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Od marca seniorzy będą mogli liczyć na 
kolejne bezpłatne leki, m.in. przeciwcukrzy- 
cowe i przeciwzakrzepowe – przewiduje 
projekt nowej listy refundacyjnej opubliko- 
wany  przez  resort  zdrowia.
We wtorek (20 lutego) Ministerstwo Zdrowia 
opublikowało projekt nowej listy leków refun- 
dowanych. Załącznikiem do tej listy jest wykaz 
bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 
1740 preparatów (na poprzednim wykazie 
znajdowało się ich 1657).

Od marca refundacją zostanie objęty 
System Ciągłego Monitorowania Glikemii 
w czasie rzeczywistym (CGM) oraz zbior-
ników na insulinę do pomp insulinowych.

Refundację CGM uzyskają pacjenci do ukoń- 
czenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1, leczeni 

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
w Olsztynie powstał gabinet leczenia stopy 
cukrzycowej. Do tej pory pacjenci z Olszty- 
na musieli dojeżdżać do podobnych ga- 
binetów do Gdańska, Warszawy lub Bia- 
łymstoku.
Specjalistyczna opieka nad chorymi na cukrzy- 
cę pozwala uniknąć lub odsunąć w czasie 
blisko 90 proc. amputacji spowodowanych tą 
chorobą. 
Gabinet leczenia stopy cukrzycowej będzie 
przyjmował pacjentów z całego województwa 

Od marca seniorzy bezpłatnie otrzymają m.in. 
doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne 
sulfonylomocznika zawierające substancje 
czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum) 
oraz leki przeciwzakrzepowe (z grupy antago- 
nistów witaminy K zawierające substancje 
czynne: warfarinum, acenocumarol).
Receptę na bezpłatny lek wystawić może le- 
karz, do którego senior jest zapisany w przy- 
chodni (w razie jego nieobecności, receptę 
wypisze zastępujący go lekarz w tej samej przy- 
chodni). Seniorzy powinni także pamiętać, że 
nie zawsze lek, który znajduje się na wykazie 
ministra, mogą otrzymać bezpłatnie – upraw- 
nienie to przysługuje im pod warunkiem, że 
został on przepisany we wskazaniu objętym 
refundacją.

Źródło: PAP/Rynek Zdrowia

przy pomocy pompy insulinowej, z nieświa- 
domością hipoglikemii.
Jest to bardzo duży przełom dla tej grupy 
chorych, o który przez długi czas walczyło też 
nasze Stowarzyszenie. Oczywiście będziemy 
zabiegać o rozszerzenie refundacji CGM na 
dalsze grupy pacjentów.

warmińsko-mazurskiego. Jego uruchomienie 
umożliwiło dofinansowanie z Ministerstwa 
Zdrowia – na zakup wyposażenia gabinetu 
szpital wojewódzki dostał prawie 20 tysięcy 
złotych.

Źródło: 
Rynek Zdrowia 
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Dzisiejsza insulina, tak jak ta odkryta w kana- 
dyjskim laboratorium na początku lat 20 XX 
wieku ma na celu obniżenie poziomu cukru we 
krwi. Jednak biorąc pod uwagę metodę jej po- 
zyskiwania oraz sposób działania można po- 
wiedzieć, że jest zupełnie inny lek. Przede 
wszystkim obecnie pacjenci mają do dyspo- 
zycji różne rodzaje insulin, o różnym czasie 
działania, które mogą być podawane w różnych 
schematach. Dzięki temu nowoczesna insuli- 
noterapia może być „szyta na miarę” każdego 
pacjenta. Do lamusa natomiast odchodzi lecze- 
nie wymagające stałych pór podawania insu- 
liny oraz stałych godzin przyjmowania posił- 
ków o jednakowej zawartości węglowodanów. 
Insuliny można podzielić ze względu na sposób 
ich pozyskiwania (budowę cząsteczki) oraz ze 
względu na czas działania. 

