
Dziecko z cukrzycą



Co to jest cukrzyca?

Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna,
charakteryzująca się wysoką hiperglikemią (wysoki
poziom glukozy we krwi). Wynika ona z
nieprawidłowego wydzielania insuliny do krwi nanieprawidłowego wydzielania insuliny do krwi na
skutek uszkodzenia trzustki. Przewlekła i źle
leczona hiperglikemia powoduje uszkodzenia,
zaburzenia i niewydolność różnych narządów: w
szczególności oczu, nerek, serca.



Kto choruje na cukrzycę?

Na cukrzycę może zachorować każdy. Częściej jednak chorują 
dzieci obciążone dziedzicznie. Oznacza to, że większe 
prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy pojawia się u 
tych dzieci, których rodzice ( jedno lub oboje)są chorzy, 
bądź odziedziczyli z kolei po swoich przodkach, skłonność 
do wystąpienia tej choroby, ale sami nie chorują.do wystąpienia tej choroby, ale sami nie chorują.
Przypuszcza się, że infekcje są przyczyną cukrzycy 
młodzieńczej ( insulinozależnej) np. wirus Coxsacke. U 
dzieci ze skłonnością do cukrzycy pewne czynniki, jak stres, 
choroby zakaźne, mogą przyczyniać się do wystąpienia tej 
choroby.



Jaka jest rola insuliny?

Insulina przenosi cukier ( glukozę)z surowicy krwi do każdej komórki 
aby mogły one spełniać określone funkcje. Źródłem glukozy są 
produkty węglowodanowe, które spożywamy codziennie w każdym 
posiłku. Węglowodany są rozkładane przez enzymy przewodu 
pokarmowego do cukrów prostych przede wszystkim do glukozy. 
Cukier ten jest głównym źródłem energii potrzebnej do 
podstawowych procesów życiowych oraz aktywności fizycznej i 
psychicznej. Aby mógł być „spalany” w komórkach potrzebna jest 
właśnie insulina, która wprowadza przez błony komórkowe 
cząsteczki cukru do wnętrza komórek. Niedobór insuliny powoduje, 
że komórki „głodują”, a stężenie glukozy we krwi podwyższa się.



Trochę statystyki

� We współczesnym świecie na cukrzycę choruje
prawie 200 milionów osób, w tym 450 tysięcy dzieci
poniżej 15 roku życia.

25 milionów chorych zamieszkuje kraje Unii� 25 milionów chorych zamieszkuje kraje Unii
Europejskiej

� 2 miliony osób żyje w Polsce

� 60 tysięcy chorych mieszka na Pomorzu



Cukrzyca typu 1Cukrzyca typu 1 Cukrzyca typu 2Cukrzyca typu 2

Na tę postać cukrzycy
choruje w Polsce 90%
dzieci i młodzieży. Ten typ

Na tę postać cukrzycy

choruje 10% pacjentów.

Trochę statystyki.

dzieci i młodzieży. Ten typ
choroby ma podłoże
autoimmunologiczne lub
genetyczne. Zapadają na
nią coraz młodsze dzieci,
choć mówi się, że jest to
choroba młodzieńczego
wieku.

choruje 10% pacjentów.
Podłożem tej cukrzycy
jest nadwaga i otyłość
wśród dzieci i młodzieży.
Stąd tak ważne są
działania prozdrowotne.



WAŻNE!!!

Cukrzyca NIE jest chorobą zakaźną. 
Nie można się nią zarazić przez kontakt z 

osobą chorą.

Cukrzyca jest chorobą insulinozależną – chory odCukrzyca jest chorobą insulinozależną – chory od
chwili rozpoznania wymaga podawania insuliny,
która jest lekiem ratującym życie.

Cukrzyca trwa przez całe życie pacjenta – potrafimy
skutecznie ją leczyć, ale nie można jej jeszcze
wyleczyć.



Jak rozpoznać cukrzycę?

Najczęstsze objawy cukrzycy to:

� Wzmożone pragnienie, suchość ust� Wzmożone pragnienie, suchość ust

� Częste oddawanie moczu (także w nocy)

� Znaczny spadek masy ciała

� Sucha skóra, wysuszone błony śluzowe

� Spadek energii życiowej



Poziomy glukozy we krwi

� 70 – 180 mg% : wartość glikemii bezpieczna dla
większości dzieci w szkole, uznaje się ją za
prawidłową

HIPOGLIKEMIA – wartość glikemii poniżej 60 mg� HIPOGLIKEMIA – wartość glikemii poniżej 60 mg
% (jest to niedocukrzenie)

� HIPERGLIKEMIA – wartość glikemii powyżej 250
mg% (zbyt wysokie stężenie poziomu cukru we krwi)



Jak leczyć 
dziecko?

