
Jaki jest prawid³owy poziom
glukozy w krwi?

- •ród³a medyczne podaj¹, i¿ prawi-
d³owy wynik glikemii na czczo to
80 - 110 mg/dl, zaœ 2 godziny po
posi³ku poziom glukozy powinien
znajdowaæ siê poni¿ej 140 mg/dl.

Gdzie siê udaæ w przypadku
nieprawid³owych wyników po-
miaru glukometrem lub niepo-
koj¹cych objawów wskazuj¹-
cych na cukrzycê?

- Pierwsze kroki nale¿y skie-
rowaæ do swojego lekarza ro-
dzinnego. W zakresie jego kom-
petencji le¿y skierowanie pa-
cjenta na badanie pozwalaj¹ce
okreœliæ poziom glukozy w krwi
oraz na test obci¹¿enia glukoz¹.
W przypadku nieprawid³owych

lub niejednoznacznych wyni-
ków, lekarz POZ mo¿e skiero-
waæ pacjenta do poradni diabe-
tologicznej ogólnej lub dzieciê-
cej. 

Czy istniej¹ badania profi-
laktyczne przeciwko cukrzycy?

Takie badania prowadzi obec-
nie Podkarpacki Oddzia³ Woje-
wódzki NFZ. Do koñca roku w
ka¿d¹ œrodê, w godzinach od 8
do 10, w Rzeszowie przy ul.

Zamkowej 8 mo¿na bezp³atnie i
bez skierowania wykonaæ m.in.
to badanie. Nale¿y pamiêtaæ o
poinformowaniu pielêgniarki
wykonuj¹cej badanie o za¿ywa-
nych lekach oraz godzinie ostat-
niego posi³ku. Otrzymany wynik
badania mo¿emy wykorzystaæ w
dalszym postêpowaniu medycz-
nym, a jeœli bêdzie on odbiega³
od normy, pacjent otrzyma
zwiêz³¹ informacjê o tym, gdzie
nale¿y siê udaæ i w jaki sposób

zmieniæ swój sposób od¿ywia-
nia i aktywnoœci ruchowej.

Czy w regionie jest poradnia
diabetologiczna dla dzieci?

Na terenie naszego wojewódz-
twa istnieje 40 poradni diabeto-
logicznych ogólnych oraz jedna
dla dzieci. W tym roku cukrzyca
zmusi³a do wizyty u specjalisty
diabetologa 43 208 doros³ych
pacjentów oraz 808 dzieci.

Rocznie z porady diabetologów skorzysta³y ponad  44 tys. pacjentów

K
a¿dy z trzech typów cukrzycy (1., 2., ci¹¿o-
wa) daje inne objawy, lecz wiêkszoœæ jest
charakterystyczna dla tego schorzenia, wska-

zuj¹c na mo¿liwoœæ rozwoju choroby: spadek
masy cia³a przy ci¹g³ym apetycie, wzmo¿one pra-
gnienie i czêste oddawanie moczu przy suchoœci
w ustach, os³abienie, apatia oraz sennoœæ, zabu-
rzenia widzenia oraz trudnoœci z koncentracj¹.

Cukrzyca typu 1. wystêpuje u ok. 10 proc.
wszystkich chorych na cukrzycê. Pocz¹tek choro-
by zazwyczaj przypada miêdzy 10. a 14. rokiem ¿y-
cia. Spowodowana prawie ca³kowitym zniszczeniem
przez przeciwcia³a komórek trzustki produkuj¹cych
insulinê, a tym samym ca³kowity brak insuliny.