Zwierzęce, ludzkie, analogowe
Pierwsze insuliny ekstrahowane były z trzustek 
zwierzęcych (wołowych i wieprzowych). Nie 
były one identyczne z insuliną wytwarzaną 
przez zdrową trzustkę, różnica dotyczyła 1-2 
aminokwasów. Insuliny zwierzęce często po- 
wodowały reakcje alergiczne, ponieważ były 
słabo oczyszczone, czyli pozostawały w nich 
białka niewystępujące naturalnie w organizmie 
ludzkim. 
W latach 40 XX wieku pojawiła się insulina pro- 

taminowo-cynkowa. Dodanie protaminy i cyn- 
ku do insuliny zwierzęcej spowalniano czas jej 
działania. W ten sposób uzyskano insulinę 
o przedłużonym czasie działania, która mogła 
być podawana jako insulina bazowa, nieza- 
leżna od posiłków. 
W latach 70 XX wieku na rynku pojawiła się 
insulina ludzka (NPH), otrzymywana dzięki bio- 
technologii bez udziału trzustek zwierzęcych. 
Do jej produkcji wykorzystywane są komórki 
pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) lub droż- 
dży piekarskich (Saccharomyces cerevisiae). 
Dzięki tej metodzie insulina stała się ogólno- 
dostępna, ponieważ jej produkcja przestała 
być uzależniona od trzustek zwierzęcych, co 
przez lata było dużym ograniczeniem dla jej 
masowego wytwarzania. Insulina ludzka, pod 
względem swojej budowy jest identyczna 
z hormonem wytwarzanym przez zdrową 
trzustkę. 
Kolejnym krokiem w rozwoju insulinoterapii 
było wprowadzenie do leczenia analogów 
insuliny ludzkiej. W wyniku rekombinacji DNA 
insuliny ludzkiej można skrócić lub wydłużyć 
działanie leku. Dzięki temu niektóre analogi 
długo działające można przyjmować raz 
dziennie, bo są aktywne w organizmie około 
20-22 godzin, z kolei w przypadku analogów 
szybko działających, skraca się czas między 
iniekcją a posiłkiem. 

W roku 1922 leczenie cukrzycy wkroczyło na nowe tory. Dzięki odkryciu insuliny, diabetes 
mellitus przestała być wyrokiem śmierci, a stała się chorobą przewlekłą. Do dzisiaj insulina 
pozostaje jedynym skutecznym lekiem w leczeniu cukrzycy typu 1. Najważniejsze jest to, 
że nowoczesne preparaty insulin, jakimi obecnie dysponujemy, pozwalają na skuteczną 
i dostosowaną do trybu życia pacjenta insulinoterapię. 

RODZAJE RODZAJE 
INSULININSULIN

RODZAJE 
INSULIN

Warto wiedzieć 
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Insuliny ludzkie
Insuliny ludzkie dzielimy na insuliny krótko 
działające i insuliny o średnim czasie działania. 
Te pierwsze podawane są do posiłków, insuliny 
o średnim czasie działanie stosowane są jako 
baza, należy je podawać dwa razy na dobę. 
Podając do posiłków insulinę ludzką, pacjenci 
najczęściej oprócz dań głównych muszą spo- 
żywać dodatkowe przekąski. Czyli np. insulina 
podana na pierwsze śniadanie wymaga też 
zjedzenia drugiego śniadania. Insulina podana 
do obiadu działa także w czasie podwieczorku. 
Pominięcie tego posiłku może skutkować 
niedocukrzeniem. Insulina ludzka to pierwszy 
w historii światowej medycyny lek, który 
stworzono metodami inżynierii genetycznej. 
Został zatwierdzony do stosowania u ludzi 
w 1982 roku

Analogi insuliny
Analogi insulin to preparaty, które uzyskuje się 
metodami inżynierii genetycznej po dokona- 
niu niewielkich zmian w budowie ludzkiej 
insuliny. Zmodyfikowane w ten sposób insuliny 
nadal skutecznie obniżają poziom cukru we 
krwi, ale zyskują nowe właściwości, jeśli chodzi 
o czas ich działania. Analogi insuliny ludzkiej 
dzieli się na preparaty szybkodziałające (insu- 

