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Życie z cukrzycą 
przypomina trudną wędrówkę 
po kamienistej górskiej drodze, 
której kolejny etap 
pozostaje dla nas 
niewiadomą...



SZKOŁA CUKRZYCY
1. Cukrzyca – naszym wspólnym wyzwaniem.
      Co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć? 

2. Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. 

     Samokontrola - cele i zasady.
     Rola wysiłku fizycznego.

3.  Żywienie w cukrzycy – prawdy i mity.

4.  Leczenie cukrzycy – dla kogo leki doustne? 

5.  Leczenie cukrzycy – dlaczego insulina?                                 
        

    Cukrzyca u kobiety – problem nie tylko kobiet.



SZKOŁA CUKRZYCY

6. Ostre powikłania cukrzycy – hipoglikemia, 
kwasica cukrzycowa- jak ich unikać?

    

    Osoba z cukrzycą w pracy. Kierowca z cukrzycą.

7. Retinopatia, nefropatia, neuropatia – łatwiej zapobiegać 
niż leczyć.

Stopa cukrzycowa.

8. Zawał serca, udar mózgu – czy to też powikłania cukrzycy?

    Zespół metaboliczny – problem społeczny XXI wieku.



Cukrzyca

 ….co to za choroba?



Cukrzyca
„Jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca 
się hiperglikemią, czyli podwyższonym poziomem 
glukozy we krwi. 

Wynika to z zaburzeń wydzielania i/lub działania 
insuliny. 

Przewlekła hiperglikemia czyli długotrwale podwyższony 
poziom glukozy w cukrzycy wiąże się z uszkodzeniem, 
zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych 
narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca          
        i naczyń krwionośnych.”

 (WHO 1999)



Cukrzyca – 
liczba chorych

 Świat – według danych z roku 2017 
• Choruje 415 mln osób - jest to znaczny wzrost            

w stosunku do szacowanej na ten rok liczby 
• Liczba osób z cukrzycą rośnie średnio o 2,5 % każdego 

roku
• Przewiduje się, że w roku 2035 liczba chorych na 

cukrzycę może wzrosnąć do 600 mln
• Szacuje się, że około 50 % chorych na świecie
    ma cukrzycę jeszcze nie rozpoznaną



Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą-2015 
Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna 
(IDF) opublikowała dane statystyczne

 Liczba zgonów z powodu cukrzycy na świecie wyniosła w 2013 roku 
5,1 miliona osób. 

 Liczba ta wzrosła o 11% w porównaniu z szacunkami z 2011 roku

 liczba zgonów z powodu cukrzycy jest wyższa niż z powodu 
HIV/AIDS, gruźlicy i malarii razem wziętych;

                                                       
                                                    Źródło: IDF Atlas 2015, 7. edycja



Cukrzyca – 
liczba chorych

POLSKA- rok 2018
• Choruje około 3,0 mln osób

• Wskaźnik częstości występowania – ok. 7-9 %  ogólnej populacji

• W grupie wiekowej 20-79 lat  choruje  około  9,5 % osób 

• Częstość cukrzycy w populacji powyżej 65 roku życia wynosi 25-30%       
                    a powyżej 80 roku życia u prawie 50%

• W okresie 2001-2011 liczba chorych z rozpoznaną cukrzycą typu 2          
            w Polsce wzrosła o 25% (NATPOL)

• około 5 milionów osób może mieć stan przedcukrzycowy,                       
           czyli znajduje się w wysokiej grupie ryzyka                                 
                   zachorowania na cukrzycę     w najbliższych latach.



Występowanie cukrzycy
     Częstość występowania cukrzycy w Polsce

Typ 1 cukrzycy
ok. 0,1%-0,3% populacji
tj. ok.200 000 osób
w tym u około 20 000 
dzieci i młodzieży

      Typ 2 cukrzycy
     ok. 7-9 %  populacji



Cukrzyca może być następstwem:

1. braku insuliny,

2. niedoboru insuliny,

3. niewłaściwego działania 

    insuliny.



Insulina – hormon regulujący poziom  
                  glukozy we krwi 
Insulina jest hormonem białkowym, 
polipeptydem złożonym z dwóch 
łańcuchów składających się z 21 i 30 
aminokwasów połączonych mostkami 
siarczkowymi.

Brak lub niewłaściwe działanie 
insuliny uniemożliwiają dostarczanie 
energii  do wnętrza  komórki.