Cukrzyca typu 2. to najciê¿szy typ cukrzy-
cy - dotyczy prawie 90 proc. diabetyków. U cho-
rych dochodzi do zaburzenia zarówno dzia³ania,
jak i wydzielania insuliny, przy czym dominuj¹-
c¹ rolê mo¿e odgrywaæ jedna lub druga niepra-
wid³owoœæ. Leczenie polega g³ównie na redukcji
masy cia³a, zastosowaniu diety cukrzycowej,
wprowadzeniu aktywnoœci fizycznej i doustnych
leków przeciwcukrzycowych. U czêœci chorych
po pewnym czasie trwania choroby konieczna
jest insulinoterapia.

Cukrzyca ci¹¿owa to wyst¹pienie zaburzeñ
tolerancji glukozy rozpoznane po raz pierwszy w
okresie ci¹¿y. Zazwyczaj ustêpuje po porodzie.

Szacuje siê, ¿e aktualnie w Polsce na cukrzycê
choruje ponad 2 mln osób, z czego oko³o 25 proc.
o tym nie wie (wœród dzieci poni¿ej 15. roku ¿y-
cia szacunkowa liczba diabetyków wynosi 17,7
przypadka na 100 tys. mieszkañców). Niestety, pro-

gnozy przewiduj¹, ¿e w najbli¿szych 15 lub 20 la-
tach podwoi siê liczba chorych na cukrzycê w Pol-
sce. To problem zdrowotny doprowadzaj¹cy wie-
lu chorych do kalectwa z powodu przewlek³ych
powik³añ: niedowidzenia i œlepoty, niewydolno-
œci nerek, amputacji koñczyn dolnych, choroby nie-
dokrwiennej serca, niewydolnoœci serca, udaru
mózgu oraz przedwczesnego zgonu. 

Instytut ¯ywnoœci i ¯ywienia podaje 
11 zasad zdrowego ¿ywienia, które s¹ podsta-

w¹ zdrowego stylu ¿ycia, a w przypadku
zdiagnozowania cukrzycy 

- zminimalizowania jej skutków.

1. Nale¿y spo¿ywaæ produkty z ró¿nych grup
¿ywnoœci i dbaæ o urozmaicenie posi³ków,

gdy¿ w sk³ad produktów spo¿ywczych wcho-
dz¹ niezbêdne sk³adniki od¿ywcze zawarte w
ró¿nych iloœciach i proporcjach. Nie ma jedne-
go produktu ¿ywnoœciowego, który dostarcza³-
by wszystkich sk³adników pokarmowych w od-
powiednich iloœciach. 

2. Nale¿y dbaæ o zachowanie nale¿ytej masy cia-
³a, gdy¿ oty³oœæ to nie tylko problem estetycz-

ny, ale choroba, bêd¹ca przyczyn¹ innych chorób
takich jak: cukrzyca, nadciœnienie têtnicze, choro-
by uk³adu kr¹¿enia i wiele innych.

3. Produkty zbo¿owe powinny stanowiæ pod-
stawowe Ÿród³o energii w diecie cz³owie-

ka, gdy¿ dostarczaj¹ wêglowodanów z³o¿onych,
b³onnika pokarmowego oraz bia³ka roœlinnego. 

Z witamin zawieraj¹ one przede wszystkim te
z grupy B oraz E. Dostarczaj¹ równie¿ sk³ad-
ników mineralnych, takich jak: ¿elazo, miedŸ,
magnez, cynk oraz potas i fosfor. 

4. Mleko i produkty mleczne powinny byæ
sta³ym elementem codziennej diety, gdy¿

s¹ nie tylko g³ównym Ÿród³em wapnia w die-
cie, ale dostarczaj¹ równie¿ bia³ka o wysokiej
wartoœci biologicznej oraz witamin z grupy B,
a tak¿e A i D. 

5. Nale¿y z umiarem spo¿ywaæ miêso, zastê-
puj¹c je rybami i roœlinami str¹czkowymi.

Zarówno roœliny str¹czkowe jak i ryby oraz jaja
s¹ dobrym Ÿród³em pe³nowartoœciowego bia³ka. 
Jaja zaœ zawieraj¹ prawie wszystkie sk³adniki od-
¿ywcze potrzebne organizmowi.