lina aspart, insulina glulizynowa i insulina 
lispro) i długo działające (insulina degludec, 
insulina detemir i insulina glargine). 
Szybko działające analogi insulin są przez- 
naczone głównie dla osób młodych i w średnim 
wieku – uczących się, czynnych zawodowo i ak- 
tywnych fizycznie, które mają zmienny rozkład 
dnia. 
Zaletą analogów szybkodziałających jest to, że 
można je podawać bezpośrednio przed posił- 
kiem, bo zaczynają one działać szybciej niż 
insulina ludzka. Dodatkowo działają krócej, dla- 
tego nie wymagają spożywania dodatkowych 
przekąsek. Jest to szczególnie ważne dla diabe- 
tyków, którzy walczą z nadwagą i otyłością. 
Można powiedzieć, że analogi insulin „nie 
zmuszają” do dodatkowego jedzenia. Analogi 
szybkodziałające pozwalają też na większą 
dowolność w ustalaniu pór posiłków (oczy- 
wiście w granicach rozsądku). Z kolei długo- 
działające analogi insuliny ludzkiej charakte- 
ryzują się praktycznie bezszczytowym działa- 
niem, a to oznacza że ich stężenie w organizmie 
jest identyczne przez cały czas ich aktywności. 
Dzięki temu stosowanie analogów długo- 
działających minimalizuje ryzyko hipoglikemii 
nocnych. 

Małgorzata Marszałek

Podział insulin ze względu na czas działania

Insuliny krótkodziałające 30 min 1-3 godz. 6-8 godz.
Actrapid Penfill, Gensulin R, Humulin R, 
Insuman Rapid, Polhumin R

Szybkodziałające analogi 5-15 min 30-90 min 4-6 godz.
Apidra, Humalog, Novo Rapid

Insuliny o pośrednim czasie działania 1,5 godz. 3-10 godz. 10-16 godz.
Gensulin N, Humulin N, Insulatard Penfill, 
Insuman Basal, Polhumin N

Analogi długodziałające 2 godz. do peł-
nego działania

8 godz. 
bez szczytu

16-20 godz.
20-24 godz.Abasaglar, Lantus, Toujeo, Levemir, Tresiba

Mieszanki ludzkie 30 min. 2-8 15-24
Gensulin M 30, 40, 50; Humulin M 2; 
Insuman Comb 25; Mixtard 30, 40, 50; 
Polhumin Mix 2, 3, 4, 5

Mieszanki analogowe 15 min 1-2/4-8 godz. 10-16
Humalog Mix 25, 50; NovoMix 30, 50

Insulina
Początek 
działania

Maksymalne 
działanie

Czas 
działania



Podejście do diety w cukrzycy w ostatnich la- 
tach znacząco ewoluowało. Współcześnie 
mówi się o tym, że diabetycy powinni odżywiać 
się zdrowo, racjonalnie, różnorodnie i... ade- 
kwatnie do okazji. A zatem, kiedy mamy 
Wielkanoc, delektujemy się smakami kojarzo- 
nymi z wiosennymi świętami. Jest w tym 
oczywiście pewne „ale”... Osoby chorujące na 
cukrzycę nie muszą już stosować ścisłej „diety 
cukrzycowej”, nadal jednak muszą zwracać 
uwagę na ilości spożywanych produktów, 
w miarę możliwości modyfikować dawki leków 
w odniesieniu do posiłków oraz pamiętać 
o regularnej samokontroli. Nie ma jednej uni- 
wersalnej porady dla wszystkich diabetyków 
na święta wielkanocne, bo wiele zależy od typu 
cukrzycy, wieku pacjenta, jego trybu życia, 
tego, czy ma prawidłową masę ciała, czy może 
kilka kilogramów nadmiaru, wreszcie kluczowa 
jest kwestia sposobu leczenia – to czy przyjmu- 
jemy insulinę, czy leki doustne. Niemniej o kilku 
ważnych kwestiach warto w tym okresie przy- 
pomnieć.
Słodko i tłusto
Przyzwyczajeni do tego, że to węglowodany 
mają największy wpływ na poziom cukru we 
krwi mamy skłonność do bagatelizowania 
znaczenia tłuszczów i białka. Nawet osoby ko- 
rzystające na co dzień z pompy insulinowej, 

