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C U K R Z Y C A

Skąd się bierze?

Cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologiczną,
organizm przestaje produkować insulinę.

Cukrzyca typu 2 związana jest z niewłaściwym trybem życia
i odżywiania, organizm stopniowo staje się oporny na insulinę.

Diagnozowana zwykle u osób dorosłych, najczęściej po 40 roku
życie. Zdarzają się przypadki zachorowań w wieku dziecięcym.

Kiedy jest diagnozowana?

Wykrywana zwykle u dzieci i młodzieży.
Zdarzają się także przypadki diagnozowania osób dorosłych.

Jak się rozwija?

Pojawia się nagle. Rozwija się latami.

Czy i jak można jej zapobiec?

Nie można jej zapobiec. 
Chory nie ma wpływu na jej pojawienie się.

W większości przypadków można jej zapobiec. 
Prowadząc zdrowy styl życia i odżywiania.

Na czym polega terapia?

Podawanie insuliny zastrzykiem
(penem) lub pompą insulinową.

Codzienne wielokrotne pomiary poziomu
cukru we krwi (glukometr lub sensor)

Prawidłowe, zdrowe, zbilansowane
odżywianie.

Dbanie o prawidłową masę ciała.

Stosowanie zaleceń dietetycznych.

Regularna aktywność fizyczna

Regularna aktywność fizyczna

Stosowanie leków zwiększających wrażliwość 
na insulinę lub insuliny podskórnie w zastrzyku.

Pomiary poziomu cukru we krwi.

Znaj(dź) różnice
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Cukrzyca typu 1

Pompa insulinowa to nie "sztuczna trzustka" - nie myśli samodzielnie, potrzebuje mnie do pomocy.
Cukrzyca typu 1 to wymagająca uważności, wiedzy i czasu choroba, nawet gdy korzysta się z takiego sprzętu jak
pompa insulinowa. Moje cukry codziennie mają inne poziomy, skaczą w górę lub lecą w dół. Nie ma czegoś takiego
jak całkowita stabilizacja poziomu glikemii. Każdy dzień z chorobą to niespodzianka. 
Potrzebuję Twojej wyrozumiałości i cierpliwości, gdy muszę sobie radzić z wysokim lub niskim cukrem. 

Noszę przy sobie różne gadżety, które pomagają mi żyć.
Moja pompa insulinowa czy/i sensory do pomiaru glikemii mogą na pierwszy rzut oka wydawać się super
nowoczesnymi zabawakami, jak telefon czy ipod. Czasem wydają z siebie dźwięki - informując mnie 
o niebezpiecznych sytuacjach i mogą na siebie zwracać uwagę. Dzięki tym akcesoriom mogę lepiej kontrolować
swoją chorobę, zapobiegają one stanom zagrażającym memu zdrowi i życiu. Potrzebuję ich.  Proszę polub dźwięki,
jakie one wydają oraz to że muszę z nich korzystać w różnych sytuacjach na lekcji.

Czasem muszę coś zjeść lub wypić w czasie lekcji.
Tak to już jest z tą chorobą. Nie ma wyczucia odpowiedniego czasu, aby dać o sobie znać. Gdy mój cukier nagle
spada lub szybuje w górę muszę reagować. Muszę wypić wodę (gdy cukier mi wzrasta) i sok (gdy spada) lub zjeść
coś, aby cukier się podniósł i utrzymał na bezpiecznym poziomie.

Nie zawsze radzę sobie z chorobą.
Ogarnianie wszystkich obowiązków związanych z moją chorobą jest trudne i męczące. Miewam jej dość, dopada
mnie zmęczenie, bezsilność, rezygnacja. Nie zawsze radzę sobie z kontaktami z rówieśnikami - czasem sprawiają, 
że czuję się samotnie. Wsparcie psychiczne i akceptacja są dla mnie niezwykle ważne i cenne. 

Kiedy cukier mi spada muszę reagować natychmiast.
Hipoglikemia (czyli cukier poniżej 70) to stan zagrożenia życia. Zwykle wyczuwam, że spada mi cukier. Muszę wtedy
sprawdzić jego poziom "tu i teraz: i podnieść go pijąc coś słodkiego lub jedząć proste węglowodany. Nie mogę 
z tym czekać do przerwy. Nie mogę wyjść z klasy, bo nie mogę być sama/sam.  To, że jem czy piję na lekcji 
to nie moja złośliwość czy łamanie zasad, to taka moja "walka o przetrwanie".

Kiedy mam wysoki cukier potrzebuję się sobą zająć.
Hiperglikemia (czyli cukier powyżej 180) to czas na działanie. Czasem wystarczy trochę ruchu i woda. Przy wysokim
cukrze, bardzo mi się chce pić - a wiadomo, że później potrzebuję iść do toalety. Liczę na Twoją wyrozumiałość.
Gdy ruch i woda nie pomagają,  to potrzebuję podać sobie insulinę - czasem potrzebuję w tym celu skontaktować
się z moim rodzicem, aby uzgodnić co mam zrobić. To ważne, abym mógł to zrobić z Twoją akceptacją i
zrozumieniem.

Jestem wdzięczny, że akceptujesz i szanujesz moje potrzeby związane z cukrzycą.
Mam świadomość, że pomiary cukru, podawanie insuliny, picie na lekcji, wychodzenie do toalety zaburzają spokój
i rytm prowadzenia lekcji. Taka to moja choroba, że daje o sobie znać nie tylko mnie ale też otoczeniu.
Twoja empatia wobec mnie znaczy bardzo wiele dla mojego samopoczucia i zdrowia. Dzięki Twojemu wsparciu,
zrozumieniu i uważności jest mi łatwiej w klasie, szkole, w kontaktach z rówieśnikami. Dziękuję.

Moje niskie i wysokie cukry mają wpływ na moje uczestnictwo w lekcji.
Staram się nie przeszkadzać innym moją chorobą, ale w praktyce często muszę. Ważne jest dla mnie, abyś miał
świadomość, że przy różnych poziomach cukrów mogę różnie reagować, nie zawsze mogę się skupić i aktywnie
uczestniczyć w lekcji. Zależy mi na Twojej wyrozumiałości i wsparciu, abym dobrze się czuł z moją chorobą.

Nauczycielu, oto ja, 

Twoja uczennica / Twój uczeń
"w pakiecie" z cukrzycą typu 1


