 
pacjenta jak mierzyć cukier oraz przekazać mu 
podstawowe informacje na temat odżywiania. 
Cukrzyca jest chorobą, która dotyka całego orga-
nizmu, pacjenci umierają przykładowo z powodu 
powikłań sercowo-naczyniowych, a ich wiedza 
na temat zależności pomiędzy cukrzycą a nadci-
śnieniem, miażdzycą, czy hiperolesteroliemią jest 
niewielka. Sprowadzanie problemu jedynie do 
poziomu cukru we krwi, ma swoje daleko idące 
konsekwencje zdrowotne. 
 Wyzwaniem w naszym kraju pozostaje też 
dostęp do specjalistów, nie tylko diabetologów, 
ale też lekarzy zajmujących się leczeniem prze-
wlekłych powikłań cukrzycy. Stopa cukrzycowa, 
która jest główną przyczyną amputacji kończyn 
dolnych w Polsce, to powikłanie wynikające nie 
tylko z zaniedbań pacjentów, ale również, nie-
stety, z zaniedbań systemu. Zupełnie nie mamy 
w Polsce także systemu opieki psychologicznej 
dla pacjentów z cukrzycą. Z jednej strony bra-
kuje specjalistów z tej dziedziny, którzy mieliby 
wiedzę o specyfice pacjenta diabetologicznego, 
z drugiej strony ten rodzaj problemów pacjen-
tów jest zupełnie pomijany, mimo że nierzadko 
bywa powodem nieskutecznego leczenia. 

Poprzez współpracę ze środowiskiem medycznym, 
pacjentami, jednostkami samorządu terytorialne-
go, nasze stowarzyszenie dąży między innymi do 
usankcjonowania prawnego edukacji diabetolo-
gicznej w systemie ochrony zdrowia, jako niezbęd-
nego elementu procesu terapeutycznego. To jedno  
z najistotniejszych wyzwań, bowiem zaniechania 
w tej sferze stają się swoistym kołem zamachowym 
dla rozprzestrzeniającej się, wręcz w galopującym 
tempie, cukrzycy uznanej przez WHO, za chorobę 
cywilizacyjną. 
 O cukrzycy musimy myśleć strategicznie i tu staje 
przed nami wyzwanie zmierzające do rzeczywiste-
go upodmiotowienia pacjenta diabetologicznego, 
oczywiście nie tylko,  w systemie ochrony zdrowia. 
Staram się o tym mówić zawsze, wszędzie i z każ-

dym, kto wspiera działania mogące wyhamować 
rosnącą liczbę zachorowań.   
 Nasze stowarzyszenie skupiające specjalistów  
w dziedzinie diabetologii, dziennikarzy, naukow-
ców, pacjentów diabetologicznych i ich rodziny, 
to grupa osób, które strategicznie myślały i myślą 
o cukrzycy. Zdajemy sobie sprawę, że niezbędna 
jest normalizacja edukacji i dlatego pod koniec roku 
2014 zainicjowaliśmy, przy wsparciu Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, opracowanie Standardów 
Holistycznej Edukacji Diabetologicznej© (SHED©). 
Dokument ten jest odpowiedzią na potrzeby środo-
wiska pielęgniarskiego, położniczego oraz pacjenc-
kiego, dotyczące ujednolicenia i wypracowania 
ogólnie akceptowalnych wytycznych w edukacji 
diabetologicznej. Tworzyło je kilkadziesiąt osób, 
prace są już w końcowej fazie. Udało się to dzięki 
wiedzy i zapałowi ludzi, którym przyświeca hasło 
Success Every Day, będące również rozwinięciem 
skrótu nazwy organizacji. 
 Liczymy, że SHED© dadzą nowe możliwości,  
a zwłaszcza skoordynowanie systemu ochrony zdro-
wia z potrzebami środowiska. Opierając się bowiem 
na konkretnym, jednolitym i akceptowalnym wzorze, 
ewoluującym wraz z postępem wiedzy,  można do-
konać wydzielenia świadczenia edukacyjnego, jako 
odrębnej procedury na podstawie wypracowanego 
i akceptowalnego schematu edukacji. 
 Zawsze powtarzam, że pacjent wyedukowa-
ny, to pacjent świadomy swojej choroby oraz 
zagrożeń, które ze sobą niesie. Parafrazując: 
edukacja to strzał w „serce cukrzycy”. 
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 Wyzwania diabetologii
Z	okazji	Światowego	Dnia	Zdrowia,	który	odbył	się	pod	hasłem	„Pokonaj	cukrzycę!”,	zapytaliśmy	ekspertów,	

od	lat	aktywnie	działających	dla	poprawy	opieki	diabetologicznej	w	Polsce,	jakie	problemy	dotykają	
polskich	pacjentów	i	co	ich	zdaniem	należałoby	zmienić,	aby	poprawić	obecną	sytuację.
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Pani Profesor, jak współcześnie wygląda insu-
linoterapia? 
Współczesna insulinoterapia w cukrzycy typu 
2 jest bardzo rozbudowaną formą terapii, gdyż 
mamy wiele preparatów, które możemy zasto-
sować w różnych modelach leczenia, z użyciem 
wielu urządzeń do podawania insuliny oraz 
monitorowania glikemii. Dzięki temu  mamy 
znacznie większe możliwości indywidualizacji 
insulinoterapii u naszych pacjentów. W ten spo-
sób dobieramy rodzaj terapii insuliną do potrzeb  
i możliwości pacjenta, tak żeby działać nie tylko 
skutecznie i bezpiecznie, ale również nie wpływać 
negatywnie na komfort życia pacjenta. 

Jaka jest rola pacjenta w procesie leczenia? 
Pacjent leczony insuliną wymaga, szczególnie na 
samym początku, uwagi zespołu terapeutyczne-
go, który skutecznie przygotuje go do samodziel-
nego zarządzania cukrzycą. Lekarz i pielęgniarka 
wyjaśnią mu dokładnie, jak korzystać z insuliny  
i nauczą obsługi wstrzykiwacza, który w dzisiej-
szych czasach jest bardzo prosty w obsłudze.  
W cukrzycy typu 2 nie jest łatwo zmotywować pa-
cjenta do tego, co daje podstawę terapii, czyli do 
zmiany stylu życia. Dlatego już od rozpoznania cu-

krzycy powinniśmy wyjaśniać pacjentowi, że insu-
linoterapia jest kolejnym etapem leczenia, na który 
powinien być gotowy. W zaleceniach Polskiego To-
warzystwa Diabetologicznego, jest podkreślone, 
że ten moment powinien być zsynchronizowany 
z wartością hemoglobiny glikowanej, ale też nie-
skutecznością działań podejmowanych w zakresie 
diety, aktywności fizycznej, regularności spożywa-
nia posiłków czy nieadekwatnego przyjmowania 
leków doustnych. Niezwykle ważne jest, żeby wy-
brać ten właściwy moment do leczenia insuliną, 
dlatego dzisiaj uznaje się, że lepiej jest rozpocząć 
insulinoterapię chwilę wcześniej niż zbyt późno, 
gdyż przedłużone w czasie odwlekanie leczenia 
insuliną przynosi negatywne efekty zdrowotne.