Insulina jest „kluczem” 
pozwalającym  na przejście glukozy 
(cukru) do wnętrza komórki



     jest gruczołem wydzielania:

• zewnętrznego – wytwarza enzymy 
    niezbędne do trawienia.

• wewnętrznego- w komórkach beta 
    wysp Langerhansa ( stanowią zaledwie 5% masy trzustki)     
          
    produkowana jest insulina, glukagon i somatostatyna 

Trzustka

  wyspy Langerhansa



Rola insuliny w transporcie 
glukozy do wnętrza komórki



Cukrzyca -klasyfikacja
• Cukrzyca  typu 1 

• Cukrzyca  typu 2

• Inne specyficzne typy cukrzycy                                      
       tzw. cukrzyca o znanej przyczynie - występująca w 
przebiegu:

 genetycznych defektów czynności komórek β lub działania insuliny
 chorób trzustki
 endokrynopatii
 stosowania leków i substancji chemicznych
 infekcji
 uwarunkowanych genetycznie zespołów chorobowych 

• Cukrzyca ciążowa 





Cukrzyca typu 1
- wywołana procesem autoimmunologicznym

- idiopatyczna
• zwana dawniej cukrzycą młodzieńczą lub insulinozależną
• dotyczy około 10% chorych
• W wyniku reakcji autoimmunologicznych dochodzi  do         

całkowitego zniszczenia komórek beta trzustki, które               
           w warunkach fizjologicznych produkują insulinę

• konieczne jest leczenie insuliną od początku choroby
• występuje u dzieci i ludzi młodych (przed 35 r. ż.) ale nie 

tylko (cukrzyca LADA -wolno rozwijającą się cukrzyca t.1-        
     początek 30-50 r.ż., osoby szczupłe, krótki okres leczenia 
lekami doustnymi, konieczność insulinoterapii raczej po kilku 
miesiącach niż latach, obecność autoprzeciwciał)



Cukrzyca typu 1



• Przed erą insuliny cukrzyca typu 1 była choroba śmiertelną !
• Leczenie dietetyczne było jedyną możliwością przedłużenia życia
• Aby przetrwać, stosowano diety niskokaloryczne, praktycznie pozbawione 

węglowodanów. 

Przed leczeniem 
insuliną: 
J.L. wiek 3 lata,
masa ciała- 8 kg

15.02.1923r
Po zastosowaniu 
insuliny:
J.L.
masa ciała- 16 kg



Cukrzyca typu 2
• dawniej - cukrzyca dorosłych, insulinoniezależna 

• insulinooporność i zaburzenia wydzielania insuliny

• Prawie zawsze związana jest niezdrowym stylem życia, brakiem 
ruchu i nadwagą lub otyłością

• 9 razy częściej występuje u osób otyłych w porównaniu 
ze  szczupłymi

• najczęściej towarzyszy jej nadciśnienie tętnicze

• występuje na ogół u ludzi starszych

• coraz częściej występuje u otyłych dzieci i młodych otyłych 
dorosłych !



Cukrzyca typu 2



Cukrzyca typu 2
• dotyczy 85 do 90% wszystkich chorych na cukrzycę

• w leczeniu konieczna jest odpowiednie żywienie, wysiłek      
fizyczny dostosowany do możliwości chorego i próba redukcji 
masy ciała

• stosowane są doustne leki przeciwhiperglikemiczne         
(przeciwcukrzycowe)

• wszyscy chorzy na cukrzycę typu 2 wymagają po pewnym  
czasie trwania choroby leczenia insuliną                      
(statystycznie  średnio po 10 latach)



Lata

Norma

Wydzielanie 
insuliny

Insulinooporność

         HbA1C 

   glikemia na czczo 

Glikemia poposiłkowa

Diagnoza

Powikłania makronaczyniowe

Powikłania mikronaczyniowe

Patofizjologia cukrzycy typu 2 

Cukrzyca
Stan 

przedcukrzycowy

Adapted from Rabasa-Lhoret R et al. Enc Med Chir. 2003;506–516.



Cukrzyca typu 2 
– co powoduje zwiększenie występowania?

• Otyłość
• Zmniejszenie aktywności fizycznej
• Dieta wysokokaloryczna
• Wydłużenie średniej długości życia
• Palenie tytoniu
• Alkohol
• Przyjmowanie leków zwiększających ryzyko rozwoju cukrzycy



Historia naturalna cukrzycy typu 2

Otyłość

Insulinooporność

Hiperinsulinemia

Zmniejszenie 
wydzielania

insuliny

Cukrzyca typu 2



Otyłość

Otyłość jest przewlekłą chorobą spowodowaną 
nadmierną podażą energii zawartej 
w pokarmach w stosunku 
do zapotrzebowania organizmu.