6. Warzywa i owoce powinny wchodziæ w
sk³ad codziennej diety, gdy¿ s¹ Ÿród³em cen-

nych witamin, zw³aszcza witaminy C oraz beta -
karotenu. Dostarczaj¹ tak¿e kwasu foliowego.
Zawieraj¹ znaczne iloœci sk³adników mineralnych
takich jak: wapñ, potas, magnez, sód. 

7. Zaleca siê obni¿enie spo¿ycia t³uszczów,
zw³aszcza zwierzêcych. Ograniczenie spo-

¿ycia t³uszczów i produktów obfituj¹cych w cho-
lesterol jest nieodzownym warunkiem profilakty-
ki chorób uk³adu kr¹¿enia. Ograniczenie spo¿y-
cia t³uszczu ma równie¿ istotne znaczenie w za-
pobieganiu i leczeniu oty³oœci. 

8. Cukier nie dostarcza ¿adnych niezbêdnych
sk³adników od¿ywczych, jest natomiast Ÿró-

d³em pustych kalorii. Produkty zawieraj¹ce cukier
nie wzbogacaj¹ organizmu w jakiekolwiek sk³ad-
niki od¿ywcze, a dostarczaj¹ mu jedynie kalorii.
Ponadto nadmierne spo¿ycie cukrów prostych
mo¿e w konsekwencji prowadziæ do oty³oœci.
Produkty te odgrywaj¹ tak¿e du¿¹ rolê w powsta-
waniu próchnicy zêbów.

9. Sód zawarty w soli odgrywa wa¿n¹ rolê w
procesach metabolicznych zachodz¹cych w

organizmie. Jednak jego zbyt wysoki poziom w
diecie mo¿e przyczyniaæ siê do wzrostu ciœnienia
têtniczego krwi. Dzienne spo¿ycie soli nie po-
winno przekraczaæ 5 - 6 g (1 p³aska ³y¿eczka do
herbaty).  

10. Woda dostarczana jest organizmowi
w postaci napojów oraz razem ze spo-

¿ywanymi produktami i potrawami. Orga-
nizm nie mo¿e magazynowaæ wiêkszej iloœci
wody i niedostateczna poda¿ p³ynów szybko
mo¿e doprowadziæ do odwodnienia, dlatego
te¿ nale¿y piæ czêsto, w umiarkowanych ilo-
œciach. 

11. Alkohol jest produktem bardzo kalorycz-
nym, nie zawiera ¿adnych niezbêdnych

sk³adników pokarmowych, a u osób z podwy¿-
szonym stê¿eniem triglicerydów sprzyja ich dal-
szemu wzrostowi. Wnadmiarze podnosi tak¿e ci-
œnienie krwi. 

Z Rafa³em 
Œli¿em, 

rzecznikiem
prasowym
POW NFZ 

w Rzeszowie,
rozmawia Anna

Moraniec

Cukrzyca nale¿y do grupy chorób cywilizacyjnych zwi¹zanych z trybem ¿ycia i diet¹

Cukrzyca pojawia siê, gdy trzustka z nieznanych do tej pory przyczyn przestaje 
produkowaæ insulinê lub gdy nasz organizm nie jest w stanie korzystaæ z niej 

w prawid³owy sposób. Insulina jest niezbêdna do tego, aby komórki mog³y otrzymaæ 
glukozê znajduj¹c¹ siê w krwi po zjedzeniu wêglowodanów. Jeœli poziom glukozy 

w krwi  utrzymuje siê na wysokim poziomie przez d³u¿szy czas, prowadziæ to mo¿e 
do uszkodzeñ niektórych tkanek i narz¹dów.

Anna Moraniec
amoraniec@supernowosci24.pl

Oty³oœæ i brak aktywnoœci
fizycznej g³ównymi 

przyczynami cukrzycy typu 2
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