Jakie mamy możliwości leczenia? 
Podejmując decyzje o przystąpieniu do insu-
linoterapii wskazane jest rozpoczęcie leczenia 
insuliną bazową. W założeniach najczęściej jest 
to insulina ludzka o przedłużonym działaniu, jed-
nakże mamy dowody na to, że bezpieczniejszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie analogu długo-
działającego insuliny, który zmniejsza ryzyko noc-
nych hipoglikemii. W sytuacji kiedy rozpoczęcie 
leczenia insuliną było opóźnione i wymagana 

jest intensywniejsza terapia, to wtedy rozważa-
my rozpoczęcie terapii od gotowych mieszanek 
insulinowych albo od modelu, w którym do insu-
liny bazowej dodajemy insulinę przedposiłkową.  
W ostatnim czasie popularność zyskuje schemat 
baza-plus, gdzie dodaje się preparat szybkodziała-
jący insuliny do głównego, największego posiłku. 
Ten schemat jest interwałem do pełnej terapii 
baza-bolus, gdzie używamy insuliny bazowej oraz 
podajemy bolus insuliny szybkodziałającej przed 
trzema głównymi posiłkami. Jest to tak zwana in-
tensywna insulinoterapia, która realizowana może 
być przy użyciu wstrzykiwaczy typu pen lub oso-
bistej pompy insulinowej.

Jak to wygląda w praktyce? 
Patrząc poprzez praktykę kliniczną, to w wa-
runkach wielkopolski, coraz więcej pacjen-
tów z cukrzycą typu 2 jest leczona schema-
tem baza-plus czy baza-bolus. Pamiętajmy, że  
w tej metodzie to pacjent decyduje o tym, kiedy 
chce spożyć posiłek i podejmuje decyzję o dawce, 
którą poda przed posiłkiem. Ilość insuliny uzależnia 
od poziomu glikemii, od ilości wymienników wę-
glowodanowych, które spożyje oraz od poziomu 
aktywności fizycznej. Co ważne, zauważyliśmy rów-

nież, że wiek wcale nie definiuje prostoty insulino-
terapii. Znam wielu pacjentów w wieku podeszłym  
z cukrzycą typu 2, którzy doskonale sobie radzą 
z metodą intensywnej, czynnościowej insuli-
noterapii. Wielu z nich żyje bardzo aktywnie  
i dlatego chcą korzystać z modelu terapii, który 
ich nie ogranicza.  

Co jest zatem najważniejsze w wyborze 
terapii? 
W wyborze kierujemy się pryzmatem skutecz-
ności i bezpieczeństwa, staramy się wybierać 
zawsze takie modele leczenia insuliną, szcze-
gólnie u osób po 65 roku życia i u pacjentów,  
u których mamy incydenty sercowo-naczyniowe, 
aby zminimalizować ryzyko hipoglikemii. Musimy 
też pamiętać, aby dawka insuliny nie była zbyt 
duża, w cukrzycy typu 2 powinna wynosić 0,3-0,7 
jednostki na kilogram masy ciała. Zbyt duża daw-
ka insuliny prowokuje efekt mitagenny i zwiększa 
ryzyko hipoglikemii. W cukrzycy typu 2 w zakresie 
insulinoterapii mamy szeroki wachlarz możliwości, 
który pozwala wpisać się w schemat indywidu-
alizacji insulinoterapii. Sztuka polega na tym, aby 
dobrać i model i dawkę, która będzie najbardziej 
optymalną do potrzeb pacjenta. 

Prof. dr hab. n. med.  
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
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Optymalna insulinoterapia 

Flozyny – przełom w diabetologii? 

Panie Profesorze, czy słusznie mówi się, 
że flozyny są nową nadzieją diabetologii? 
Jest to nowa, dostępna dla pacjentów dopie-
ro od dwóch lat grupa leków, których istotą 
działania jest zablokowanie zwrotnego wchła-
niania glukozy i powodowanie cukromoczu.  
W ten sposób pacjenci tracą cukier z moczem, 
co powoduje obniżenie stężenia glukozy we 
krwi oraz tracą w ten sposób nadmiar energii, 

co w konsekwencji prowadzi do redukcji masy 
ciała. Przez wiele lat wydawało nam się, że cu-
kromocz, to coś, co musimy leczyć. Tymczasem 
okazało się, że właśnie dzięki temu, że nadmiar 
cukru zostaje wydalony z organizmu z moczem, 
możemy leczyć cukrzycę w zupełnie inny spo-
sób, niż robiliśmy to do tej pory. Jest to komplet-
nie innowacyjne podejście. Co więcej,  leki te nie 
działają na wydzielanie insuliny, dzięki czemu 
ryzyko niedocukrzenia jest bardzo niewielkie. 
Są to leki doustne, podawane w tabletkach, oraz 
dziennie.

Czy ich skuteczność jest potwierdzona bada- 
niami? 
Są to leki stosunkowo nowe, dlatego cały czas 
obserwujemy ich rozwój. Pierwszym lekiem 

dostępnym w Polsce była dapagliflozyna, ale 
obecnie na świecie jest już kilka preparatów, 
które cały czas poddawane są dodatkowym 
badaniom. Obecnie zakończyło się badanie 
jednego z najnowszych leków, które udowod-
niło, że powoduje on zmniejszenie o ponad 
30% ryzyka zgonu i powikłań sercowo-na-
czyniowych. Wyniki są tak nieoczekiwane, 
że mamy problem z wyjaśnieniem przyczyn. 
Ostrożni diabetolodzy, do których ja się zali-
czam, mówią, że być może będzie to przełom 
w diabetologii. Możemy się spodziewać, że 
wkrótce może ulec zmianie sekwencja włą-
czania leków do terapii. Nastąpi to pod wa-
runkiem, że te przełomowe wyniki zostaną 
potwierdzone rezultatami badań pozostałych 
flozyn. Powinniśmy przygotować się na rewo-

lucję, ale z jej ogłoszeniem poczekajmy jeszcze 
trochę czasu.  