które mają możliwość podania bolusa złożo- 
nego na posiłki zawierające wszystkie trzy 
makroskładniki pokarmowe, często tego nie 
robią. Dlaczego? Powodów może być wiele – 
przyzwyczajenie, niechęć do obliczania kalorii 
oraz brak pewności, na ile godzin ustawić bolus 
to główne z nich. Wielkanoc to doskonała 
okazja, by odświeżyć sobie wiedzę na temat 
wymienników białkowo-tłuszczowych oraz 
zasad podawania na nie insuliny. 
Dlaczego? Bo wielkanocne menu to nie tylko 
bomba węglowodanów, ale też – a może 
przede wszystkim – białka i tłuszczu. Pięć jajek 
na śniadania? Ta ilość w Wielkanoc raczej 
nikogo nie dziwi. Jajko kurze o wadze 50 g to 70 
kcal. Jeśli zjemy ich pięć to w samych jajkach 
(bez tradycyjnych dodatków czyli śmietany lub 
majonezu) mamy 350 kcal, czyli 3,5 WBT. Przy- 
pomnijmy, że przelicznik na WBT jest taki sam 
jak na WW, z tym, że insuliny nie podajemy od 
razu, a rozkładamy ją w czasie. O ile jednak 
diabetykom nie przychodzi raczej do głowy, 
żeby zjeść porcję zawierającą 3,5 WW i nie 
podać na nią insuliny, nie przeszkadza im to 
w przypadku WBT. Sami przyznacie, że trochę 
to nielogiczne... Jajka oczywiście to nie 
wszystko. Standardowa porcja żuru z jajkiem 
oraz wędliną zawiera 300-400 kcal. Znowu jest 
to 3 lub 4 WBT. Tłuszczowe pułapki na wielka- 

Jajka, żurek, biała kiełbasa, pasztety, sałatki, pascha i mazurki. Wielkanocne menu kusi 
różnorodnością smaków – od słodkich po wytrawne. Patrząc na tradycyjne świąteczne 
potrawy w kontekście cukrzycy problematyczny dla naszych glikemii może być zarówno 
nadmiar węglowodanów, jak i białka i tłuszczu. 

Hiperglikemia po żurku?Hiperglikemia po żurku?Hiperglikemia po żurku?
…czyli o czym należy pamiętać …czyli o czym należy pamiętać 
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nocnym stole czyhają na nas zewsząd – łyżka 
stołowa majonezu (18 g) to 123 kcal czyli 1,3 
WBT... W tej sytuacji naprawdę warto przeprosić 
się z wymiennikami białkowo-tłuszczowymi. 
Bolus złożony lub insulina na raty
Białka i tłuszcze wpływają na poziom cukru we 
krwi nie tylko u osób, które stosują pompy 
insulinowe. Diabetycy mający do dyspozycji 
wstrzykiwacze, choć nie mogą podać sobie 
bolusa przedłużonego lub złożonego, także 
powinni obliczać WBT. Wiedząc, że czeka nas 
dwa dni świątecznego delektowania się 
różnymi pysznościami możemy manewrować 
zarówno insuliną bazalną, jak i tą podawaną 
do posiłku. Warto rozważyć zwiększenie ilości 
insuliny bazalnej, szczególnie jeśli korzystamy 
z bezszczytowych analogów. Tak jak osoby 
mające pompę ustawiają sobie w święta bazę 
na 130 czy 150 procent, tak samo ci którzy 
podają lek penem mogą go podać nieco 
więcej. Jest to o tyle trudniejsze, że przy 
pompie mamy zawsze możliwość manewru, 
czyli zwiększony przepływ możemy w każdej 
chwili anulować. Przy terapii wstrzykiwaczami 
takiej możliwości nie ma – jeśli podamy więcej 
insuliny analogowej, będzie ona aktywna przez 
20-24 godziny. Dlatego nie można przesadzać z 
ilością leku, niemniej jeśli wiemy, że święta 
będą spędzane przy stole kilka jednostek 
więcej bazy na pewno pomoże utrzymać 
normoglikemię. 
Jedząc posiłek złożony zarówno z węglowo- 
danów, jak i białka i tłuszczu należy przed 
jedzeniem podać insulinę na wymienniki wę- 
glowodanowe, a po 2-3 godzinach od jedzenia 
skontrolować cukier i ewentualnie dodać 
niewielką dawkę na białko i tłuszcz. Wielkość tej 
korekty nie jest łatwa do ustalenia, ponieważ 
nie możemy postępować tak, jak diabetycy 
mający pompę, czyli podawać na 1 WBT tyle 
samo insuliny co na 1 WW. Po zjedzeniu 650 
kcal z białka i tłuszczu, czyli 6,5 WBT, przy przy- 
kładowym przeliczniku półtorej jednostki insu- 
liny na wymiennik mamy do podania w zaokrą- 
gleniu 10 jednostek insuliny. Podanie ich pe- 
nem w jednym wstrzyknięciu doprowadzi do 
niedocukrzenia. Ale podanie części tej dawki 
po 2-3 godzinach po posiłku powinno zmini- 
malizować ryzyko dużego przecukrzenia po 
kilku kolejnych godzinach. 

