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ZDANIEM EKSPERTA

Uwaga! Cukrzyca nadchodzi!
Cukrzyca stała się epidemią XXI wieku. W 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało,
że skala zachorowań na cukrzycę i jej konsekwencji oznaczają, że świat ma do
czynienie z pierwszą niezakaźną – w tradycyjnym rozumieniu tego słowa – epidemią.

z Czytelników tego tekstu ma w rodzinie kogoś chorego na cukrzycę. A  jeżeli sądzi, że
nie ma – cóż, widać jeszcze choroba nie została zdiagnozowana…
Krok pierwszy –
wczesna diagnostyka

Prof. Leszek Czupryniak
Prezes Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego
14 marca 2012 roku Parlament Europejski
uchwalił rezolucję wzywającą państwa
członkowskie do podjęcia działań w celu
ograniczenia narastania fali cukrzycy na
naszym kontynencie, m.in. poprzez uchwalanie narodowych programów walki z cukrzycą i jej powikłaniami. Dotychczas żadna
choroba niezakaźna nie doczekała się takiego „uznania” w oczach członków globalnych gremiów politycznych, więc z jakiego
powodu spotkało to cukrzycę?

Dramatycznie szybki wzrost zachorowań na cukrzycę, przede wszystkim cukrzycę typu 2, a więc tę, na która zachorowują
głównie osoby dorosłe, zazwyczaj po 50. roku życia, jest ściśle związany ze zmianami
zachodzącymi w naszym codziennym życiu. Coraz mniejsza aktywność fizyczna przy
stopniowo rosnącej kaloryczności posiłków
powoduje, że stajemy się coraz bardziej otyli. U  niektórych otyłych osób trzustka zaczyna produkować mniej insuliny niż jest to
potrzebne do utrzymania stężenia cukru we
krwi na prawidłowym poziomie – a tylko insulina powoduje, że jest on prawidłowy oraz
że np. mięśnie spalają cukier zamieniając go
na energię. Narastający niedobór insuliny
prowadzi do stopniowego wzrostu stężenia
cukru we krwi, a duża ilość cukru niszczy naczynia krwionośne od wewnątrz. Proces ten
jest bardzo powolny, może trwać latami niezauważony przez – już – chorego. Niestety,
nadal dość często cukrzycę rozpoznaje się
dopiero wówczas, gdy chory trafia do szpitala z jej powikłaniem np. zawałem serca,
udarem mózgu, owrzodzeniem stopy lub zakażeniem narządów płciowych. A zatem wyzwaniem w cukrzycy nie tylko jest rosnąca
liczba chorych, ale także wczesne wykrywanie choroby, które jest bardzo trudne, bo początki choroby są zupełnie bezobjawowe.

Niepokojące statystyki

Odpowiednia terapia szansą na
uniknięcie groźnych powikłań

Dla osób cierpiących na tę chorobę zainteresowanie nią okazywane przez najwyższe
władze jest zrozumiałe. W Polsce na cukrzycę choruje ok. 3 mln osób, ale np. w Chinach
liczba chorych przekroczyła już 100 milionów! W  krajach Zatoki Perskiej na cukrzycę
choruje co czwarty dorosły człowiek, naszym kraju tak wysoka częstość cukrzycy dotyczy – na razie… – osób w wieku powyżej
60 lat. Ale co czwarty sześćdziesięciolatek
mający cukrzycę oznacza, że prawie każdy

Współczesna diabetologia kładzie wielki
nacisk na konieczność intensywnego leczenia cukrzycy od chwili jej rozpoznania, gdyż
jedynie wtedy można zapobiec uszkodzeniu
układu krążenia. Należy podkreślić, że w cukrzycy niszczone są naczynia krwionośne nie
tylko w sercu, mózgu czy stopach, ale także
w oczach i nerkach, a ponadto wysokie stężenie cukru we krwi prowadzi do poważnych
zaburzeń w nerwach obwodowych odpowiadających za np. czucie dotyku, ale również re-

Wyzwaniem
w cukrzycy nie tylko
jest rosnąca liczba
chorych, ale także
wczesne wykrywanie
choroby, które jest
bardzo trudne, bo
początki choroby
są zupełnie
bezobjawowe.

gulujących czynność jelit (dlatego u chorych
na cukrzycę powszechnie występują zaparcia), wilgotność skóry (chorzy zwykle mają
bardzo suchą skórę) czy wystąpienie wzwodu
u mężczyzn (stąd ponad połowa mężczyzn
chorych na cukrzycę cierpi z powodu zaburzeń erekcji). Jest to zatem choroba, która
rozwija się skrycie i prowadzi do wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, często
nieodwracalnych, jak np. amputacji kończyn
dolnych. Ich konsekwencją jest inwalidztwo,
wcześniejsze przechodzenie na rentę, utrata
pracy, rozwój depresji itp. Gdy przeprowadza
się analizę kosztów cukrzycy, okazuję się, że
nawet trzy z czterech złotówek wydanych na
leczenie cukrzycy i jej powikłań jest przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych
z kosztami pośrednimi czyli świadczeń rentowych, rehabilitacji itd.
Pomiary cukru we krwi jako
narzędzie w walce z epidemią
Co zrobić, by cukrzycę wykrywać jak najwcześniej i zapobiegać nie tylko ludzkim
dramatom, ale także ogromnym wydatkom

Projekt powstał we współpracy z: Polskim Towarzystwem Diabetologicznym
bartosz.danel@warsawpress.com
Druk: AGORA S.A.