Nadmiar dostarczanej energii magazynowany 
jest w postaci tkanki tłuszczowej. 





Otyłość - typy

Otyłość pośladkowo-udowa
(typu gruszka)

Otyłość brzuszna
(typu jabłko)



Otyłość-klasyfikacja 



Otyłość-klasyfikacja wg BMI (Body Mass Index)
masa ciała (w kg) podzielona przez wzrost  (w m podniesiony do 
kwadratu )  kg/m2 



Otyłość-klasyfikacja wg BMI(Body Mass Index)



Otyłość-klasyfikacja wg obwodu brzucha



Otyłość
-klasyfikacja wg pomiaru obwodu brzucha

 mężczyźni 
  – powyżej 94 cm
               (102 cm)
 kobiety  
  - powyżej 80 cm
                 (88 cm)

(w nawiasie podano łagodniejsze kryterium)







Twoje dzieci nie muszą mieć 
cukrzycy, jeżeli ….
od wczesnych lat życia będą się
 zdrowo odżywiać  
 regularnie zażywać dużo 

ruchu



Otyłość dzieci i młodzieży w Polsce 
Instytut Żywności i Żywienia www.dziennikzachodni.pl/ (2015) 

http://www.dziennikzachodni.pl/




• 15–30% polskich dzieci w wieku 
dojrzewania ma nadwagę lub jest 
otyłych. 

• Badania prospektywne dowodzą, że 
otyłość w wieku 15–17 lat wiąże się        
z  ponad 17 razy większym ryzykiem 
wystąpienia otyłości w życiu dorosłym

•  ponad 80% otyłych nastolatków stanie się 
otyłymi dorosłymi.



Cukrzyca typu 2 
– co powoduje zwiększenie występowania?

• Otyłość
• Zmniejszenie aktywności fizycznej
• Dieta wysokokaloryczna
• Wydłużenie średniej długości życia
• Palenie tytoniu
• Alkohol
• Przyjmowanie leków zwiększających ryzyko rozwoju cukrzycy



Ewolucja a… aktywność fizyczna 

…tysiące lat… …50 lat… …25 lat…



Cukrzyca

 …….jak rozpoznać? 



Objawy cukrzycy 
(hyperglikemii, wysokiego poziomu glukozy )

• osłabienie
• zmęczenie
• nadmierne pragnienie
• częste oddawanie moczu
• ubytek masy ciała 
• nawracające zakażenia (jamy ustnej, skóry, okolic intymnych)
• złe gojenie się ran
• świąd skóry
• zaburzenia widzenia, nieostre widzenie
• zmiany apetytu
• mrowienie lub drętwienie dłoni i stóp
• zapach acetonu z ust



Cukrzyca 
Objawy

zmęczenie

nudności częste oddawanie moczusenność

pragnienie



Objawy cukrzycy (hyperglikemii)

Uwaga- 
• większość chorych na cukrzycę zaczyna odczuwać objawy dopiero 

przy poziomach glukozy (cukru) powyżej 200 mg/dl

• objawy stają się dokuczliwe na ogół dopiero powyżej  300 mg/dl

• wolno narastający poziom glukozy w cukrzycy typu 2 i mało 
odczuwalne objawy  powodują, że rozpoznanie  choroby jest 
opóźnione o kilka lat 



Badanie przesiewowe 
w kierunku cukrzycy

U wszystkich osób po 45 roku życia 
należy oznaczać poziom glukozy we 

krwi co 3 lata.

            wg PTD 2018



Cukrzyca typu 2 – u kogo szczególnie 
myśleć o zagrożeniu cukrzycą? 

Kontrolę poziomu glukozy co 12 miesięcy zaleca się w przypadku osób:
• z cukrzycą w rodzinie
• otyłych
• z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym i innymi 

choroba układu sercowo-naczyniowego
• z wysokim cholesterolem lub triglicerydami
• z nawracającymi infekcjami skóry, błon śluzowych, okolic intymnych
• z neuropatią o nieustalonej etiologii
• długotrwale leczone sterydami
• z zaburzeniami ostrości wzroku
• ze stłuszczeniem lub marskością wątroby



Cukrzyca typu 2 – u kogo szczególnie 
myśleć o zagrożeniu cukrzycą? 