Spacer w poszukiwaniu wiosny
Choć tegoroczne prognozy pogody na Wiel- 
kanoc nie napawają optymizmem, zachęcamy 
do tego, by wygospodarować czas chociażby 
na dłuższy spacer. Nawet taka umiarkowana 
aktywność, ale na świeżym powietrzu (czyli 
z dala od zastawionego stołu) dobrze wpływa 
na glikemię. Kiedy jedynie siedzimy i jemy or- 
ganizm szybko robi się leniwy i ospały. Także 
insulina działa wolniej i mniej skutecznie. Dla- 
tego jeśli zauważycie w którymś momencie, 
że cukier „stoi w miejscu” odczytajcie to jako 
sygnał do wyjścia z domu.

Wielkanoc w pigułce:
• Zawartość węglowodanów, białka i tłuszczu 

w posiłkach wielkanocnych często obliczyć 
możemy jedynie „na oko” – bo nie zawsze 
sam je przygotowywaliśmy, są to często 
dania złożone z wielu składników, ciężko też 
siedzieć przy stole z wagą kuchenną... 
Obliczanie „mniej więcej” nie jest grzechem, 
ale w takiej sytuacji trzeba pamiętać o częs- 
tszej niż zwykle samokontroli, by w porę 
wychwycić ewentualnie nieprawidłowości.

• Insulinę należy podawać z zachowaniem 
pewnych odstępów czasowych, optymalnie 
nie częściej niż co 2,5-3 godziny. W ten spo- 
sób unikniemy ryzyka nakładania się na 
siebie kolejnych dawek leku.

• Po posiłkach bogatych w tłuszcze oraz 
po spożywaniu alkoholu warto skontrolo- 
wać cukier około godziny 3 w nocy. Nadmiar 
tłuszczu może skutkować hiperglikemią 
– w tej sytuacji konieczne będzie podanie 
insuliny na korektę, alkohol z kolei sprzyja 
niedocukrzeniu. 

• Decydując się na słodki deser sięgnijcie ra- 
czej po serową paschę niż po kajmakowego 
mazurka. Ciasta lepiej jeść do posiłków, a nie 
jako samodzielne przekąski – wówczas 
wolniej się wchłaniają i wolniej podnoszą 
poziom cukru we krwi.

• Wykorzystajcie śmigus-dyngus do tego, 
bo choć trochę pobiegać za domownikami 
i symbolicznie skropić ich wodą. I aktyw- 
ność, i śmiech dobrze wpływają na glikemię. 

Źródło: Apteline.pl 
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Dnia 14.02 w Belwederze odbyła się konfe- 
rencja pod tytułem „Nic nowego o nas bez nas” 
dotycząca skutecznego wpływu pacjentów na 
system ochrony zdrowia w Polsce, podczas któ- 
rej Prezes ZG PSD Anna Śliwińska przedstawiła 
działalność PSD.
Konferencja dotyczyła poszukiwania sposobu 
na większy udział pacjentów w tworzeniu efek- 
tywnego systemu ochrony zdrowia w Polsce. 
W pierwszej części spotkania reprezentanci or- 
ganizacji pacjentów przedstawiali doświadcze-
nia i dobre praktyki swoich organizacji, ale także 
oczekiwania względem systemu i decydentów.

Głos zabrali reprezentanci czterech typów or- 
ganizacji (różnych form prawnych): fundacji 
(Ewa Piskorska, Fundacja eF kropka), organi- 
zacji parasolowej (Krystyna Wechmann, Polska 
Unia Organizacji Pacjentów), grupy nieformal- 
nej (Katarzyna Lisowska, Grupa Wsparcia Cho- 
rych na Nowotwory Mieloproliferacyjne) i sto- 
warzyszenia, gdzie wystąpiła Prezes ZG PSD 
Anna Śliwińska.
Prezydent RP był obecny podczas tych wystą- 
pień i podkreślił, że pacjenci są podmiotem (nie 
przedmiotem) służby zdrowia i że wymaga ona 
większego finansowania.