Cukrzyca – wyzwanie
dla społeczeństwa
Budowanie szerokiej świadomości społecznej o cukrzycy i czynnikach sprzyjających
jej rozwojowi to ogromnie ważne zadanie
stojące przed polskim systemem ochrony
zdrowia i przed całym naszym społeczeństwem. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą jest
znakomitą okazją do przypominania nam
wszystkim o tym ważnym problemie zdrowia publicznego i każdego z nas. Bez podjęcia zdecydowanych i kompleksowych działań
na wielu poziomach – od promocji zdrowego żywienia wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez szeroko zakrojone działania
profilaktyczne obejmujące np. prowadzenie
badań przesiewowych w kierunku cukrzycy,
aż do radykalnej poprawy dostępu określonych grup chorych z cukrzycą typu 2 do nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych,
leków, które pozwalają zmniejszyć masę ciała i nie wywołują niedocukrzeń – będziemy
w niedługim czasie wszyscy wydawać z naszej wspólnej kasy ogromne sumy na leczenie cukrzycy i jej powikłań u coraz większej
liczby chorych. Ale możemy też tego uniknąć, jeżeli dziś, jeszcze w 2013 roku, skłonimy
parlament, rząd i NFZ do postawienia tamy
rozlewającej się epidemii cukrzycy. O konieczności postawienia tej tamy przekonane
są gremia ponadnarodowe, jak ONZ i Unia
Europejska, teraz czas na nasze władze.

Koordynator projektu: Bartosz Danel, tel. 795 999 891,

Projekt graficzny, skład i łamanie: koko--studi0.com

Fotografie: © viperagp - Fotolia.com, K. Kuczyk, zasoby własne

ponoszonym przez każde społeczeństwo
(a wydatki te są niemałe, w niektórych krajach leczenie cukrzycy pochłania nawet 17%
całości kosztów opieki zdrowotnej)? Polskie
Towarzystwo Diabetologiczne zaleca wykonywanie po 45. roku życia pomiarów cukru we krwi co rocznie u tych osób, które
należą do grup ryzyka. A znajdują się w nich
m.in. ci wszyscy, którzy prowadzą siedzący
tryb życia, mają nadwagę lub są otyli, chorują na nadciśnienie tętnicze i inne choroby
układu krążenia – jest to zatem bardzo duża
liczba osób. Każdy, u kogo stężenie glukozy w osoczu wyniesie w warunkach na czczo
100 mg/dl lub więcej powinien udać się do
lekarza, gdyż ten wynik może wskazywać na
obecność cukrzycy.
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CUKRZYCA TYPU 1.

Życie z cukrzycą to
jedyne, które znam...
Aktualnie, Polska należy do krajów o średnim poziomie
zachorowań odnotowując 20 nowych zachorowań na
cukrzycę na 100 tysięcy dzieci do 14 roku życia na rok.
Prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jarosz-Chobot
Członek zarządów głównych
krajowych i światowych
organizacji diabetologicznych
Cukrzyca jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób u dzieci i młodzieży. Dzieci
i młodzież chorują najczęściej na cukrzycę typu 1., która rozwija się w wyniku defektu układu immunologicznego i bezpowrotnego zniszczenia komórek trzustki
produkujących insulinę. Aż ponad połowa przypadków cukrzycy typu 1., dawniej
zwanej insulino zależną, jest rozpoznawanych do 15 roku życia. Statystyki zachorowań na cukrzycę wśród dzieci i młodzieży
są zatrważające. Globalnie roczny wzrost
zachorowań kształtuje się na poziomie 3%,
natomiast w Polsce i innych krajach postkomunistycznych osiąga on poziom 7-9%.
Ten wzrostowy trend jest szczególnie widoczny wśród najmłodszych dzieci.
Niedostateczna
świadomość
Należy pamiętać, że cukrzyca to ciężka,
wyniszczająca choroba generująca wysokie
koszty dla samego chorego oraz stanowiąca
zagrożenie społeczne.
Winna być rozpoznana szybko, a leczenie musi być wdrożone natychmiast. Objawy cukrzycy są wyraźne. Chociaż charakterystyczne symptomy takie jak: nasilone
pragnienie, wzmożone oddawanie moczu,
utrata wagi i ospałość występują często, to
jednak niedostateczna świadomość choroby powoduje w wielu przypadkach zbyt
późne jej rozpoznanie. Wielokrotnie dochodzi do rozwoju ciężkiego zaburzenia metabolicznego, czyli cukrzycowej kwasicy ketonowej, która jest stanem zagrożenia życia.

Zarządzanie cukrzycą metodą
na jej pokonanie
Codzienne, wielokrotne, skrupulatne podawanie insuliny jest jedynym znanym leczeniem, pozwalającym utrzymać przy życiu
chorego z cukrzycą typu 1. Tym modelem,
najbliżej naśladującym naturę, jest funkcjonalna intensywna insulinoterapia.
Dzisiaj, pokonanie cukrzycy to wyzwanie, które jest zwykle triumfem długiego,
szczęśliwego życia człowieka z cukrzycą
i medycyny. Aby tego dokonać, jest tylko
jedna prosta, ale wyjątkowo trudna droga.
Codziennie każda osobą z cukrzycą musi
dobrze nią zarządzać, już od momentu zachorowania. Pomimo że cukrzyca „nie boli”,
nad osoba z cukrzycą „wisi miecz” powikłań
– zbyt niskiego lub zbyt wysokiego cukru we
krwi, który w każdej chwili, niespodziewanie, bezlitośnie ucina i zatrzymuje realizację
wszelakich zamierzeń i marzeń oraz zwykle
przekreśla dalsze rodzinne i zawodowe plany
życiowe.
Zarządzanie cukrzycą to samoopieka,
zwana także samokontrolą, której zasady
trzeba poznawać w ciągłym procesie edukacji diabetologicznej. Do podstawowych
narzędzi samoopieki należą między innymi
przyrządy do oznaczania cukru we krwi (glukometry) i do podawania insuliny (wstrzykiwacze/peny/osobiste pompy insulinowe).
Codzienność młodego cukrzyka to kilkunastokrotne nakłuwanie i pomiar cukru we
krwi, a następnie – odpowiednio dostosowane do wartości cukru, posiłku, zajęć – kilkunastokrotne podawanie dawek insuliny.
Zdrowe, prawidłowe żywienie jest kolejnym, niezwykle istotnym elementem zarządzania cukrzycą. Niestety nawet wiele
osób bez cukrzycy ma ogromny problem
przestrzeganiem dość wymagających zasad zdrowego żywienia oraz z utrzymaniem
prawidłowej masy ciała. Jednak nie istnieje
inny cudowny środek, który pozwala uzyskać
stabilizację glikemii, jak tylko ograniczenie
dobowego spożycia węglowodanów do 40-