Czy flozyny są łatwo dostępne dla pacjen-
tów w Polsce? 
Leki zawierające flozyny są dostępne w apte-
kach, a ich koszt wynosi od 150 do 250 zł za mie-
sięczną kurację, co oznacza, iż ich cena z roku 
na rok spada. Musimy pamiętać, że w przypadku 
cukrzycy chory przyjmuje kilka leków, dlatego 
dla części pacjentów brak refundacji tych pre-
paratów może być problemem. Nowych terapii 
jest coraz więcej, dlatego warto spytać swojego 
lekarza o to, czy w naszym konkretnym przy-
padku nowoczesne leczenie jest wskazane i czy 
przyniosłoby nam lepsze rezultaty, niż dotych-
czas stosowana terapia. 

Według	najnowszych	badań,	leki	oparte	na	mechanizmie	wydalania	glukozy	z	moczem,	oprócz	obniżania	
stężenia	glukozy	i	redukcji	masy	ciała,	zmniejszają	również	ryzyko	zgonu	i	powikłań	sercowo-naczyniowych.	

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii, 

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, 
Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych, 

Śląskie Centrum Chorób Serca 

W	insulinoterapii	mamy	szeroki	wachlarz	możliwości,	który	pozwala	dostosować	terapię	do	
indywidualnych	potrzeb	i	możliwości	każdego	pacjenta.	Dzięki	prostym	w	obsłudze	wstrzykiwaczom	oraz	

nowoczesnym	insulinom,	pacjenci	są	w	stanie	samodzielnie	zarządzać	cukrzycą	niezależnie	od	wieku.
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Kiedy dowiedziałaś się, że chorujesz na 
cukrzycę?
O cukrzycy typu 1 dowiedziałam się w 2004 roku, 
dokładnie 20 grudnia. Miałam wtedy 14 lat i spę-
dziłam pierwsze Boże Narodzenie poza domem, 
w szpitalu. Moi kochani rodzice zorganizowali dla 
mnie Wigilię na oddziale (mój najmłodszy brat 
do dziś wypomina mi, że pierwsze swoje Święta 
spędził w szpitalu). Rodzice podejrzewali, że nie-
zdiagnozowaną cukrzycę miałam już w wakacje. 
Objawiało się to tym, że byłam senna, rozkojarzo-
na, nie kontaktowałam, piłam bardzo dużo napo-
jów i schudłam – na jednym z turniejów nawet  
6 kg przez 3 dni. Cukrzycę wykryto u mnie przy 
okazji skręcenia kostki i podczas kontrolnych 
badań, zmierzono mi również cukier. Podejrze-
nia szybko przekształciły się w potwierdzenie 
cukrzycy. Świadomość tej przewlekłej choroby 

w tamtym czasie była na nieco innym poziomie, 
dlatego dopiero los zdecydował, że cukrzyca zo-
stała u mnie wykryta.

Czy choroba wpłynęła na kontakt z rówie- 
śnikami?
Na szczęście kontakt z bliskimi przebiegał i nadal 
jest bezproblemowy. Rodzice zadbali o to by wy-
edukować moje środowisko, o tym czym może 
się objawiać moja choroba, czy kiedy należy po-
dać glukagen. Pielęgniarka wyszła nawet naprze-
ciw naszym obawom, zaoferowała swoją pomoc  
i przypominała, że jej gabinet zawsze jest dla 
mnie otwarty. Nauczyciele też wiedzieli, jak się 
zachowywać kiedy na lekcji miałam za niski cu-
kier. Naprawdę okres szkolny wspominam bardzo 
miło, nie miałam żadnych przykrych sytuacji, za-
pewne jest w tym duża zasługa moich rodziców.

Z jakiego modelu insulinoterapii korzystasz?
Od samego początku jestem poddana intensyw-
nej insulinoterapii na penach. Używam analogów 
insuliny ludzkiej. Najpierw miałam podawaną 
insulinę bazalną rano i wieczorem oraz krótko-
działającą do dużych posiłków. Od jakiegoś czasu 
bazę podaję już tylko raz dziennie, między 21:30 
a 22:00. Od kilku miesięcy biorę insulinę  z re-
guły do każdego posiłku, a zjadam ich w ciągu 

dnia pięć (w tym trzy większe i dwie przekąski). 
Krótkodziałająca stosowana jest do posiłków, do 
20 minut po wstrzyknięciu rozpoczyna swoje 
działanie. Charakteryzuje się tym, że w krótkim 
czasie szybko obniża poziom cukru. Insulina 
długodziałająca ma inny profil działania - znacz-
nie wolniejszy i dłuższy, dzięki temu jej działanie 
rozciąga się do 24 godzin. Należy ją przyjmować  
o stałych porach i działa na stałym poziomie. 
Dzięki odpowiedniej kontroli glikemii i obser-
wacji swoich aktywności jestem w stanie odpo-
wiednio dostosować dawkowanie insuliny, tak 
aby osiągnąć moje cele terapeutyczne. 

Aktywność fizyczna, jaki ma wpływ w towa-
rzystwie cukrzycy na Twoje życie?
Kiedy w weekend jestem na zawodach i gram 
w trzech/czterech meczach, to przed każdym  
z nich muszę sobie skontrolować poziom cukru. 
Jeżeli czuję się słabo, to do tego dochodzą jesz-
cze posiłki, także wymaga to większej atencji niż  
u osoby, która wiedzie spokojniejsze życie z cukrzy-
cą. Obecnie mam 5-6 treningów w tygodniu, ale  
w poprzednich latach było to intensywniejsze, 
więc te kontrole są niezbędne i bardzo pomocne. 
Glikemię na cztery mecze dziennie i pięć posił-
ków, zdarza mi się kontrolować 15 razy dziennie, 
więc naprawdę jest to samokontrola na „dużych 

obrotach”. Od początku korzystałam z glukome-
trów Accu-Chek, które tylko systematycznie wy-
mieniam na nowsze modele. Aktualnie korzystam  
z Accu-Chek Performa Nano, który jest dla mnie 
bardzo wygodny. Samo mierzenie cukru, po tylu 
latach wchodzi w nawyk i glukometr staje się czę-
ścią codzienności. Dużo podróżuję, jestem już na 
tyle świadomą osobą, że nie wstydzę się swojej 
choroby, potrafię podać sobie insulinę w każdych 
warunkach. 

