
Cukrzyca typu 1 wymaga od chorego i jego bliskich codziennych wyliczeń. 
Każdy posiłek musi zostać zważony, aby określić ile w zważonej porcji znajduje się
węglowodanów - te zostają przeliczone na wymienniki węglowodanowe.

Wymienniki węglowodanowe potrzebne są do tego, aby określić dawkę insuliny, jaką
należy podać do danego posiłku. Dawka insuliny obliczna jest przez pomnożenie
wymienników węglowodanowych razy indywidualny przelicznik insuliny.

Osoba z cukrzycą potrzebuje ważenia i liczenia przy każdym posłku. 
Nie ma wakacji od matematyki.

Warto wiedzieć

Stowarzyszenie Po drugiej stronie cukru działa na rzecz dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. 
Organizujemy m.in. spotkania integracyjne, warsztaty i szkolenia, wyjazdy, konferencje na temat
nowoczesnych sposobów terapii oraz wykorzystywania nowych technologii,  spotkania informacyjne 
dla kadry w placówkach oświatowych.

Więcej o nas i naszej działalności:

Podrugiejstroniecukru olga@podrugiejstroniecukru.plpodrugiejstroniecukru.pl



Cukrzyca typu 1 to ciągła kontrola poziomu glikemii. Rodzice dzieci z cukrzycą dbają
o to, aby wartości glikiemii mieściły się w odpowiednio określonym dla nich zakresie.

O ile w ciągu dnia dzieci i młodzież biorą aktywny udział w dbaniu o swoją glikemię, 
to nocne czuwania pozostawione są dla rodziców. Większość rodziców mówi, że 
od czasu diagnozy nie przespali właściwie żadnej nocy. Kontrola glikemii zalecana jest
co najmniej 2 razy w czasie nocy. 

Bardzo często zdarza się tak, że glikemia w nocy wymaga dodatkowych zabiegów -
podania czegoś słodkiego w przypadku hipoglikemii - niedocukrzenia lub
skorygownia bolusem insulinowym hiperglikemii - wysokiego poziomu cukru. 
W takich przypadkach rodzic czuwa do momentu osiągnięcia prawidłowego poziomu
cukru we krwi.
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Cukrzyca typu 1 jest chorobą przewlekłą. Na chwilę obecną nie można się z niej
wyleczyć. Wymaga od chorego uważności, kontroli, analizowania, przwidywania,
planowania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Od momentu diagnozy dzieci i młodzież uczą się prowadzenia terapii. Młodsze dzieci
mają ogromne wsparcie swoich rodziców, którzy biorą na siebie większość obowiązków
wynikających z choroby. Z biegiem lat, stosownie do wieku dziecka i możliwości
samooobsługi i samodzielności, obowiązki te stopniowo przechodzą z rodziców na nie.

Dbanie o cukrzycę w przeliczeniu na czas może zajmować średnio około 2-3 godzin.
Nikt nie daje chorym dodatkowego czasu na terapię. Nikt nie daje im wolnego od
choroby. To ciągłe myślenie o niej, dbanie o dobre cukry, planowanie aktywności. 
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Cukrzyca typu 1 to schorzenie wynikające z tzw. procesu autoagresji. 
W konsekwencji czego dochodzi do całkowitego zniszczenia komórek beta wysp
trzustkowych produkujących insulinę. Efektem końcowym jest utrata zdolności
trzustki do produkcji insuliny. 

Jedyną skuteczną terapią dla chorych na cukrzycę typu 1 jest podawanie insuliny 
za pomocą wstrzyknięć podskórnych penem (strzykawką) albo ciągłego podskórnego
wlewu insuliny za pomocą pompy insulinowej.

Cukrzyca typu 1 jest chorobą przewlekłą, nie można jej wyleczyć.

fałszfałsz

Prawda czy fałsz?
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