Kontrolę poziomu glukozy co 12 miesięcy zaleca się także u kobiet:

• z przebytą cukrzycą ciążową 
• które urodziły dziecko o masie ponad 4000g
• z zespołem policystycznych jajników



Cukrzyca -rozpoznanie

  glukoza we krwi 

  ≥ 200 mg/dl  ( 11,1 mmol/l )
     
  niezależnie od posiłku 
  przy występowania typowych objawów



Cukrzyca -rozpoznanie

   glukoza we krwi na czczo          

   ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l)

 Dla rozpoznania cukrzycy zazwyczaj nie wystarcza jednorazowe oznaczenie 
cukru we krwi

 Oznaczenia muszą być przeprowadzone na czczo dwukrotnie w laboratorium 
po co najmniej 8-godzinnym okresie bez jedzenia i picia osłodzonych płynów

 Rozpoznania cukrzycy nie można postawić na podstawie oznaczeń cukru na 
glukometrze. 



Cukrzyca -rozpoznanie

Glukoza w 120 min doustnego testu    
tolerancji glukozy (OGTT)

≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l)

UWAGA – Doustny test tolerancji glukozy jest 
wykonywany wyłącznie u osób, u których dotychczas 
nigdy nie rozpoznano cukrzycy 
i gdy poziom glukozy na czczo wynosi 
poniżej 126 mg/dl (5,6 mmol/l)
 



Stany przedcukrzycowe
Rozpoznanie

• Nieprawidłowa glikemia na czczo 
    100-125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l)

• Nieprawidłowa tolerancja glukozy

    Glukoza w 120 min doustnego testu tolerancji glukozy 

 140 -199 mg/dl (7,8-11,0 mmol/l)



Doustny test tolerancji glukozy (OGGT)

  wskazania do wykonania 
• poziom glukozy na czczo wynosi 100-125 mg/dl (5,6-6,9 

mmol/l)
• podejrzenie cukrzycy lub nietolerancji glikozy u osób z grup 

ryzyka

  warunki wykonania testu
• normalne odżywianie przez co najmniej 3 dni 
    przed wykonaniem testu
• test wykonuje się rano, na czczo, po ok. 8 godzinach 
    od ostatniego posiłku, po nocnym odpoczynku, 
    bez zażywania leków
• w nocy przed testem badany może pić wyłącznie 
    wodę (niesłodzone płyny)



Doustny test tolerancji glukozy (OGGT)

   wykonanie testu 
• badanie wykonywane wyłącznie w laboratorium 

analitycznym
• pobranie krwi żylnej na czczo
• wypicie  powoli w ciągu 5 min.- 75 g glukozy rozpuszczonej 

    w 250-300 ml wody o temp. pokojowej
• pozostawanie w pozycji siedzącej przez 120 minut po 

wypiciu glukozy
• po 120 minutach  ponowne pobranie krwi z żyły

    UWAGA – test jest wykonywany wyłącznie u osób,     
         u których dotychczas nigdy nie rozpoznano 
cukrzycy. Badanie to nie służy ocenie 

    wyrównania metabolicznego cukrzycy.



Cukrzyca -rozpoznanie

   Rozpoznanie cukrzycy 
   można postawić wyłącznie 
   po badaniu krwi pobranej z żyły
   w atestowanym laboratorium 
   (nigdy po badaniu glukometrem)

    Oznaczenie poziomu krwi na glukometrze służy do sprawdzania 
(monitorowania) leczenia już rozpoznanej cukrzycy. 

    Nieprawidłowy wynik na glukometrze  u osoby dotychczas zdrowej 
nakazuje niezwłoczną kontrolę w laboratorium.



Cukrzyca

 …….co to znaczy -

                   dobrze leczyć?



Cele leczenia cukrzycy
(wg Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego -2018)

• uzyskanie wartości docelowych w zakresie glikemii, 
ciśnienia tętniczego, lipidogramu, masy ciała

• obowiązuje  zasada daleko posuniętej indywidualizacji 
celów i intensyfikacji terapii 

• u osób w starszym wieku , zwłaszcza gdy współistnieją 
liczne schorzenia towarzyszące należy złagodzić  
kryteria wyrównania 

• należy uzyskiwać stopień wyrównania, 
    który nie pogorszy jakości życia pacjenta



Cele leczenia cukrzycy
(wg Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego -2018)

• u każdego chorego na cukrzycę zwłaszcza typu 2 
    określając cele należy uwzględnić:
 postawę pacjenta i spodziewane zaangażowanie w leczenie    