„Nic nowego o nas bez nas” „Nic nowego o nas bez nas” „Nic nowego o nas bez nas” 
– konferencja u Prezydenta RP Andrzeja Dudy– konferencja u Prezydenta RP Andrzeja Dudy– konferencja u Prezydenta RP Andrzeja Dudy
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Ranking dotyczy roku 2017 i został utworzony 
przez czasopismo „Puls Medycyny”.
Składa się on z dwóch list:
• Lista 100 najbardziej wpływowych osób 

w polskiej medycynie – zwycięzca prof. 
Wiesław Wiktor Jędrzejczak, kierownik Ka- 
tedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Cho- 
rób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwer- 
sytetu Medycznego, konsultant krajowy 
w dziedzinie hematologii

• Lista 100 najbardziej wpływowych osób 
w polskim systemie ochrony zdrowia – 
zwycięzca Andrzej Jacyna, pełniący obo- 
wiązki prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia

Prezes ZG PSD Anna Śliwińska znalazła się na 
drugiej liście na miejscu 92.

Pełen ranking znajduje się pod linkami:
lista pierwsza:
 http://listastu.pulsmedycyny.pl/4686591,78304,
lista-stu-2017-medycyna
lista druga:
 http://listastu.pulsmedycyny.pl/4686594,72896,
lista-stu-2017-system-ochrony-zdrowia

Prezes ZG PSD na liście Prezes ZG PSD na liście 
100 najbardziej wpływowych osób 100 najbardziej wpływowych osób 

w systemie ochrony zdrowiaw systemie ochrony zdrowia

Prezes ZG PSD na liście 
100 najbardziej wpływowych osób 

w systemie ochrony zdrowia

Gratulujemy! 
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Szkolenie Diabetyków w MielcuSzkolenie Diabetyków w MielcuSzkolenie Diabetyków w Mielcu
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło 
w Mielcu zorganizowało szkolenie dla miesz- 
kańców Mielca i okolic. W spotkaniu tym wzięło 
udział 86 osób. Szkolenie edukacyjne rozpoczął 
wiceprezes Adam Kupiec witając zaproszo- 
nych gości, wykładowców oraz przybyłych na 
szkolenie mieszkańców Mielca. W naszym 
spotkaniu udział wziął Prezydent Jan Myśli- 
wiec, Starosta Zbigniew Tymuła, Prezes Zarzą- 
du Oddziału Wojewódzkiego Andrzej Mielca- 
rek oraz Prezes Terenowego Koła w Podlesza- 
nach Danuta Zaremba.
Po przywitaniu Adam oddał głos Prezes Zofii 
Seternus, która odczytała krótkie sprawozda- 
nie z pobytu grupy diabetyków na turnusie 
szkoleniowo – integracyjnym. Dotacja na ten 
cel była częściowo dofinansowana z Urzędu 
Miasta. 
Szkolenie jako pierwsze poprowadził lekarz 
med. Stanisław Mazur z Rzeszowa. Tematem 
jego wykładu było ,,Powikłania sercowo-naczy- 
niowe – Zasady leczenia nadciśnienia tętnicze- 
go u chorych na cukrzycę typu II”. 
Drugim wykładowcą był lek. med. Paweł Łańko 
także z Rzeszowa. Tematem tego wykładu była 
,,Profilaktyka raka jelita grubego”. 

W trakcie wykładów wszyscy mogli bezpłatnie 
sprawdzić gospodarkę węglowodanową, 
białkową i tłuszczową poprzez badanie: 
HbA1C, lipidogram, kreatynina, mocz i eGFR.
Między wykładami była przerwa na poczęs- 
tunek.
Na zakończenie Adam Kupiec podziękował 
wszystkim za uczestnictwo w szkoleniu i zapro- 
sił wszystkich do naszego koła.