Terapia 
cukrzycy cukrzycy 

typu 1



Sposoby  podawania insuliny

� Za pomocą pena 

� Zwykle 4 zastrzyki 
dziennie

� 2 rodzaje insuliny

� Za pomocą pompy

� Ciągły podskórny wlew 
insuliny

� 1 ukłucie igły co 3 dni



Zdrowe odżywianie

� Chory na cukrzycę nie ma żadnej diety, musi się tylko
zdrowo odżywiać

� Nie ma produktów zabronionych, je wszystko z
umiaremumiarem

� W posiłkach bierze się pod uwagę zawartość
węglowodanów, tłuszczy i białek, stosownie do ich
ilości przelicza się insulinę

� Rodzic najlepiej wie, ile insuliny podać dziecku na
dany posiłek i on o tym decyduje



Najnowsze badania potwierdzają, że:

• Cebula, a konkretnie zawarte w niej składniki: 
dwusiarczek allylu i allicyny mają zdolność obniżania 
poziomu cukru
• Chrom, występujący obficie w brokułach, zwiększa • Chrom, występujący obficie w brokułach, zwiększa 
skuteczność insuliny
• Rośliny strączkowe odgrywają tu także korzystną 
rolę. Dieta zawierająca rośliny strączkowe pomaga w 
zmniejszeniu dawek insuliny, a ponadto obniża 
poziom cholesterolu, co jest bardzo wskazane przy 
cukrzycy.



Leczenie pacjenta polega na:

� Podskórnym podaniu insuliny (penem lub za pomocą 
pompy insulinowej)

� Zdrowym odżywianiu opartym na obliczaniu 
kaloryczności posiłków oraz ilości zawartych w nich kaloryczności posiłków oraz ilości zawartych w nich 
węglowodanów

� Właściwym zaplanowaniu i realizowaniu wysiłku 
fizycznego



Wysiłek fizyczny

� Każda aktywność fizyczna chorego dziecka ma korzystny wpływ na jego
zdrowie.

� Przed zajęciami WF dziecko zawsze powinno zmierzyć poziom cukru.

� Przed intensywnymi zajęciami warto dać dziecku do zjedzenia
herbatnikherbatnik

� Obserwuj chore dziecko – w każdej chwili może wystąpić hipoglikemia
(niedocukrzenie).

� Jeśli dziecko ma pompę, warto żeby ją odłączyło na czas zajęć.

� Po zajęciach WF dziecko powinno odpocząć i coś przekąsić.

� Nawet kilka godzin po intensywnym wysiłku fizycznym może dojść do
hipoglikemii (niedocukrzenia).

� Czasem przy glikemii 250 mg% dziecko nie powinno ćwiczyć.



Bądź czujny!

� Dzieciom czasem zdarza się:

� HIPOGLIKEMIA – niedocukrzenie, zbyt niski poziom cukru, 
zwykle poniżej 60 mg%

� HIPERGLIKEMIA – zbyt wysoki poziom cukru we krwi, � HIPERGLIKEMIA – zbyt wysoki poziom cukru we krwi, 
zwykle powyżej 250 mg%

� Hipoglikemia i hiperglikemia różnią się objawami.

� W każdym przypadku inaczej postępuj z chorym dzieckiem.



Jak rozpoznać u dziecka hipoglikemię?

� Bladość skóry                                                               

� Nadmierna potliwość

� Drżenie rąk

� Ból głowy

� Ból brzucha

� Szybkie bicie serca

� Uczucie silnego głodu

� Osłabienie� Osłabienie

� Zmęczenie

� Problemy z koncentracją

� Niepokój, nadpobudliwość

� Nagła zmiana nastoju

� Ziewanie, senność

� Zmiana charakteru pisma

� Agresja

� Nielogiczne odpowiedzi na pytania

� Dziecko traci przytomność

� drgawki



Przyczyny hipoglikemii

� Zbyt duża dawka insuliny podana na posiłek

� Zbyt mały posiłek 

� Zbyt duży odstęp czasowy miedzy podaniem insuliny � Zbyt duży odstęp czasowy miedzy podaniem insuliny 
i posiłkiem

� Brak spożycia planowanego posiłku (pilnuj, by 
dziecko regularnie jadło)

� Duży wysiłek fizyczny



Jak rozpoznać u dziecka hiperglikemię?

� Złe samopoczucie, apatia, przygnębienie, osłabienie

� Potrzeba częstego oddawania moczu

� Ciężki oddech, kwaśny zapach z ust

� Wzmożone pragnienie

� Rozdrażnienie

Zaburzenia koncentracji� Zaburzenia koncentracji

� Ból brzucha

� Ból głowy

� Nudności i wymioty



Przyczyny hiperglikemii

� Niedobór insuliny w organiźmie

� Zbyt mała dawka insuliny podana na posiłek

� Pominięcie dawki insuliny� Pominięcie dawki insuliny

� Zbyt duży posiłek

� Mała aktywność fizyczna

� Stres (klasówka, test)

� Choroba z gorączką, zatrucie pokarmowe



Akcesoria cukrzyka

Dziecku choremu na cukrzycę potrzebne są : 

� glukometr 

pen� pen

� pompa 

� glukagon 



Glukometr

Służy do pomiaru poziomu glukozy we krwi . 



Pen

Służy do domięśniowego wstrzykiwania insuliny .  



Pompa insulinowa

Służy do ciągłego, podskórnego wlewu insuliny.  



Glukagon

Zastrzyk ten ratuje życie pacjenta.



OPASKA