45%, w tym cukrów prostych do 10%. Oczywiście aktywny styl życia jest również bardzo
korzystnym dodatkiem do zdrowego sposobu odżywiania się dla każdego z nas!
Nowoczesna technologia
szansą dla diabetyka
Postęp technologiczny przyniósł wręcz
niewyobrażalny krok w przód w opiece

Prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jarosz-Chobot

Codziennie każda
osoba z cukrzycą
musi dobrze
nią zarządzać,
już od momentu
zachorowania.

diabetologicznej. Coraz dokładniejsze glukometry, wstrzykiwacze (peny) czy pompy
insulinowe, zapewniają lepsze techniczne
zarządzanie cukrzycą i jakość opieki diabetologicznej. Kolejny krok na tej drodze
postępu technicznego to coraz doskonalsze urządzenia do ciągłego monitorowania
cukru, dzięki którym chory ma stały wgląd
w poziom własnego cukru i w kierunek oraz
szybkość jego zmian. Pacjent może wówczas odpowiednio wcześniej korygować
jego wartość, a bezpieczeństwo jego efektywnej terapii, dążenia do normoglikemii,
wzrasta. Niestety, ta nowoczesna technologia diabetologiczna jest kosztowna
i w wielu przypadkach możliwości refundacyjne za nią nie nadążają. Należy mocno
podkreślić, że każde z tych wspaniałych
urządzeń wymaga pełnej współpracy pacjenta z zespołem leczącym dla ich pełnego
oraz skutecznego wykorzystania.
Zarządzanie cukrzycą to często także
zarządzanie innymi chorobami, które łączą
się z cukrzycą, takimi jak celiakia (nietolerancja glutenu) czy choroby tarczycy.
Wiemy, że dzisiejsze, nowoczesne zarządzanie cukrzycą jest tylko możliwe, gdy
idzie w parze ze specjalistyczną opieką diabetologiczną. Opieka nad osobą z cukrzycą
powinna być holistyczna, co oznacza, że
zespól specjalistów pod kierunkiem lekarza wspólnie prowadzi intensywną terapię
choroby przewlekłej przy ścisłej współpracy
z chorym. Zgodnie z krajowymi i światowymi rekomendacjami, w zespole leczniczym,
oprócz lekarza diabetologa są nieodzowni:
pielęgniarki i edukatorzy diabetologiczni,
dietetycy, psycholodzy oraz pracownicy
socjalni.
Tylko wszyscy razem możemy codziennie pokonywać cukrzycę!
Pełne pokonanie cukrzycy jeszcze przed
nami, dokona się wtedy, kiedy medycyna
będzie umiała ją wyleczyć. Na taką wiadomość czekają miliony chorych na całych
świecie.
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Groźne powikłanie
cukrzycy

Największy
portal
o cukrzycy
Portal mojacukrzyca.org
w sieci działa od 12 lat.
Jest pierwszą i największą
stroną o cukrzycy w polskim
Internecie.

Neuropatia cukrzycowa to najczęstsze przewlekłe powikłanie cukrzycy,
w którym dochodzi do odcinkowego uszkodzenia obwodowych nerwów
czuciowych i ruchowych oraz układu autonomicznego. Może być ona
przyczyną silnych dolegliwości bólowych.
Agnieszka Katrynicz

C

horoba ta powoduje uczucie drętwienia, bólu lub parzenia dłoni i stóp. Zaburzenia czucia objawiają się gdy np.
nie czuje się dotyku, bólu, zimnego czy ciepłego, nie potrafi się określić, gdzie ktoś chwycił
nas za rękę, nie czuje się tego, że noga stoi
na podłożu. Neuropatia cukrzycowa może
powodować zanik mięśni – chorzy mają trudności we wstaniu z łóżka, podniesieniu siatki z zakupami, itp. Ponadto powoduje także
upośledzenie czynności autonomicznych,
które może objawiać się np. tym, że mamy
zmniejszoną potliwość, suchą i chłodną skórę,
zimne stopy, rany trudno się goją, pojawiają
się owrzodzenia, jest zmniejszona tolerancja
wysiłku fizycznego, pojawiają się obrzęki.
Neuropatia częściej bywa powodem hospitalizacji niż wszystkie inne powikłania cukrzycy
razem wzięte i odpowiada za 50-75% amputacji niezwiązanych z urazami.
Różne oblicza
Neuropatia cukrzycowa nie jest pojedynczą jednostką chorobową, lecz obejmuje kilka różnych zespołów. Może przebiegać skry-