Cukrzyca, zupełnie cię nie ogranicza.
Nie wyobrażam sobie sytuacji, w których ta 
choroba miałaby mnie ograniczać. Oczywiście 
samokontrola zajmuje mi sporo czasu, ale jest to 
kwestia dobrej organizacji. Jeśli chodzi o moje 
zawody czy obozy, to nawet mój trener ma  
w koszyku sok, czy batonik albo sama dbam by 
taka „deska ratunku” była gdzieś blisko i nie ma  
z tym żadnego problemu. Nie wstydzę się cu-
krzycy i nie mam zamiaru, ani się przez nią cho-
wać, ani ograniczać normalnego życia, kontaktu 
z przyjaciółmi, bliskimi. To choroba mnie wybrała, 
jest częścią mojego życia, ale to od nas zależy czy 
pozwolimy jej nim zawładnąć. Nie czuję się też 
słabsza od innych zawodniczek, bo jestem chora, 
trenuję tak samo, stawiam sobie podobne cele  
i wyzwania, które realizuję. 

Niezależny dodatek tematyczny Medical Media Solutions dystrybuowany wraz z dziennikiem Rzeczpospolita

Marta Bokun
Wicemistrzyni Europy do lat 21,  

brązowa medalistka Klubowych Mistrzostw 
Europy, wielokrotna mistrzyni i wicemistrzyni 

Polski w kajak polo 

Cukrzyca mnie nie zatrzyma!
Dzięki	właściwej	samokontroli	i	dostosowywaniu	leczenia	do	swoich	aktywności	i	stylu	życia,	osoby	
z	cukrzycą	są	w	stanie	osiągnąć	wszystko.	Z	Martą	Bokun	-	Wicemistrzynią	Europy	do	lat	21	w	kajak	
polo,	rozmawiamy	o	tym	jak	wygląda	jej	codzienne	życie	z	chorobą.	
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Powikłania	cukrzycy są	przyczyną	wielu	problemów.	Jednym	z	najczęstszych	jest neuropatia,	czyli	uszkodzenie	układu	nerwowego,		
które	na	samym	początku	może	nie	dawać	żadnych	objawów.	Ważne	jest,	aby	znać	metody	profilaktyki	oraz	skutecznego	jej	leczenia.	

ŻYCIE Z CUKRZYCĄ
Niezależny dodatek tematyczny Medical Media Solutions dystrybuowany wraz z dziennikiem Rzeczpospolita

Tajemnicza neuropatia cukrzycowa 
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Jeżeli dobrze kontrolujesz swoją cukrzycę po-
przez przyjmowanie leków, dietę, ćwiczenia, 
a także nie palisz papierosów, ryzyko wystą-
pienia poważnych powikłań cukrzycy jest 
niewielkie. Należy mieć jednak na uwadze, 
że ich powstaniu sprzyjają również czynniki 

genetyczne, więc nie zawsze można ich unik-
nąć. W pierwszej kolejności uszkodzeniu ule-
gają naczynia włosowate (mikroangiopatia), 
dlatego najczęstsze powikłania są związane 
ze zmianami w ich obszarze. Należą do nich: 
retinopatia, nefropatia i neuropatia.

Retinopatia cukrzycowa 
to uszkodzenie siatkówki, w wyniku którego 
dochodzi do upośledzenia wzroku. Niestety, 
jest to dolegliwość dosyć częsta u cukrzyków, 
a prawdopodobieństwo jej rozwinięcia rośnie 
wraz z czasem trwania choroby. Częściej wy-
stępuje u chorych na cukrzycę typu 1 i szacu-

je się, że po 20 latach retinopatia występuje 
niemal u wszystkich pacjentów. Wśród osób 
z cukrzycą typu 2 po 20 latach na retinopatię 
cierpi około 60 proc. chorych. Każdy cukrzyk 
przynajmniej raz w roku powinien wykony-
wać badanie dna oka.

Nefropatia cukrzycowa, 
zwana inaczej cukrzycową chorobą nerek, to 
schorzenie, w przebiegu którego dochodzi 
do uszkodzenia kłębuszków nerkowych, które 
nie mogą przeprowadzać prawidłowo filtra-
cji. Na skutek tego zaburzenia rośnie stężenie 
metabolitów we krwi. Wrasta ilość albumin  

w moczu, rośnie ciśnienie tętnicze, następnie 
w moczu pojawiają się większe ilości mocz-
nika i kreatyniny. Uszkodzenie nerek jest 
nieodwracalne i w skrajnych przypadkach 
konieczny jest przeszczep narządu.

Neuropatia 
to uszkodzenie ner wów obwodowych. 
Symptomy neuropatii różnią się w zależ-
ności od tego, których nerwów dotykają 
zmiany. Neuropatie mogą objawiać się za-
równo zaburzeniem informacji ruchowych, 
co skutkuje niedowładami, jak i zaburzenia-
mi czucia. 

Powszechne powikłania cukrzycy
Źle	 kontrolowana	 metabolicznie	 cukrzyca	 prowadzi	 do	 rozwoju	 wielu	 powikłań.	 Chronicznie	
podwyższony	poziom	cukru	we	krwi	powoduje	uszkodzenie	naczyń	krwionośnych,	a	co	za	tym	idzie	
-	zmiany	w	wielu	narządach.	

Aleksandra Gołąb
Redaktor medonet.pl

Panie Profesorze, czym charakteryzuje się 
neuropatia cukrzycowa?
Jest ona dosyć powszechnym powikłaniem 
przewlekłym cukrzycy, o którego powiązaniu 
z cukrzycą często nawet nie zdajemy sobie 
sprawy. Jest jednak tak powszechne, że wie-
lu pacjentów już w momencie rozpoznania 
cukrzycy ma objawy neuropatii cukrzycowej, 
czyli zniszczenia nerwów i to zarówno nerwów 
czuciowych, ruchowych, jak i nerwów wege-
tatywnych, unerwiających nasze narządy we-
wnętrzne. Nie znamy dokładnego mechanizmu, 
w jakim cukrzyca uszkadza te nerwy. Nadal co 

do patomechanizmów neuropatii istnieją pew-
ne niewiadome, nie do końca poznane aspekty. 