   (także osób z otoczenia pacjenta)
 stopień ryzyka wystąpienia hipoglikemii i ich ewentualne 

konsekwencje (poważniejsze u osób w starszym wieku, z 
uszkodzonym układem krążenia)

 czas trwania cukrzycy, wiek chorego i oczekiwany czas życia
 występowanie poważnych powikłań naczyniowych cukrzycy     

           i istotnych chorób towarzyszących
 stopień edukacji  pacjenta 
 przy występowaniu powikłań i u osób w starszym wieku 
    cele leczenia należy osiągać stopniowo 
    w ciągu kilku (2-6) miesięcy



HbA1c w kryteriach wyrównania 
cukrzycy wg PTD na rok 2018

Docelowe wartości HbA1c 

cele ogólne:

                 ≤ 7,0%            
                        

            (≤ 53 mmol/mol)



Kryteria wyrównania gospodarki węglowodanowej 
- cele ogólne

HbA1c   ≤ 7,0 % (≤ 53 mmol/mol)

mg/dl mmol/l
Glikemia na czczo   

             i przed 
posiłkami

80 -110 4,4 - 6,1

Glikemia 2 godziny 
po posiłku - 

podczas 
samokontroli

< 160 (180) 8,9 (10,0)



HbA1c w kryteriach wyrównania 
cukrzycy wg PTD na rok 2018

 Docelowe wartości HbA1c- 
 Cele indywidualne:

              ≤ 6,5% 
                          (≤48 mmol/mol)
• osoby z cukrzycą typu 1 
• osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 
• u dzieci i młodzieży niezależnie od typu cukrzycy



Kryteria szczegółowe wyrównania gospodarki węglowodanowej      
cukrzyca typu 1 i krótkotrwała cukrzyca typu 2 

HbA1c  ≤ 6,5 %   (≤48 mmol/mol)

mg/dl mmol/l

Glikemia na czczo 
       i przed 
posiłkami

80 -110 4,4-6,1

Glikemia 2 godziny 
po rozpoczęciu 

posiłku - podczas 
samokontroli

< 140 7,8 

Wartość HbA1c ≤6,5% można się starać osiągnąć 
u wyedukowanego pacjenta, jeśli   ryzyko hipoglikemii 
nie jest u niego zwiększone.



HbA1c w kryteriach wyrównania 
cukrzycy wg PTD na rok 2018

Docelowe wartości HbA1c -kryterium indywidualne:

              ≤ 8,0% 
                      (≤64 mmol/mol)
U chorych w zaawansowanym wieku  lub z obecnością poważnych powikłań 
lub  z przewlekłymi chorobami towarzyszącymi 
(np. z przebytym zawałem serca lub udarem mózgu)
Należy unikać zbyt niskich wartości cukru we krwi (<100 mg/dl)



HbA1c w kryteriach wyrównania 
cukrzycy wg PTD na rok 2018

   Docelowe wartości HbA1c –cele indywidualne :

 < 6,5 % (≤48 mmol/mol)
    u kobiet planujących ciążę 

< 6,0 % (≤42 mmol/mol)
    u kobiet w II i III trymestrze ciąży



 HbA1c – hemoglobina glikowana

• to hemoglobina połączona z glukozą. 

• Odsetek HbA1c wskazuje na średnie stężenie 
glukozy we krwi w okresie ostatnich              
 3 miesięcy  poprzedzających oznaczenie

 
• największy wpływ na poziom HbA1c ma wartość 

glikemii w ostatnim miesiącu przed oznaczeniem            
            (wtedy powstaje około 60% HbA1c obecnej we 
krwi)



 HbA1c – hemoglobina glikowana

• Dostępne są przeliczniki pozwalające ocenić średnią 
dobową glikemię w ostatnich 3 miesiącach na postawie 
oznaczenia HbA1c

• Rozbieżności między poziomami glukozy zapisanymi         
     w dzienniczku podczas samokontroli a uzyskanymi  
wartościami HbA1c- mogą wskazywać na:
– awarię glukometru, 
– nierzetelną samokontrolę 
– inne przyczyny np. niedokrwistość czy niewydolność nerek



Związek między odsetkiem HbA1c                                     
i średnim stężeniem glukozy w osoczu –(wg Diabetes Care 2015)
czyli czy możemy sprawdzić wiarygodność samokontroli?