cie i długi czas pozostawać nierozpoznana.
Wyróżnia się jej kilka rodzajów: neuropatia
utajona, uogólniona neuropatia objawowa
z cechami symetrycznego zajęcia nerwów
czuciowych i ruchowych oraz zespoły ogniskowe.
Jak powstaje
Jest wiele przyczyn jej powstania, ale
najważniejszym jest hiperglikemia. Dlatego
kontrola glikemii należy do najważniejszejszego elementu profilaktyki. Oprócz tego
należy stosować odpowiednią dietę, zrezygnować z palenia papierosów i picia alkoholu,
niestosować leków niekorzystnie wpływających na układ nerwowy, unikać stresów.
Chorobę rozpoznaje się po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu lekarskiego,
badaniu neurologicznym i specjalistycznych
badaniach dodatkowych, które określają
przewodnictwo włókien nerwowych.
Jak leczyć
W  leczeniu bólowej neuropatii cukrzycowej wykorzystuje się kilkadziesiąt leków. Zaledwie dwa mają wskazania FDA do leczenia
tego schorzenia. Żaden nie gwarantuje, że

Neuropatia częściej
bywa powodem
hospitalizacji niż
wszystkie inne
powikłania cukrzycy
razem wzięte.

dokuczliwe objawy ustąpią. Stosuje się m.in.
dożylne preparaty ludzkich immunoglobulin
- najczęściej u chorych z obwodową neuropatią cukrzycową związaną z autoimmunizacją przeciwko komórkom nerwowym. Leczenie to jest dobrze tolerowane i uważane
za bezpieczne. Natomiast w leczeniu bólu
wykorzystuje się środki przeciwdepresyjne,
przeciwdrgawkowe, kwas liponowy, ponieważ zwykłe środki przeciwbólowe są nie wystarczające.

Można by rzecz, że jest
z diabetykami od zawsze.
Serwis przeznaczony jest
dla osób chorych na cukrzycę,
jak również dla wszystkich
zainteresowanych tym tematem. To właśnie tutaj każdego
dnia dostarczane są świeże
informacje z dziedziny diabetologii. Jednym z zadań portalu
jest umożliwianie nawiązania
kontaktu między diabetykami.
Do dyspozycji pozostaje rozbudowana strona www, a także
obszerne forum dyskusyjne
oraz cotygodniowe spotkania
na czacie. Założeniem serwisu
jest to, aby wszyscy tworzyli
jego zawartość. Każdy może
przesłać swoje opowiadanie,
zamieścić bezpłatnie komunikat,
informację lub ogłoszenie.
To tutaj diabetycy mają swoje
miejsce w sieci. Każdy może
dołączyć i poczuć się, jak wśród
swoich!

swiatowy dzien walki z cukrzyca
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ZROZUM CUKRZYCę
ZNAJ SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

ZROZUM CUKRZYCę TYPU II
ZREDUKUJ RYZYKO
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Cukrzyca może dotknąć każdego.
Nieleczona jest śmiertelna.

Cukrzyca może dotknąć każdego.
Nieleczona jest śmiertelna.

Jeśli masz te objawy, od razu udaj się do lekarza.
Objawy mogą być łagodne lub nie występować wcale
u osób z cukrzycą typu II

30 minut ćwiczeń dziennie może zredukować
ryzyko zachorowania na cukrzycę typu II o 40%

www.worlddiabetesday.org

www.worlddiabetesday.org
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STOPA CUKRZYCOWA

Cukrzyku – zadbaj o stopy
Na zespół stopy cukrzycowej cierpi co 15. chory na cukrzycę.
Niestety, często kończy się on amputacją. Ale przy odpowiedniej
pielęgnacji można temu zapobiec.
Agnieszka Katrynicz

Z

espół stopy cukrzycowej to jedno
z najpoważniejszych powikłań, jakie
mogą wystąpić u osób cierpiących na
cukrzycę. Mówimy o nim wtedy, gdy na stopie wystąpi owrzodzenie, najczęściej będące skutkiem drobnego urazu, którego chory
nie zauważył. Zdarzają się też kurcze mięśni, uczucie mrowienia i kłucia. Skóra stopy
jest cieńsza, łuszcząca się, czemu towarzyszy pieczenie, stopa staje się zdeformowana, sina.
Dramatyczny zbieg okoliczności
– Do powstania stopy cukrzycowej prowadzi dramatyczny zbieg okoliczności – mówi
prof. Waldemar Karnafel, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. – Upośledzenie naczyń spotyka się z upośledzeniem nerwów. Nieleczona
stopa cukrzycowa może być niekształtnym
workiem powiązanych kości – tłumaczy.
Uszkodzone nerwy prowadzą do utraty
czucia. Problem potęguje uszkodzenie układu krwionośnego.
– Chory może nawet wejść we wrzątek
i nic nie czuć – mówi prof. Karnafel. – Choroba prowadzi do powstawania ran, owrzodzeń, zakażenia, a w konsekwencji nawet do
amputacji stopy – wylicza.

W  aż 85 proc. przypadków konieczność
amputacji jest poprzedzona powstaniem
owrzodzenia stopy. By do niej nie dopuścić
można zastosować podciśnieniową terapię
leczenia ran. Jest to mechaniczna technika, w której wykorzystuje się odpowiednio
dostosowane podciśnienie w celu przyspieszenia i ułatwienia procesu gojenia. Kiedyś
stosowano ją jedynie w szpitalach, obecnie
dostępne są zestawy do użytku domowego.

kały termoforów, ogrzewania stóp na grzejniku i dbały o odpowiednie ocieplenie stóp
w okresie mrozów. Należy też unikać dłuższego siedzenia ze spuszczonymi nogami.
I  bardzo ostrożnie obcinać paznokcie i delikatnie usuwać skórki, ponieważ każda rana
sprzyja infekcjom. Trzeba też stopy natłuszczać odpowiednim kremem.