Zofia Seternus – Prezes

Z życia PSD

16 listopada w Restauracji „Na Starówce” od- 
było się uroczyste spotkanie z okazji Obcho- 
dów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. 
Uczestniczyli w nim członkowie wszystkich Kół 
PSD działających na terenie działania Rejonu, 
władze samorządowe, lekarze diabetolodzy, 
lokalne media oraz władze Centrum Wspiera- 
nia Organizacji Pozarządowych .
Uroczystość odbywała się pod hasłem Kobieta 
i mężczyzna – czy cukrzyca ma płeć?
Gości powitała prezes koła w Suwałkach – 
Krystyna Kudela. Spotkanie umilił zespół 
wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 10 
w Suwałkach.
Dr diabetolog Elżbieta Cipielewska – wieloletni 
opiekun Stowarzyszenia wygłosiła wykład: 

Grypa – zakażenia bakteryjne i wirusowe budzą 
cukrzycę.
Po wspólnym obiedzie Prezes Oddziału Rejo- 
nowego Halina Krajewska zapoznała zebra- 
nych z historią Światowego Dnia Walki z Cu- 
krzycą oraz działalnością Międzynarodowej 
Federacji Diabetologicznej, która kieruje uwa- 
gę na problem płci pacjentów chorujących 
na cukrzycę .
Uroczystość była także okazją do wyrażenia 
wdzięczności i podziękowań za trud, pełnienia 
funkcji oraz pracę na rzecz drugiego człowieka. 
Z okazji święta życzyła wszystkim wyrówna- 
nych cukrów, dużo cierpliwości, wytrwałości 
w zmaganiach i trudnych chwilach życia co- 
dziennego. Były podziękowania i kwiaty.

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w SuwałkachŚwiatowy Dzień Walki z Cukrzycą w SuwałkachŚwiatowy Dzień Walki z Cukrzycą w Suwałkach

12  |  marzec 2018





Pierwsze kontakty współpracy na pograniczu 
pomiędzy diabetykami Lubuskiego Oddziału 
Rejonowego PSD w Zielonej Górze a Związ- 
kiem Diabetyków Niemiec Landu Branden- 
burgi nie zanosiły się na szybką współpracę. 
Brak wiedzy o strukturze i specyfice działania 
niemieckiego związku stwarzał wiele przesz- 
kód w nawiązaniu bliższych kontaktów. 
Po wielu próbach Oddział Miejsko Powiatowy 
PSD w Słubicach dotarł do Grupy Samopomocy 
Diabetyków(Koło) w Frankfurcie/O. Po spotka- 
niach wystąpiliśmy za ich pośrednictwem 
do Zarządu Diabetyków Landu Brandenburgi 
o wspólne spotkanie, na którym możemy wy- 
mienić poglądy w nawiązaniu kontaktów 
transgranicznych. 
Pierwsze spotkanie grupy roboczej Zarządów 
PSD Słubice i Zarządu Landu Brandenburgi 
ustalono, że odbędzie się w Słubicach w dniu 
21 stycznia 2016 r. Od tej pory nastąpił przełom 
w naszych kontaktach. Na wzajemne zaprosze- 
nia strony spotykały się przy różnych okazjach. 
W dniu 3 maja 2017 r. na spotkaniu w siedzibie 
Oddziału PSD Słubice strony uzgodniły, że nad- 
szedł czas podpisania porozumienia o współ- 
pracy transgranicznej pomiędzy naszymi orga- 
nizacjami. W nawiązaniu kontaktów szczegól- 
ną pomocą służyła pani Eryka Schnaider, człon- 
kini diabetyków niemieckich rozmawiająca 
po polsku. Za jej pośrednictwem rozwiązane 
zostały wszelkie uzgodnienia. 
Po negocjacjach strony uzgodniły, że w dniu 
15 listopada 2017 r. podczas obchodów ,,Świa- 
towego Dnia Walki z Cukrzycą” na wspólnym 
spotkaniu w Poczdamie zostanie podpisane 
porozumienie o współpracy pomiędzy Lu- 
buskim Oddziałem Rejonowym PSD w Zielonej 
Górze i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków 
Oddział Miejsko Powiatowym Słubice. 
Zgodnie z ustaleniami w dniu 15 listopada 
2017 r. w Poczdamie porozumienie podpisali:
Strona Polska – Prezes Lubuskiego Oddziału 
Rejonowego Teresa Niemczyk i Sekretarz 
Marian Szewczyk oraz Prezes Oddziału Miejsko 

Powiatowego PSD Słubice Jan Tokarski i Wice- 
prezes Marian Szewczyk. 
Strona Niemiecka – I Przewodniczący Związku 
Diabetyków Landu Brandenburgi Wilfred 
Konig i II przewodniczący Uta Weiss.
Nadmieniam, że pierwsze spotkanie grupy 
niemieckich diabetyków, około 20 osób z pols- 
kimi diabetykami planowane jest na 15 maja 
2018 r. w kompleksie leśnym w Nowym Młynie. 
Jest to Mały ogród dendrologiczny i szkółka 
nazywana szlakiem bobrowym Technikum 
Leśnego w Nadleśnictwie Rzepin.