HbA1c (%) Średnie stężenie glukozy 
w osoczu (mg/dl)

Średnie stężenie glukozy 
w osoczu (mmol/l)

5 97 5,4

6 126 7,0

7 154 8,6

8 183 10,2

9 212 11,8

10 240 13,4

11 269 14,9

12 298 16,5



Kryteria wyrównania gospodarki lipidowej w cukrzycy (2018)

mmol/l mg/dl 

cholesterol całkowity < 4,5 < 175

cholesterol LDL 
u osób cukrzycą  t.1 bez powikłań

i innych czynników ryzyka

< 3,0 < 115 

cholesterol LDL 
u osób cukrzycą 

i wysokim ryzykiem sercowo-
naczyniowe

< 2,6 < 100

cholesterol LDL 
u osób z cukrzycą

i bardzo wysokim ryzykiem 
sercowo-naczyniowe

< 1,9 < 70

cholesterol HDL* 
> 1,0

       > 1,28 (kobiety)

 > 40
        > 50 (kobiety)

cholesterol nie-HDL < 3,4 < 130

triglicerydy < 1,7 < 150



Cele wyrównania ciśnienia tętniczego 
u osób z cukrzycą

ciśnienie skurczowe     < 140 mm Hg 

ciśnienie rozkurczowe      < 90 mm Hg 



Cukrzyca

 …….dlaczego

                   dobrze leczyć?



Dlaczego dobrze leczyć cukrzycę?

Źle leczona 
cukrzyca 
powoduje 
groźne
powikłania
przewlekłe



Komplikacje spowodowane cukrzycą 
najczęściej występujące w Polsce

• Co najmniej 32% osób z cukrzycą cierpi na chorobę wieńcową
• 10% osób z cukrzycą cierpi na nefropatię i 19% z powodu mikroalbuminurii 
• 31% osób z cukrzycą typu 2 cierpi z powodu retinopatii
• 9-17% wszystkich zgonów w populacji polskiej (osoby dorosłe) związane są 

ze słabą kontrolą cukrzycy
• według Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Polska należy do krajów, 

które maja najwięcej amputacji kończyn (średnio, co drugi pacjent ze 
stopa cukrzycowa), czyli 14 tysięcy amputacji rocznie.                                
                  Oznacza to 38 amputacji dziennie.

•  cukrzyca jest przyczyną ok. 30 000  zgonów rocznie



Zmniejszenie ryzyka powikłań cukrzycy 
wynikające z obniżenia poziomu HbA1c o 1%

Dane liczbowe dotyczą zmniejszenia poziomu HbA1c o 1%UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405-12
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BADANIE STENO – 2
13 lat obserwacji
Intensywne leczenie cukrzycy typu 2

Redukcja całkowitego ryzyka

Śmiertelność z powodu chorób 
układu sercowo-naczyniowego

Zdarzenia sercowo-naczyniowe

Progresja mikroangiopatii                         
(retinopatia, nefropatia, neuropatia)

Barcelona 27.04.2007

13%

29%

29%



Dlaczego leczyć cukrzycę?

   Poprawa wyrównania
   metabolicznego
   cukrzycy z uzyskaniem:
   obniżenia HbA1c o 1%

   zmniejsza ryzyko
   zawału serca o 15-20%  



Dlaczego leczyć cukrzycę?

Poprawa wyrównania
metabolicznego cukrzycy 
z uzyskaniem:
obniżenia HbA1c o 1%

zmniejsza ryzyko 
udaru mózgu o 15-20% 



Udar mózgu - konsekwencje
• Udar u osób z cukrzycą występuje 3-krotnie częściej 
    niż u osób bez cukrzycy. Jest to zazwyczaj udar niedokrwienny

• na udar niedokrwienny w ciągu jednego miesiąca umiera 
kilkanaście procent osób

• na udar krwotoczny umiera aż 30-40%

• 50% osób, które przeżyły udar może być samodzielnych, 
ale tylko w zakresie podstawowych czynności życiowych



Retinopatia cukrzycowa
Statystyki światowe wskazują, że:

• w cukrzycy typu 2 już w trzy lata od rozpoznania 
stwierdza się retinopatię u 12 % chorych

• po 10-15 latach trwania choroby – u 50% chorych 
stwierdza się objawy retinopatii, 

• po 20-25 latach, aż u 75-90% chorych!
• w ostatnich latach wraz z poprawą wykrywalności cukrzycy 

           i skuteczniejszym leczeniem obserwuje się 
zmniejszenie liczby chorych z rozwiniętą retinopatią



Nefropatia cukrzycowa
(Cukrzycowa choroba nerek)

• Cukrzyca jest obecnie główną przyczyną schyłkowej 
    niewydolności nerek.
• ryzyko uszkodzenia nerek u chorych na cukrzycę 

jest ok. 15 razy większe niż u osób bez cukrzycy.
• nefropatia cukrzycowa występuje u 30-40 % chorych
• wzrasta liczba dializowanych chorych z cukrzycą, 
• 50% chorych umiera w ciągu 7 lat od wystąpieniu jawnego 

białkomoczu. 