Odpowiednia pielęgnacja

Diabetyk musi zadbać, by mieć wygodne
obuwie. Najlepiej buty uszyć na zamówienie,
wtedy szewc może uwzględnić każdą deformację i dobierze do butów odpowiednie
wkładki. Za każdym razem po zdjęciu obuwia
należy sprawdzić, czy nie znajdują się w nim
żadne obce przedmioty, np. kamyk. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, czy w środku nie powstały fałdy z wkładki, pęknięcia,
itp. Chory powinien unikać chodzenia boso,
szczególnie po plaży, a także unikać noszenia obuwia na gołe stopy.
Jeśli mimo to buty spowodowały już powstanie rany lub owrzodzenia – należy je
bezwzględnie wyrzucić.
– Kiedy już dojdzie do zakażenia gronkowcem złocistym metycylinoopornym, trzeba
wymienić garderobę i spalić stare buty, by
nie dopuścić do przenoszenia bakterii – podkreśla prof. Karnafel.
Dodaje, że leczenie pacjentów ze stopą
cukrzycową nie jest łatwe. Wymaga mnóstwa czasu i pieniędzy.

Zespołowi stopy cukrzycowej można jednak zapobiec. Wystarczy odpowiednia pielęgnacja. Najważniejsze jest to, by nogi
każdego dnia dokładnie oglądać. Warto ustalić konkretną porę obserwacji, najlepiej przed
położeniem się spać. Należy zwrócić uwagę,
czy nie powstały zrogowacenia, pęknięcia,
otarcia lub rany – nawet najmniejsze skaleczenie czy otarcie może być groźne. Stóp
nie należy moczyć oraz nie nagrzewać. Mycie powinno być krótkie, 3-4 minuty w wodzie o temperaturze poniżej 37°C. Ważne
jest osuszenie skóry stóp, w tym szczególnie
dokładnie przestrzeni między palcami. Moczenie przyspiesza rogowacenie naskórka,
pękanie tych zrogowaceń, a co za tym idzie
– stwarza środowisko do rozwoju bakterii.
Osoby z zespołem stopy cukrzycowej mogą
nie odczuwać wysokich i niskich temperatur
ze względu na występującą u nich neuropatię
czuciową. Dlatego tak ważne jest, żeby uni-

System do podciśnieniowej terapii
leczenia ran przewlekłych
PICO to system składający się z małej pompy oraz
opatrunku jednorazowego użytku. PICO to metoda
usuwania wysięku z rany bez dużych pojemników.1
Urządzenie jest małe, lekkie i dyskretne. Bez problemu może być
schowane w kieszeni, dzięki czemu nie ogranicza mobilności pacjenta.
Terapia może odbywać się w szpitalu i w domu pacjenta.
Opatrunek PICO jest wskazany do stosowania u pacjentów, którzy mogą odnieść
korzyści z zastosowania urządzenia ssącego (podciśnieniowa terapia leczenia ran),
ponieważ może to sprzyjać gojeniu się rany dzięki usuwaniu małych lub średnich
wysięków oraz materiału zakaźnego.
Przykłady rodzajów ran, w których stosowanie
tej metody leczenia może być korzystne:

•owrzodzenia, w tym stopy cukrzycowej
•odleżyny
•rany przewlekłe
•rany cięte i urazowe
•rany podostre i rozchodzące się
•oparzenia pośredniej grubości (II stopnia)
•przeszczepy skóry
•rany pooperacyjne

Aplikacja opatrunku PICO

W przypadku ran zainfekowanych system PICO może być stosowany
wraz z odpowiednim opatrunkiem bakteriobójczym.
Przed zastosowaniem terapii PICO czy opatrunku bakteriobójczego należy skonsultować
terapię z lekarzem. Rany zainfekowane powinny być prowadzone zgodnie z protokołem
klinicznym.
1

Smith & Nephew Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel.: + 48 22 570 30 63
fax: + 48 22 570 30 62
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dressing performance of a new negative
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Zadbaj o buty

!
Skarpetki, jak
profilaktyczny
opatrunek
Osoby chore na cukrzycę
muszą szczególnie dbać
o stopy. Jednym ze sposobów
jest używanie zewnętrznej
ochrony, w tym skarpetek.
– By skarpetki spełniały rolę
profilaktycznego opatrunku
muszą spełnić kilka warunków:
zapewniać swobodny dopływ
powietrza, chronić skórę przed
mikrourazami oraz przeciwdziałać infekcjom bakteryjnym
i grzybiczym – tłumaczy prof.
Jan Tatoń z Oddziału Diabetologii Katedry i Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Z jego obserwacji
klinicznych wynika, że warunki
te spełniają skarpetki marki
deoMed®. Są bezszwowe, bezuciskowe, a przede wszystkim
zrobione z przędzy zawierającej
apreturę Sanitized® albo jony
srebra, dzięki czemu posiadają
długotrwałe właściwości antybakteryjne i antygrzybicze.