Czym się ona objawia? 
Jeżeli chodzi o objawy to spektrum jest szerokie: 
uszkodzenie nerwów czuciowych, ruchowych,  jak 
i nerwów wegetatywnych. Najpowszechniejsze 
są uszkodzenia nerwów czuciowych. Charakte-
ryzują się one tzw. objawami pozytywnymi, czyli 
pacjentowi towarzyszy, szczególnie w kończynach 
dolnych, uczucie przebiegającego prądu, kłucia, 
mrowienia, jego stopy stają się sztywne, ciężkie. 
Objawy te bardzo często pojawiają się w nocy, 
utrudniają zasypianie, czy wręcz wybudzają ze snu. 
Pacjent nie łączy tych objawów z następstwami 
cukrzycy. Paradoksalnie jeśli pacjent odczuwa na-
dal ból, to my, specjaliści cieszymy się, bo oznacza 
to, że mamy do czynienia z sytuacją kiedy możemy 
neuropatię jeszcze leczyć. Gorzej jeżeli te objawy  
czuciowe ustępują i pacjent nie czuje ucisku ani 
bólu, wtedy jest to najczęściej już sprawa nieod-
wracalna. Jest olbrzymi wachlarz objawów, jeżeli 
chodzi o uszkodzenie nerwów współczulnych,  
unerwiających serce, przewód pokarmowy, na-
rządy płciowe. Objawiać się mogą zaburzeniami 
potliwości, tzn. kończyny są suche, poci się tułów  
i twarz; biegunkami nocnymi oraz wpływającymi 
na komfort życia zaburzeniami sfery seksualnej.  
U mężczyzn impotencja, u kobiet zaburzenia 
nawilżania dróg rodnych. 

Jakie są czynniki ryzyka? 
Jest ich bardzo dużo. Badania wykazują, że 
wpływ ma nie tylko źle wyrównana cukrzyca, ale 
również neuropatię mogą powodować epizody 
hipoglikemii, a także zaburzenia gospodarki lipi-
dowej, nadciśnienie tętnicze i palenie papiero-
sów. Należy podkreślić, że idealne wyrównanie 
cukrzycy nie wystarcza, by zapobiec neuropatii. 
Musi być to działanie wielokierunkowe. 

Jak wygląda leczenie?
Przede wszystkim właściwe wyrównanie cukrzy-
cy, ciśnienia i gospodarki lipidowej. Do tego dys-
ponujemy środkami farmakologicznymi. Jeżeli 
chodzi o leki przyczynowe, to w zasadzie do-
stępny mamy jeden lek, czyli kwas α-liponowy, 
który w wielu przypadkach daje dużą poprawę. 
Często neuropatia jest już tak dokuczliwa, że 
możemy zaproponować pacjentom tylko lecze-
nie objawowe, za pomocą leków przeciwbólo-
wych, przeciwdrgawkowych. Są to leki często 
źle tolerowane, natomiast dające doraźną ulgę. 
Powinniśmy prowadzić cukrzyce w taki sposób, 
żeby nie doszło do wystąpienia objawów neu-
ropatii, a do tego możemy korzystać z kwasu 
α-liponowego, który obecnie uznawany jest za 
jedyny lek o udowodnionym działaniu (stoso-
wany jest w leczeniu przyczynowym). Wystę-
puje on często w różnych suplementach diety,  
o których nie mam dobrego zdania, gdyż są one 

mieszankami różnych składników w dawkach 
nieterapeutycznych. W zasadzie suplement die-
ty jest dla ludzi zdrowych i  może być stosowany 
profilaktycznie, żeby uzupełnić pewne niedobo-
ry. U osób chorych powinien być stosowany lek. 
Kwas α-liponowy, żeby miał właściwości leczni-
cze musi być w dawce co najmniej 600 mg na 
dobę. W obiektywnych badaniach klinicznych 
taka dawka jest uznana za skuteczną. 

Jeżeli pacjent przestaje odczuwać ból i mro- 
wienie to jest już najgorszy moment? 
Tak, wtedy doszło już do degeneracji nerwów, że 
one już nie przewodzą bodźców. Pacjent nie bę-
dzie czuł już temperatury, bólu, uczucia, że obciera 
go but. Jest to bardzo niebezpieczne, bo nieod-
wracalne. Proces ten postępuje inaczej u każdego 
pacjenta. Często jest też tak, że nasi pacjenci są 
dobrze wyrównani, a mają bardzo nasilone obja-
wy neuropatii. Z drugiej strony, osoby komplet-
nie nie dbające o siebie, ze złym wyrównaniem, 
nie mają takich objawów. Neuropatia pozostaje 
tajemniczym powikłaniem cukrzycy, bardzo 
trudnym do leczenia i dolegliwym. Najczęściej 
pacjenci nie zdają sobie sprawy, że ich objawy są 
powikłaniem cukrzycy, a ostatnio na skutek reklam 
telewizyjnych błędnie diagnozują u siebie zespół 
niespokojnych nóg. Oczywiście, mają podobne 
objawy, ale w przebiegu neuropatii cukrzycowej, 
nie pomogą suplementy diety. 

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Konsultant Lubelski w dziedzinie diabetologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

JAK	UNIKNĄĆ	POWIKŁAŃ
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Pani Doktor, dlaczego diabetycy tak często 
mają problem z ranami? 
Głównie dlatego, że cukrzyca powoduje uszko-
dzenie obwodowego układu nerwowego, 
czyli neuropatię, na skutek której dochodzi 
do deformacji oraz zmiany rozkładu sił naci-
sku na stopie, ale przede wszystkim występują  
u tych pacjentów zaburzenia czucia. Nie od-
czuwają oni dolegliwości bólowych, kiedy doj-
dzie do urazu, który spowodowany może być  
np. obecnością ciała obcego w bucie, czy też 
źle dobranym obuwiem. Ponadto szacuje się, że  
u około połowy chorych występuje niedokrwie-
nie kończyn dolnych, które również przyczynia 
się do bardzo trudnego gojenia ran. 

Na co chorzy powinni zwrócić uwagę? 
Przede wszystkim chorzy muszą wiedzieć  
o tym, że mają neuropatię, gdyż ona sama  
w sobie najczęściej nie powoduje dolegliwości. 