„Raport. 
  Cukrzyca, ukryta pandemia 2014”

     

a wydatki 
pacjentów ?



Przewlekłe powikłania cukrzycy 
– liczą się pieniądze

Koszty leczenia przewlekłych powikłań cukrzycy to:       

70%-90%  z budżetu opieki zdrowotnej 

w porównaniu do: 10%-20% 
potrzebnych na leczenie cukrzycy niepowikłanej. 



Przewlekłe powikłania cukrzycy – 
liczą się pieniądze
Powikłania cukrzycy- czyli choroby sercowo-naczyniowe,
niewydolność nerek, amputacje nóg, utrata wzroku-
kosztują budżet państwa 5 razy więcej niż leczenie 
samej cukrzycy.
Całkowity koszt leczenia cukrzycy w Polsce oszacowano w 2013
na ok. 7 mld złotych rocznie 
(należy jeszcze doliczyć koszty ponoszone przez samych pacjentów)
Prawie 50% stanowią koszty pośrednie, czyli związane           
z utratą produktywności spowodowaną zwolnieniami
lekarskimi i wcześniejszymi rentami

( wg „Raport.  Cukrzyca, ukryta pandemia 2014”)



  „Raport. 
    Cukrzyca, ukryta pandemia 2014”

• Jakość życia pacjentów z cukrzycą w Polsce 
Najnowsze badanie na polskiej populacji pacjentów (3000 osób), uwzględniające 
grupę chorych na cukrzycę(250 osób ), zostało przeprowadzone w 2014 roku. Jego 
celem była ocena jakości życia w populacji ogólnej Polski, przy czym w części 
demograficznej kwestionariusza pytano pacjentów także o to czy zdiagnozowana 
została u nich cukrzyca. 
• Jakość życia w przypadku cukrzycy jest szczególnie istotna.
• od samopoczucia pacjenta, jego woli i determinacji zależy poziom          

          i jakość samokontroli choroby.
• Z cukrzycą pacjent zmuszony jest żyć już do końca swoich dni, 

diametralnie zmieniając przy tym swoje zachowania w zakresie diety, 
aktywności fizycznej i ogólnego stylu życia 

• Wszystko to przy jednoczesnym, ciągłym zagrożeniu komplikacjami 
Największe różnice w ocenie własnego stanu zdrowia zaznaczają się 
pomiędzy osobami stosującymi insulinę a nieleczonymi insuliną.



  „Raport. 
    Cukrzyca, ukryta pandemia 2014”

• Jakość życia pacjentów z cukrzycą w Polsce 
•  badania DAWN™ i DAWN2™ przeprowadzono wśród osób z cukrzycą, 
• jednym z elementów, na jakie zwrócono uwagę była depresja lub stan 

psychiczny poprzedzający depresję.
• W najnowszym badaniu DAWN2™ z 2013 roku, uwzględniono opinie ponad 15 000 

osób cierpiących na cukrzycę lub opiekujących się osobami chorymi na cukrzycę 
z 17 krajów zlokalizowanych na czterech kontynentach.

• w Polsce
• 19,2% osób z cukrzycą cierpi na depresję                                                        

              (odsetek wahał się od ok.8% w Meksyku do 20% w Algierii) 
• 56,7% osób z cukrzycą przeżywa silny stres emocjonalny w związku              

z cukrzycą (odsetek wahał się od ok.21% w Holandii do 65% w Algierii).
• Dowodzi to wysokich obciążeń psychospołecznych, 



Leczenie cukrzycy

LECZENIE
CUKRZYCY

Dieta 
 

Edukacja i reedukacja 
pacjenta

Wysiłek 

fizyczny  

Leczenie farmakologiczne
(leki, insulina)  

„SZKOŁA CUKRZYCY”



Poprzez „Szkołę Cukrzycy” 
chcemy wspólnym wysiłkiem 
uczynić tę drogę łatwiejszą i 
bardziej przewidywalną



„chorzy na cukrzycę
 wiedzący najwięcej

 żyją najdłużej”             
                                        (prof. Joslin)

SZKOŁA CUKRZYCY





Profilaktyka zdrowotna
to zapobieganie 
lub wczesne wykrywanie chorób





Grypa

• Ostra, wirusowa i bardzo zaraźliwa choroba
• wywołana przez wirusa grypy typu A, B lub C
• występuje w postaci epidemii
• Zakażenie wirusem grypy w wyniku kontaktu z osobą 

zarażoną na drodze kropelkowej
• Ryzyko zakażenia jest szczególnie wysokie

w skupiskach ludzkich np. w przedszkolach, szkołach, 
zakładach pracy ale także w sklepach, pociągach, 
przychodniach itp.