Liczba
znaków

860

Skarpetki deoMed® to wyrób
polski, posiadający rejestracje
medyczne. Można je kupić
m.in. w aptekach.
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SYLWETKA

Lech Wałęsa o swoim
życiu z cukrzycą
Prezydent Lech Wałęsa, chory na cukrzycę od 20 lat
opowiada o tym jak mentalnie pokonać chorobę i żyć
z nią w pełni aktywnie.
1. Cukrzyca to choroba podstępna, w początkowej fazie nie dająca charakterystycznych objawów. Stąd niepokojące
statystyki – ponad 1/3 osób chorujących
nie jest nawet świadoma istnienia swojej
choroby. A jak Pan, Panie Prezydencie dowiedział się o tym, iż cierpi na cukrzycę?
Dowiedziałem się o tym jakieś 20 lat
temu. To był zupełny przypadek, nawet
już nie pamiętam, bo nie miałem żadnych dolegliwości i objawów. Z  cukrzycą
było podobnie jak z polityką. Politykiem
być nie chciałem, ale musiałem. Cukrzycy
też nie chciałem, a ona przyszła. Tak więc
wszystkie funkcje publiczne, pełniłem jako
cukrzyk.
2. Według diabetologów odpowiednio
dobrana terapia, przestrzeganie diety
oraz porcja aktywności fizycznej to recepta, wedle której chorzy mogą w pełni normalnie funkcjonować. Co dla Pana,
stanowi największe wyzwanie podczas
zmagań z cukrzycą?
Ograniczenia związane z chorobą. Jestem z pokolenia, które w dzieciństwie
z powodu biedy nie mogło objadać się słodkościami, a teraz kiedy mogę je kupić, nie
mogę ich jeść. A muszę przyznać, że lubię
słodycze, torciki, krówki, ptasie mleczko,
wszystko to chciałbym sobie czasem podjeść. Niestety ,wszystko co lubię jest albo
niedozwolone albo niezdrowe.
3. Dobrze kontrolowana cukrzyca nie jest
przypadłością która uniemożliwia pracę
oraz samorealizację. Jest Pan doskonałym przykładem na to, iż pomimo choroby bardzo dobrze funkcjonuje Pan także
zawodowo. Czy cukrzyca przeszkadza
w jakikolwiek sposób w pracy?

Rzeczywiście, prawdopodobnie dzięki
wcześniejszemu rozpoznaniu i dyscyplinie
nie mam dziś z cukrzycą większych problemów. Jestem szczęściarzem, bo mogę prowadzić nadal aktywny tryb życia. Pomimo
wieku, wciąż sporo podróżuję. W  utrzymaniu cukrzycy w ryzach pomaga mi także moja lekarka.

Jak widać na moim
przykładzie,
z cukrzycą da się żyć
i osiągać całkiem
sporo.
Potrzebna jest jednak
dyscyplina.

4. Co według Pana, Panie Prezydencie pomaga w codziennym zmaganiu się
z Cukrzycą?
Na samym początku należy pamiętać
o przestrzeganiu diety i przyjmowaniu insuliny. W moim przypadku najlepiej sprawdza się
praca fizyczna. Jak się zmęczę, to organizm
sam normuje poziom cukru i nawet nie potrzebuję leków. Dodatkowo, chociaż ostatnio
rzadziej, jeżdżę na rowerze i chodzę z kijkami na spacer. Aktywność fizyczna tego typu
też działa na mnie bardzo dobrze i przede
wszystkim pozwala mi wyciszyć się.

Fot. K. Kuczyk

Lilianna Miśkiewicz

Prezydent Lech Wałęsa
5. Wiele osób dowiadując się o tym, iż choruje na cukrzycę zamyka się w sobie i boi
się życia z chorobą, czy ma Pan dla nich jakieś przesłanie i wskazówki w jaki sposób
się z nią zmierzyć ?
Na cukrzycę zachorować może każdy,
a więc radzę poddawanie się badaniom tak
szybko jak to możliwe. Im szybsza diagno-

za, tym lepsze leczenie. Jak widać na moim
przykładzie, z cukrzycą da się żyć i osiągać
całkiem sporo. Potrzebna jest jednak dyscyplina, która pomoże się zorganizować
i funkcjonować normalnie pomimo choroby.
Życzyłbym sobie, aby polscy chorzy mogli
korzystać z dobrodziejstw medycyny, pracować i żyć normalnie. Aby cukrzyca przestała
społecznie naznaczać chorych.
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ZDROWA DIETA

Odpowiednie odżywianie
jako składnik terapii diabetyka

Prawidłowe leczenie cukrzycy wymaga wprowadzenia ograniczeń
i zasad żywieniowych. Nie są one jednak niczym innym jak tylko
racjonalnym i zdrowym sposobem odżywiania się, które wskazane
jest w trosce o jak najlepszą kondycję naszego organizmu.

Lilianna Miśkiewicz
Statystyki określają jasno, cukrzyca jest
bezsprzecznie chorobą cywilizacyjną. Według WHO cukrzyca to schorzenie z grupy
chorób metabolicznych wynikające z defektu wydzielania bądź działania insuliny w organizmie człowieka. Jej powikłania
są ogromnie groźne, jednak przy odpowiedniej farmakoterapii oraz zmianie trybu życia, a zwłaszcza sposobu odżywiania
chorzy mogą zupełnie normalnie i aktywnie funkcjonować.
Cele oraz założenia
codziennej diety diabetyka

wanie tłuszczów zwierzęcych występujących
w maśle, smalcu, śmietanie. W  zamian powinni wybierać produkty bogate w tłuszcze
roślinne i rybie takie jak olej słonecznikowy,
oliwa z oliwek czy dorsz. Są one doskonałym źródłem nienasyconych
kwasów tłuszczowych
omega-3 i omega-6.
Białka zwierzęce oraz
roślinne powinny również znaleźć się na talerzu dobrze zbilansowanej diecie cukrzyka
choć ich udział nie powinien przekraczać 15%

są one ważnym elementem pozyskania energii. Źródłem białka zwierzęcego dla diabetyków z pewnością powinno być chude mięso takie jak cielęcina, wołowina, drób oraz
chude ryby. Fasola, groch oraz kasza to natomiast doskonałe źródła białka roślinnego,
równie istotnego z punktu widzenia zbilansowanej diety.

