
POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA  NAD

DZIECKIEM  W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH



CUKRZYCA….?

• cukrzyca  to grupa chorób metabolicznych 

charakteryzujących się hiperglikemią 

(podwyższonym poziomem cukru we krwi) 

wynika z defektu działania lub wydzielania 

insuliny (jedyny hormon powodujący  obniżenie poziomu glukozy we 

krwi). 



Choroba pojawia się „znikąd”. Dlatego też nie 

można przewidzieć,  które dziecko narażone jest 

na cukrzycę. Może ona wystąpić nagle, w pełni 

zdrowia, w rodzinie gdzie nikt na nią nie choruje. 

 Każdy może zachorować na cukrzycę typu 1

 Cukrzyca typu 1 nie jest chorobą zakaźną

 Przyczyną cukrzycy nie jest jedzenie SŁODYCZY

 To błąd strażników odporności.

CUKRZYCA typ 1 ?



Glikemia u zdrowego człowieka na czczo

80-99mg/dl 



• Czynniki genetyczne

• Bliźnięta jednojajowe 30-55% ryzyka

• Dziedziczenie wielogenowe 

• Czynniki środowiskowe
• Infekcje wirusowe 

• Niedobór witaminy D

• Żywność

• Stres

• inne

Dlaczego chorujemy na cukrzycę…..?



• Jest chorobą przewlekłą leczoną wstrzyknięciami insuliny.

• Postać szybko postępująca zwykle występuje u  dzieci.

• Najczęściej przyczyna autoimmunologiczna uszkodzenie 
komórek (Beta) przez własny układ odpornościowy-
autoagresja

• Brak jednej przyczyny, wiele uwarunkowań (środowiskowe, 
społeczne, genetyczne, geograficzne) 

CUKRZYCA 
TYP 1

• Ta postać cukrzycy niejednokrotnie umyka przez wiele lat 
rozpoznaniu

• Najważniejszą przyczyną podwyższonego stężenia cukru we 
krwi jest u nich obniżona wrażliwość komórek mięśni na 
insulinę. 

• Występuje najczęściej u ludzi starszych (coraz częściej u 
dzieci) z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi

• W leczeniu cukrzycy typu 2 stosuje się doustne leki 
przeciwcukrzycowe i insulinę. 

CUKRZYCA 
TYP 2

• TYP III – cukrzyca wtórna

• TYP IV – cukrzyca ciężarnych
POZOSTAŁE

TYPY CUKRZYCY



Cukrzyco-otyłość

Wystąpieniu cukrzycy typu 2 sprzyja nadwaga i otyłość a otyłość  jest 

stanem oporności na działanie insuliny. 

Szczególnie narażone na wystąpienie insulinooporności są osoby:

• z otyłością centralną, u których tłuszcz gromadzi się przede 

wszystkim w brzuchu,

Cukrzyca jest chorobą wyniszczającą, która znacznie zwiększa ryzyko:

• chorób serca, 

• układu krążenia,  

• nadciśnienia tętniczego, 

Niepokojący jest zwłaszcza wzrost częstości występowania cukrzycy 

typu 2 lub cukrzyco-otyłości u dzieci. 



Zapobieganie 

Działania prewencyjne powinny mieć najwyższy priorytet 

i powinny być przede wszystkim nakierowane na 

zmniejszenie:

• ryzyka, częstości występowania i następstw 

cukrzycy typu 2 u osób dorosłych z grupy ryzyka,

• nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży,



Objawy dziecka z cukrzycą typ 1

Co powinno zaniepokoić nauczyciela?

Czy cukrzyca zaczyna się zawsze tak 

samo?



Jak objawia się cukrzyca 

u dziecka ?

Objawy często bardzo zróżnicowane, początkowo są mało swoiste dla

cukrzycy, zależą także od tempa rozwoju choroby. Pierwsze symptomy

mogące świadczyć o cukrzycy u dziecka to:

• łatwe męczenie się 

• ogólne osłabienie

• bóle mięśni

• apatia

• częste oddawanie 

moczu

• wzmożone pragnienie

• utrata masy ciała



Hospitalizacja

• Rozpoznanie cukrzycy typ 1 zawsze wiąże się z pobytem dziecka

w szpitalu !

• Pobyt może trwać od 2 tygodni do miesiąca

• To czas niezbędny do zaadaptowania się dziecka i rodziny do nowej

sytuacji

• Czas niezbędny na edukację dziecka i rodziców

• Zajęcia edukacyjne

• Warsztaty dla rodziców i dzieci

• Nauka mierzenia poziomów cukru

• Nauka podawania insuliny i obsługi pompy

• Czas potrzebny na zaakceptowanie nowej sytuacji



Miejsca podawania insuliny za 

pomocą pena



Miejsca wkłuć 

„pompy

insulinowej”

http://www.google.com/imgres?q=wk%C5%82ucia+cukrzyca&hl=pl&sa=X&biw=1366&bih=571&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=BpQcoM_fgtNWOM:&imgrefurl=http://forum.diabetica.pl/viewtopic.php?t=3525&docid=NGD4Eb82GCJqZM&imgurl=http://images37.fotosik.pl/214/e26d9f7365f6615em.jpg&w=138&h=150&ei=niq1TrrME82YOozNyfkB&zoom=1&iact=rc&dur=390&sig=107058583788698888785&page=7&tbnh=120&tbnw=110&start=76&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:76&tx=52&ty=100
http://www.google.com/imgres?q=zdj%C4%99cie+pena+insulinowego&start=563&hl=pl&sa=X&biw=837&bih=427&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YejlhAe2wZxDRM:&imgrefurl=http://www.wgabinecie.pl/artykul/164-leczenie-cukrzycy/&docid=3_3quMzwPZXFIM&imgurl=http://www.wgabinecie.pl/others/image/sidebar.jpg&w=210&h=370&ei=9d62TsfmFoWr-gbahYCFBg&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=209&vpy=-7&dur=841&hovh=296&hovw=168&tx=91&ty=368&sig=107058583788698888785&page=50&tbnh=90&tbnw=51&ndsp=12&ved=1t:429,r:7,s:563


Jak leczyć cukrzycę  ?

Dieta 
zdrowe/”normalne” 

odżywianie 

Insulina
to hormon życia

Nie da się żyć bez insuliny

Tu nie ma wyboru

Insulina musi być regularnie 
podawana

ruch

Edukacja i samokontrola



Najlepsze mleko podawane dziecku nie stanowi żadnej 

gwarancji, że wyjdzie ono mu na zdrowie....

Problem tkwi w przyswajalności tego, co dobre...
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