W związku z tym, jeśli chorzy nie zostaną pod 
tym kątem zbadani przez lekarza lub pielęgniar-
kę, to nie będą przestrzegali pewnych zasad, 
które mogą ich uchronić przed powstaniem 
ran. Wśród zaleceń jest m.in. zakaz chodzenia 
boso, każdorazowe sprawdzanie wnętrza buta 
przed jego włożeniem, unikanie bezpośredniego 
kontaktu stóp ze źródłami ciepła. Często chorzy 
przez długi czas nie mają świadomości istnienia 
rany, ponieważ nie odczuwają bólu, co sprzyja 
rozwojowi infekcji. Problem dotyczy szczególnie 
stóp, gdyż zmiany na dłoniach, czy w innych oko-
licach goją się zwykle lepiej. Każdy pacjent musi 
wiedzieć, że gdy pojawi się rana stopy, to przede 
wszystkim powinien właściwie ją zabezpieczyć  
i jak najszybciej skontaktować się ze swoim leka-
rzem lub pielęgniarką.  

Jak już rana się pojawi, to w jaki sposób po-
winniśmy o nią dbać, aby nie dopuścić do 
zakażenia? 
W warunkach domowych najważniejsze jest 
przemywanie rany dobrym antyseptykiem  
np. na bazie octenidyny i zabezpieczenie rany 
opatrunkiem. Antyseptyk powinien mieć 
przede wszystkim dobre spektrum przeciw-
bakteryjne, obejmujące również szczepy 
oporne, a jednocześnie cechować się niską 
toksycznością dla tkanek (tzw. indeks biozgod-
ności). Najlepiej, aby taki preparat był bez-

barwny, gdyż kolorowy barwi skórę wokół rany  
i wtedy trudno jest dostrzec cechy ewentualnego 
zakażenia. Ponadto dobrze jest, jeżeli antyseptyk 
współpracuje ze wszystkimi opatrunkami, któ-
re mamy na rynku, a zwłaszcza z opatrunkami  
z zawartością srebra, często stosowanymi w pro-
filaktyce infekcji. Pielęgnacja antyseptyczna jest 
bardzo ważnym uzupełnieniem antybiotykote-
rapii, stosowanej w leczeniu zakażenia. Pamię-
tajmy, że antyseptyk powinien mieć rejestrację, 
jako produkt leczniczy. 

Jakie są jeszcze środki używane przez pacjen-
tów? Jakie jest ich działanie? 
Pacjenci często używają rivanolu, który ma 
bardzo słabe działanie przeciwbakteryjne.  
W dalszej kolejności są środki z zawartością jodu,  
między innymi popularna jodyna, które z kolei 
barwi skórę. Używany jest też kwas borny, któ-
ry ma niewielkie działanie przeciwbakteryjne, 
również popularna woda utleniona cechuje się 
niewystarczającą aktywnością przeciw drobno-
ustrojom. Tych środków należałoby raczej unikać. 
Przeciwskazane jest także długotrwałe moczenie 
stóp. Opatrunki specjalistyczne z reguły dobiera 
lekarz lub pielęgniarka. 

Jakie są konsekwencje zaniedbań? 
Zakażenie rany razem z niedokrwieniem 
stanowią najważniejsze czynniki ryzyka am-

putacji kończyny. Jeżeli lekarz stwierdzi, że 
rana stopy u chorego na cukrzycę nosi cechy 
zakażenia, to koniecznie trzeba wkraczać od 
razu z antybiotykoterapią podawaną doustnie, 
czy nawet dożylnie. Profilaktykę amputacji 
należy jednak zacząć od regularnego bada-
nia chorych pod kątem obecności neuropatii. 
Wszystkim chorym, u których stwierdza się 
utratę ochronnego czucia bólu, trzeba przed-
stawić zasady postępowania, które zapewnią 
bezpieczeństwo ich stopom. Pacjent powinien 
mieć również świadomość, że pomimo braku 
dolegliwości, każda rana niesie ze sobą poten-
cjalne ryzyko amputacji. Można jej zapobiegać 
poprzez właściwe postępowanie, którego waż-
nym elementem jest staranna pielęgnacja rany, 
a także odciążenie chorej kończyny i ogranicze-
nie chodzenia. Na razie nie mamy znacznego 
postępu jeśli chodzi o redukcję amputacji. Jest 
to dla nas obecnie najważniejsza kwestia, a pro-
blemem jest  zbyt mała liczba poradni specjali-
stycznych, zajmujących się opieką nad chorymi  
z zespołem stopy cukrzycowej. W Polsce mamy 
ich tylko kilka, co przy dwóch milionach cho-
rych na cukrzycę zdecydowanie nie odpo-
wiada zapotrzebowaniu. Liczba amputacji na 
całym świecie jest wysoka i warto zauważyć, 
że zgodnie z oficjalnymi danymi uważa się, 
że co 20 sekund na świecie ktoś traci nogę  
z powodu cukrzycy. 
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Dr hab. med. Anna Korzon-Burakowska
Przewodnicząca Sekcji Stopy Cukrzycowej 
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 

Regionalne Centrum Diabetologii w Gdańsku

Często	chorzy	przez	długi	czas	nie	mają	świadomości	istnienia	rany,	ponieważ	nie	odczuwają	bólu,		
co	sprzyja	rozwojowi	infekcji.	Pacjent	powinien	wiedzieć,	że	pomimo	braku	dolegliwości,	każda	rana	
niesie	ze	sobą	potencjalne	ryzyko	amputacji,	dlatego	tak	istotne	jest	by	prawidłowo	dbać	o	rany.	

Właściwa pielęgnacja ran



Utrzymywanie wartości glikemii w zakresie 
normy pozwala czuć się dobrze na co dzień  
i zmniejszyć ryzyko przewlekłych powikłań 
cukrzycy w przyszłości, takich jak: uszkodze-
nie narządu wzroku, nerwów, układu krążenia. 
Dzięki samodzielnej kontroli glikemii chory 
może zrozumieć, jak leki, dieta i aktywność 
fizyczna wpływają na stężenie glukozy we 
krwi. Częstość oznaczeń glikemii wg. Zaleceń 
PTD 2016 uzależniona jest od rodzaju cukrzy-
cy (typ 1, 2 czy inne typy), a przede wszyst-
kim od sposobu jej leczenia (insulina, tabletki, 
dieta czy modele mieszane) oraz zmienności 
glikemii w ciągu dnia.