Poza odpowiednim doborem spożywanych produktów znaczącą rolę w diecie osoby chorej na cukrzycę stanowi
sposób przygotowania posiłków. Tak
naprawdę najważniejszym ograniczeniem jest unikanie smażenia przy użyciu
tłuszczu. Najlepszym sposobem przyrządzania posiłków jest gotowanie
na wodzie bądź parze, grillu oraz
ruszcie. Dobrym rozwiązaniem
jest także pieczenie bądź duszenie potraw. Ważne jednak
aby pamiętać, iż sól powinna
zostać znacznie ograniczona na rzecz przypraw ziołowych. Co istotne warzywa
oraz owoce najlepiej spożywać w postaci al dente
gdyż te rozgotowane mają
wysoki indeks glikemiczny.
Podczas gotowania zup oraz
przyrządzania sosów warto zamiast gęstej i kalorycznej śmietany użyć jogurtu bądź kefiru.
W istocie dieta osoby chorej na cukrzycę to nic innego
jak przepis na zbilansowany,
zdrowy sposób odżywiania się.
W  starciu z codziennymi pokusami kluczowa może okazać się samodyscyplina. Dodatkowo dietę warto
połączyć z odpowiednią porcją aktywności fizycznej, która pomaga
w utrzymaniu prawidłowej masy ciała oraz w walce z otyłością.

Słodki Tramwaj jeździ
w siedmiu miastach Polski

P

DLA DIABETYKÓW

Słodziki Sweet Time
firmy Krüger umożliwiają
przestrzeganie i planowanie
diety niskokalorycznej.
Przeznaczone do słodzenia
gorących i zimnych napojów.
Dostępne w opakowaniach 100
i 300 tabletek. Więcej szczegółów
na stronie www.kruger.pl.

Ważne jest nie tylko co jemy,
ale przede wszystkim
jak gotujemy

Do głównych celów diety stosowanej
w cukrzycy oprócz normalizacji masy ciała
zalicza się utrzymanie we krwi: prawidłowego stężenia glukozy, optymalnego stężenia
cholesterolu i trójglicerydów oraz prawidłowego poziomu ciśnienia tętniczego. Ponadto, prawidłowe żywienie ma kluczowe
znaczenie w profilaktyce oraz leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy. Co więcej ma
ono za zadanie dostarczanie organizmowi
niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich ilościach. Przestrzegając leczenia dietetycznego diabetycy powinni pamiętać o kilku założeniach. Ich podstawą
jest ograniczenie spożywania węglowodanów prostych (słodycze, cukier, dżemy),
zaś zastąpienie ich węglowodanami złożonymi takimi jak zboża pełnoziarniste (kasza jaglana, ryż brązowy, płatki owsiane).
Liczba posiłków spożywanych podczas dnia
powinna wynosić od 5 do 6, powinny one
być rozłożone równomiernie a przerwy pomiędzy nimi nie powinny być dłuższe niż
3 godziny. Należy przy tym pamiętać także
o tym, aby się nie przejadać i nie zapominać
o produktach bogatych w błonnik (warzywa,
produkty pełnoziarniste). Tłuszcze zawarte
w codziennych posiłkach nie powinny przekraczać 35% energetycznej diety. Diabetycy
powinni przede wszystkim ograniczyć spożyJerzy Magiera

!

o raz kolejny, i tym razem aż
w siedmiu miastach, pojadą
„Słodkie Tramwaje”! Każdy będzie mógł wsiąść do pojazdu, przejechać się za darmo po mieście i przede
wszystkim zadbać o swoje zdrowie
– zmierzyć poziom cukru we krwi.
Ogólnopolska Federacja Organizacji
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym
na Cukrzycę wraz z portalem mojacukrzyca.org już po raz czwarty organizuje akcję pod nazwą SŁODKI TRAMWAJ.
Specjalne oznaczone tramwaje pojadą w Krakowie (godz. 13.00 – 16.00),
Poznaniu (10.00 – 14.00), Wrocławiu
(12.00 – 15.00) i Warszawie (10.00 –
14.00). W Łodzi (13.00 – 16.00) będzie
można przejechać się zabytkowym
Trambusem. W Lublinie (10.00 – 16.00)
na pasażerów czekać będzie trolejbus
Ziutek, a w Rzeszowie (9.00 – 16.00)
pojadą aż dwa autobusy. Pojazdy będą
jeździły po centrach miast.
Każdy zainteresowany będzie mógł
bezpłatnie zmierzyć poziom cukru we

krwi, a także otrzymać materiały na
temat cukrzycy i dowiedzieć się o zagrożeniach, jakie czekają na ludzi
w związku z tą chorobą. Projekt realizowany jest przy wsparciu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Partnerami
wydarzenia jest firma Bayer Diabetes
Care, Novo Nordisk, a także największy portal o cukrzycy w polskim Internecie – mojacukrzyca.org.
Ruszyła kampania
społeczna
ŻYJĘ, BO BIORĘ

W

czerwcu br. odbyło się szkolenie w Warszawie dla organizacji członkowskich Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie środowiska diabetyków
poprzez edukację obywatelską i działania rzecznicze”, na które przyjechała
młodzież. Tematów mnóstwo, między
innymi kampanie społeczne. Ziarno zostało rzucone. Już miesiąc później podczas kolejnego spotkania padło hasło

Strepsils truskawkowy
bez cukru już po 1 minucie
zaczyna zwalczać wirusy,
które są przyczyną do 95%
przypadków bólu gardła.
Szybko przynosi ulgę w bólu.
Produkt jest bezpieczny dla
diabetyków.
Strepsils truskawkowy bez cukru,
Alcohol 2,4- dichlorobenzylicus
+ Amylometacresolum, 1,2 mg
+ 0,6 mg, pastylki twarde.
Wskazania do stosowania:
objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość
na którykolwiek składnik preparatu.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
PL/2013-11/03
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką,
która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.