Grypa

• złe samopoczucie, uczucie ogólnego rozbicia, dreszcze, 
temperatura 38-40oC

• objawy ze strony układu oddechowego to: katar, ból 
gardła, chrypka, bóle w klatce piersiowej, suchy kaszel 

• objawy ze strony innych układów – ból głowy, 
brak apetytu, bóle mięśniowe, zawroty głowy, 
bóle brzucha, wymioty



Grypa

Osoby szczególnie narażone na ciężki przebieg 
i powikłania:
•  osoby powyżej 50 roku życia
•  dorośli i dzieci z chorobami przewlekłymi:

o układu oddechowego - astma, POCHP
o układu krążenia-niewydolność serca, chns
o niewydolność nerek
o choroby wątroby
o choroby metaboliczne – np. cukrzyca



• cukrzycę,
• astmę oskrzelową i przewlekłe zapalenie oskrzeli
• choroby układu krążenia: chorobę niedokrwienną    

serca, osoby z przebytym zawałem serca,   
z  niewydolnością serca

• osoby z przewlekłą niewydolnością nerek
• osoby z niedokrwistością i obniżoną odpornością
• osoby po przeszczepach narządów

w czasie infekcji narażone są na gwałtowne 
pogorszenie przebiegu choroby

Osoby chorujące 
na choroby przewlekłe



Grypa

• W trakcie epidemii grypy stwierdza się 
znaczny wzrost liczby chorych z chorobami 
przewlekłymi leczonych w szpitalu, 
wzrasta też liczba zgonów wśród tych osób.



Powikłania pogrypowe

• układ oddechowy - zapalenie oskrzeli i płuc
• wirusowe zapalenie mięśnia sercowego                      

i osierdzia
• zapalenie mózgu i opon mózgowych 
• zapalenie mięśni i mioglobinuria mogąca prowadzić 

do niewydolności nerek
• nasilone napady padaczkowe
• choroby naczyniowe mózgu
• zaburzenia psychiczne pod postacią ostrych psychoz.



Grypa - leczenie
• Powszechnie dostępne leki „przeciwgrypowe” 
    jedynie łagodzą objawy choroby
• Stosowane są leki obniżające temperaturę, 

zmniejszające katar, leki przeciwkaszlowe
• Nie są to leki zwalczające wirusa grypy.                 

Nie skracają przebiegu choroby. 
• Jedynymi lekami przeciwwirusowymi, 

dostępnymi na świecie są preparaty                           
o międzynarodowych nazwach      

      -  zanamiwir 
      -  oseltamiwir



Szczepienie przeciwko grypie 
jest jedynym skutecznym sposobem 
ochrony przed zachorowaniem na grypę

• Szczepienie zalecane jest obecnie u wszystkich osób, 
u których nie występują przeciwwskazania

    Przeciwwskazania 
• aktualnie przebiegające ostre choroby gorączkowe 

(szczepienie należy odłożyć na późniejszy termin)
• uczulenie na substancje zawarte w szczepionce                

(uczulenie na białko jaja kurzego lub antybiotyki 
aminoglikozydowe).



Grypa

• Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),       
co roku podaje zalecenia dotyczące rodzaju szczepów 
wchodzących w skład szczepionki przeciw grypie

• Szczepionka przeciw grypie zawiera fragmenty 
„martwych” wirusów. Nie może wywołać grypy

• Szczepienie przeciw grypie obniża zachorowalność 
u osób starszych o 60%                    
i związaną z nią śmiertelność o 70-80%





 

Zapraszam  na następne spotkanie

Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. 

Samokontrola – cele i zasady.

Rola wysiłku fizycznego.

SZKOŁA CUKRZYCY



„chorzy na cukrzycę
 wiedzący najwięcej

 żyją najdłużej”             
                                        (prof. Joslin)

SZKOŁA CUKRZYCY
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