Na dokładność pomiaru ma wpływ wiele 
czynników związanych zarówno z właści-
wym użytkowaniem, jak i przestrzeganiem  
zasad podczas pomiaru. Dlatego po zakupie 
wybranego urządzenia, warto umówić się 
na krótkie szkolenie z pielęgniarką zajmującą  
się chorymi z cukrzycą, położną bądź eduka- 
torem w swojej okolicy (Zalecenia PFED – po-
miar glikemii na glukometrze). W ramach szko-
lenia powinny zostać omówione następujące 
elementy warunkujące wiarygodny wynik:

PRZYGOTOWANIE DO POMIARU: 
Pobranie próbki krwi. 
Nałożenie krwi na pasek testowy. 
Dokumentowanie pomiarów. Rejestrowa-
nie wyników samokontroli możliwe jest w dwóch 
formach: tradycyjnej – papierowego dzien-
niczka, lub elektronicznej – wykorzystującej 
dostępne (dołączone do glukometru) opro-
gramowanie. Dokumentowanie pomiarów 
pozwala choremu i zespołowi leczącemu 
na bieżącą kontrolę skuteczności leczenia 
i jego modyfikację.
Usuwanie odpadów.  Sprzęt pomiarowy 
(glukometr, nakłuwacz oraz etui, w którym 
się znajdują) powinien być utrzymywany  
w czystości. Zużytych pasków, lancetów oraz 
gazików nie przechowujemy razem z gluko- 
metrem. W Polsce isenieje brak przepisów, 
które regulowałyby sposób postępowania 
z odpadami wytwarzanymi przez pacjenta, 
poza placówkami ochrony zdrowia. Pomi-
mo to chory powinien sam zadbać o to, aby 
inne osoby nie były narażone na kontakt  
z materiałem zakaźnym. Zużytych pasków 
testowych i lancetów do nakłuwacza nie 
należy wyrzucać bezpośrednio do kosza. 
Ich utylizacja powinna być dokonywana 
zgodnie z przepisami lokalnymi. Na zużyty 
materiał polecane są zamykane pojemniki 
plastikowe, które będą przeznaczone tylko 
do tego celu. 
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Dzieci z cukrzycą typu 1 
w przedszkolach i szkołach.

Samokontrola glikemii
Dzieci	chore	na	cukrzycę	typu	1	teoretycznie	niczym	nie	różnią	się	od	

zdrowych	rówieśników,	jednakże	ze	względu	na	nieprecyzyjne	przepisy	
mają	utrudniony	dostęp	do	edukacji,	gdyż	często	przedszkola	i	szkoły	

odmawiają	przyjęcia	dziecka.

Elementem	koniecznym	w	procesie	leczenia	cukrzycy	jest	osobiste	
i	pełne	zaangażowanie	chorego.	Samokontrola	jest	niezbędnym	

składnikiem	wielokierunkowego	leczenia	cukrzycy,	jest	jego	
integralną	częścią.

Chorują na cukrzycę typu 1, chorobę nieuleczalną, 
przewlekłą i niełatwą w codziennym prowadzeniu, 
ale poza tym, że ich trzustka nie produkuje insuliny, 
mali diabetycy niczym nie różnią się od zdrowych 
rówieśników. Tak samo mogą i powinni chodzić 
do przedszkola i szkoły, działać w kółkach zainte-
resowań, wyjeżdżać na wycieczki. Powinni! Ale czy 
mogą? Niestety, okazuje się to nie takie proste.  
Bardzo często przedszkola i szkoły odmawiają 
przyjęcia dziecka z cukrzycą, jeszcze częściej dy-
rekcja oczekuje stałej obecności rodzica w czasie 
przebywania diabetyka na zajęciach lekcyjnych. 
A wszystko to przez prawo, które w kwestii 
uprawnienia nauczycieli do podawania insuliny 
i mierzenia poziomu cukru jest niejednoznaczne, 
nie reguluje także sprawy odpowiedzialności za 
ewentualne błędy. Nauczyciel może podać insu-
linę i zmierzyć poziom cukru, ale musi się na to 
zgodzić, a niestety, często nikt z grona pedago-
gicznego takiej zgody nie chce wyrazić. Rodzice, 
najczęściej mamy, rezygnują więc z pracy i siedzą 
na szkolnych korytarzach po kilka godzin dziennie, 
żeby być na każde wezwanie na wypadek hipogli-
kemii, pomiaru cukru i podania insuliny. 
 Mama wypada z rynku pracy na wiele lat, ro-
dzina biednieje, bo trudno, szczególnie przy kosz-

townej chorobie, utrzymać się z jednej pensji, a 
dziecko, któremu bez przerwy towarzyszy rodzic 
zaczyna czuć się inne, czasami bywa też dys-
kryminowane przez kolegów i koleżanki. Nie-
konkretne i nieprecyzyjne przepisy powodują, 
że w kwestii opieki nad dzieckiem z cukrzycą 
wiele zależy od dobrej woli nauczycieli. Do tego 
dochodzi brak wiedzy o cukrzycy i strach przed 
odpowiedzialnością.
 W przełamaniu obaw pedagogów pomagają 
szkolenia, które prowadzi Ogólnopolska Fede-
racja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Chorym na Cukrzycę, dzięki którym nauczy-
ciele zdobywają wiedzę i umiejętności, które 
pozwalają im na podjęcie się opieki nad ma-
łymi diabetykami. W 2015 roku takich szkoleń  
w całej Polsce odbyło się 273, dla ponad 5 ty-
sięcy nauczycieli. Szkolenia rozwiązują problem 
doraźnie, a konieczne jest rozwiązanie systemo-
we, które jednoznacznie wyeliminuje problem. 
Podstawowe rekomendacje Federacji w kwestii 
uregulowania zasad opieki nad dziećmi z cu-
krzycą w placówkach oświatowych to:

 zmiana prawa, jego doprecyzowanie, usta-
lenie warunków i możliwości podawania insuliny, 
pomiaru glikemii oraz zakresu odpowiedzialności 
nauczycieli;

 wprowadzenie bezwzględnego obowiąz-
ku szkoleń i ich standaryzacja, ujednolicenie pro-
gramu oraz weryfikacja wiedzy zdobytej przez 
nauczycieli;

 ustalenie procedury postępowania w sy- 
tuacji, gdy w placówce pojawia się dziecko  
z cukrzycą.