„Żyję, bo biorę”. Zaiskrzyło. Młodzież
postanowiła przygotować kampanię
na temat cukrzycy.
Do celów kampanii społecznej należy zaliczyć: zwrócenie uwagi na
problem cukrzycy, upowszechnienie
podstawowej wiedzy na temat choroby, złamanie stereotypów dotyczących
cukrzycy jak i osób na nią chorujących
oraz podkreślenie roli edukacji diabetologicznej w życiu diabetyka.
Kampania ŻYJĘ, BO BIORĘ intryguje i szokuje. Organizuje ją młodzież,
która sama na choruje na cukrzycę.
Ukazuje pozytywne podejście do choroby, a nie bezradność. Ma pokazać, że
diabetyk, który podejmuje mądre decyzje żyje dłużej.
Strona internetowa www.zyjebobiore.pl. Partnerami kampanii są
agencja reklamowa Vision z Łodzi, firma Sanofi oraz Novo Nordisk. Akcję
wspiera portal mojacukrzyca.org, Gazeta Wyborcza, magazyn SugarFrik
i Diabetyk.

Octenisept®
Skutecznie leczy
i chroni przed zakażeniem

Masz cukrzycę? Dbaj o rany!
Nie lekceważ żadnej rany

Zadraśnięcia i drobne ranki na stopach chorego na cukrzycę szybko zmieniają się w poważne rany, które łatwo
ulegają zakażeniom. Można tego uniknąć, odpowiednio
dbając o stopy.
Najlepiej codziennie oglądać stopy, sprawdzając, czy
nie widać na nich zadrapań, odcisków, pęcherzy. Niestety,
drobne ranki mogą pojawić się przy takich czynnościach,
jak obcinanie paznokci, usuwanie zrogowaciałego naskórka pumeksem, albo po chodzeniu w nowych butach.
Mała ranka szybko zmienia się w poważną ranę, która
łatwo ulega zakażeniu. Jej leczenie może trwać kilka miesięcy, a nawet dłużej. Jeśli okaże się nieskuteczne i pojawią się poważne owrzodzenia, konieczna bywa nawet
amputacja kończyny. Przyczyną jest tzw. stopa cukrzycowa, z której powodu w Polsce przeprowadza się rocznie
prawie 14 tysięcy amputacji. Aby nie doprowadzić do
tego, ważne jest zapobieganie wszelkim zmianom skórnym i zakażeniom.

Mądrze pielęgnuj

Skóra osób chorych na cukrzycę jest sucha, traci elastyczność, pęka na piętach. Dodatkowo powikłaniem cukrzycy
jest neuropatia, która m.in. powoduje słabsze odczuwanie bólu. Chory może nie zauważyć, że ma niewygodne
buty, uciskające skarpetki. Często nie czuje przypadkowych zadraśnięć, a także tego, że skaleczył się w stopę.
Buty chorego na cukrzycę muszą być wygodne, najlepiej skórzane, przewiewne, większe o 1-2 numery od stopy.
Przed ich założeniem zawsze trzeba sprawdzić, czy w środku nie ma twardych szwów, zagiętych wkładek, piasku, co
mogłyby powodować mikrourazy i ranki. Skarpety nie powinny mieć uciskającego ściągacza. Najlepsze są z czystej

bawełny (wełniane mogą podrażniać skórę, a ze sztucznych włókien utrudniają skórze oddychanie).
Codziennie wieczorem trzeba myć stopy, używając
delikatnego mydła, np. dziecięcego. Nie można ich moczyć dłużej niż kilka minut, gdyż wysusza to skórę i może
powodować jej pękanie. Po umyciu najlepiej usunąć zrogowaciały naskórek tarką do stóp lub pumeksem, a potem
posmarować skórę nawilżającym lub tłustym kremem.

Zapobiegaj zakażeniom

Jeśli na skórze widać rankę, trzeba ją jak najszybciej zdezynfekować łagodnym środkiem odkażającym. Bardzo
praktycznym środkiem jest lek – Octenisept który, działa
bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo i wspomaga
proces gojenia. Stosuje się go w stanie nierozcieńczonym:
zarówno do odkażenia otoczenia rany (najlepiej to robić
przy pomocy jałowych gazików nasączonych Octeniseptem), jak do przemywania zakażonych ran (za pomocą
przymoczków z gazików nasączonych Octeniseptem, które
stosuje się od 1 do 5 minut).
Octenisept jest produktem polecanym przez Polskie
Towarzystwo Leczenia Ran. Powinien znaleźć się w apteczce każdego chorego na cukrzycę, gdyż łatwiej zapobiegać
niż później leczyć poważne powikłania.
mgr farmacji Marzena Korbecka-Paczkowska

Lek jest dostępny w postaci roztworu w opakowaniach o zawartości: 50 ml, 250 ml butelka
z atomizerem, 1000 ml – butelka. Przeciwwskazania: Nie łączyć z preparatami jodowymi.
Postać farmaceutyczna: Płyn. Przejrzysty, bezbarwny, prawie bezwonny. Skład: 100 g płynu
zawiera substancje czynne: dichlorowodorek oktenidyny 0,10 g, fenoksyetanol 2,00 g.
Podmiot odpowiedzialny: Schulke Polska Sp. z o.o. Dostępny w aptece bez recepty

Różne rany, jeden lek – Octenisept®
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