Póki to jednak nie nastąpi Federacja pomaga  
i szkoli dalej. Informacje o placówkach, które 
podejmują się opieki nad małymi diabetykami 
oraz materiały dla nauczycieli znaleźć można 
na stronie www.przyjaznediabetykom.pl 

Monika Zamarlik 
Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę 
www.diabetycy.eu 

Alicja Szewczyk 
Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji  

w Diabetologii 

KRYTERIA WYBORU GLUKOMETRU:
Rozmiar glukometru i wyświetlacza. 
Rozmiar i kształt paska testowego. 
Wielkość próbki do pomiaru. 
Łatwość (konieczność) kalibracji. 
Rodzaj nakłuwacza. 
Pamięć glukometru.
Oprogramowanie dodatkowe.  
Komunikacja z innymi urządzeniami.
Nowoczesne wzornictwo. 
Koszt zakupu i użytkowania.
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Chory, który obserwuje wahania glukozy we 
krwi na co dzień, zaczyna lepiej żyć z choro-
bą. To co poznaje, nie będzie mu obce i jak 
w przysłowiowym „dobrym związku” będzie 
mógł przewidywać reakcje drugiej strony.  
Z punktu widzenia pacjenta dobrze jest ustalić 
z lekarzem prowadzącym pory i ilości badań  
w ciągu doby, w odniesieniu do rodzaju i spo-
sobu terapii. Oprócz tradycyjnego modelu na 
czczo, przed i do 2h po posiłku, przed snem  

i w nocy, konieczne jest planowanie pomiarów 
również w innych życiowych sytuacjach: przed, 
w trakcie i po wysiłku fizycznym w zależności 
od jego intensywności, przy dodatkowej cho-
robie, np. infekcji, czy w końcu przed rozpoczę-
ciem kierowania samochodem. 
 Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, w któ-
rej jednym z warunków uzyskania dobrych 
wyników jest aktywny udział osoby chorej  
w terapii. W leczeniu cukrzycy to pacjent jest 
kluczowy. On podejmuje 70 procent decyzji  
w terapii. Reszta to wskazania lekarza i edu-
kacja.To zdanie prof. Krzysztofa Strojka, krajo-
wego konsultanta diabetologii. Dotyczy to sa-
mego pacjenta - dziecka i dorosłego oraz jego 
najbliższego otoczenia – rodziców, opiekunów 
czy współmałżonka lub partnera. Wyjątkowa 
sytuacja, kiedy to na przebieg terapii ma się, 
aż tak duży wpływ. To ogromne wyzwanie nie 
tylko dla chorego, ale dla lekarza również, bo 
to on nadzoruje cały proces leczenia.
 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dia-
betologicznego jest w tej kwestii jasne, co 
potwierdzają najnowsze zalecenia kliniczne 
dotyczące postępowania u chorych na cu-
krzycę. Samokontrola glikemii jest integralną 
częścią leczenia, a właściwe jej prowadzenie 
wymaga systematycznej edukacji pacjenta  

w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem 
umiejętności posługiwania się glukometrem  
i interpretacji wyników pomiaru. Przy wy-
borze glukometru warto wziąć pod uwagę 
cztery kwestie. Starać się wybrać taki, który 
najbardziej odpowiada pacjentowi. Taki, który 
sprawia mu najmniej kłopotów w użytkowa-
niu. Taki, który będzie odpowiadał też zespo-
łowi leczącemu – pielęgniarce, czy lekarzowi.  
I wreszcie taki, na którym naprawdę będziemy 
mierzyć, i który stanie się „naszym przyjacie-
lem”. Oprócz glukometrów, których ilość i do-
stępność zdecydowanie pozwala na dobranie 
dla siebie odpowiedniego urządzenia, samo-
kontrola w cukrzycy zostaje ostatnio uzupeł-
niana przez systemy ciągłego monitorowania 
glikemii, czyli CGMS. Szczególnie dotyczy to 
pacjentów stosujących pompy insulinowe. To 
na pewno kierunek, w który idzie monitoring 
glikemii. Jednak obecnie podstawowym spo-
sobem pozostaje pomiar glukometrem.
 Właściwa samokontrola pozwala osiągać 
sukcesy zarówno w terapii jak i w codzien-
nym życiu z cukrzycą. Przekonują o tym osoby,  
które żyją z chorobą nawet kilkanaście lat. To 
podopieczni Towarzystwa Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży z Cukrzycą mojacukrzyca.pl. Moni- 
torowanie glikemii, samokontrola i „współ- 

praca” z cukrzycą, to ich codzienność. Nie 
jest łatwo, ale nie jest to też niemożliwe. 
Damian Kordas, najmłodszy MasterChef 
w Europie przekonuje: „Najważniejsze to nie 
dać się cukrzycy. Z jej prowadzeniem daję 
sobie doskonale radę. Nie ukrywam choro-
by. W trakcie kręcenia programu glukometr 
i pompę miałem zawsze przy sobie. Zacho-
rowałem w wieku 6 lat więc teraz doskonale 
potrafię wyliczać dawki i opanowywać cukry, 
tak aby nie stanowiły problemu w realizacji 
pasji, a jednocześnie dawały dobre efekty 
leczenia.” W przypadku dzieci najczęściej 
wsparciem służą rodzice, u dorosłych żona, 
mąż czy partner, ale nie tylko. Nasze pasje  
i robienie tego co kochamy jest szczególnie 
istotne dla powodzenia terapii. Cukrzyca nie 
oznacza złego życia! Wszystko zależy od nas! 
- mówi Kamil Sacha z Sosnowca. W ostatnie 
wakacje, u progu kariery pływackiej dowie-
dział się, że zachorował na cukrzycę. Dziś jest 
mistrzem Polski w pływaniu! Dla cukrzyków 
nie ma ograniczeń. 
 Warto pamiętać, że w cukrzycy czas zain-
westowany w edukację o chorobie, a przede 
wszystkim w systematyczną samokontrolę 
będzie procentował w przyszłości, tej naj-
bliższej – dziś i jutro, jak i tej nieco dalszej. 
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Mariusz Masiarek
Prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom  

i Młodzieży z Cukrzycą mojacukrzyca.pl, ekspert 
w dziedzinie społecznej opieki diabetologicznej, 
twórca serwisu samokontroli naszacukrzyca.pl.  

Samokontrola – wysiłek, który się opłaca!
Regularne,	samodzielne	pomiary	stężenia	glukozy	są	istotnym	elementem	terapii	cukrzycy.	Przede	wszystkim	pozwalają	na	lepsze	jej	

zrozumienie,	kontrolę	choroby,	a	także	na	wyciąganie	wniosków	i	nie	popełnianie	błędów	w	przyszłości.
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