Współpraca transgranicznaWspółpraca transgranicznaWspółpraca transgraniczna

Z życia PSD
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W sobotę, 2 grudnia odbyły się miejsko-powia- 
towe obchody Światowego Dnia Walki z Cu- 
krzycą, zorganizowane przez Koło Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w Drzewicy. 
Doroczne spotkanie zostało połączone z akcją 
bezpłatnych badań profilaktycznych.
Integracja i profilaktyka w rodzinie 
diabetyków
Pierwsza sobota grudnia jest szczególną datą 
dla drzewickich diabetyków. Odbywające się 
tego dnia uroczystości z okazji Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą stanowią wydarzenie 
o skali wykraczającej poza granice gminy, 
powiatu i województwa. To pokazuje, jak du- 
żym uznaniem w środowisku cieszy się działal- 
ność koła prowadzonego od 28 lat przez preze- 
sa  Włodzimierza  Pomykałę. 
Setki osób w RCK 
Tegoroczne obchody również miały charakter 
ponadregionalny, gromadząc członków Pols- 
kiego Stowarzyszenia Diabetyków z łódzkiego 
i mazowieckiego. Miejscowym diabetykom, ich 
rodzinom, przyjaciołom i sympatykom koła 
towarzyszyła bardzo liczna grupa gości. 
Do Drzewicy przyjechali przedstawiciele władz 
PSD różnych szczebli: Oddziału Wojewódz- 
kiego w Łodzi, Oddziału Rejonowego w Rado- 
miu i Oddziału Powiatowego w Tomaszowie 
Mazowieckim, a także kół z Radomia, Toma- 
szowa Mazowieckiego, Piotrkowa Trybu- 
nalskiego, Skierniewic, Zduńskiej Woli, Rawy 
Mazowieckiej, Koluszek, Sulejowa, Lubochni 
i Przysuchy. Dopisali współpracujący ze stowa- 
rzyszeniem lekarze, pielęgniarki, reprezentanci 
przychodni zdrowia i firm farmaceutycznych, 
gminnego i powiatowego samorządu, ducho- 
wieństwa, szefowie zaprzyjaźnionych organi- 
zacji i instytucji oraz sponsorzy. Na wysokości 
zadania stanęli zawsze chętni do pomocy har- 
cerze z 25. Drzewickiej Drużyny Harcerskiej.
Upominki dla młodych taterników
Uroczystości w sali widowiskowej Regional- 
nego Centrum Kultury rozpoczęły się od wpro- 
wadzenia sztandarów SP im. Polskich Olimpij- 
czyków, byłego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
oraz PSD Ziemi Radomskiej i Koła PSD w Zduń- 
skiej Woli. Po krótkim występie Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej modlitwę w intencji chorych 
na cukrzycę i zmarłych członków koła popro- 
wadził proboszcz parafii w Drzewicy, ks. kan. 
Adam Płuciennik.
Publiczność miała okazję obejrzeć koncert 
zespołu folklorystycznego „Mali Drzewiczanie”. 
Dzieci pod opieką instruktorki Aliny Szymańs- 
kiej zaprezentowały wiązankę pieśni ludowych 
regionu opoczyńskiego. Na nutę „Hej, sokoły” 
zaśpiewały hymn Koła PSD w Drzewicy z refre- 
nem: „Hej, hej diabetycy, wy pilnujcie wciąż 
swojej cukrzycy. Bo gdy cukru wam przybywa, 
to z siłami różnie bywa”.
Miła niespodzianka spotkała dzieci, które pod- 
czas letniego wyjazdu w góry zdobyły dwu- 
tysięczniki po słowackiej stronie Tatr Wysokich: 
Osterwę, Skrajne Solisko i Lodową Przełęcz. 
Młodzi taternicy otrzymali ufundowane przez 
gminę książki o. Michała Czyżewskiego 
„Wakacje w Drzewicy” oraz słodkie upominki 
od koła. 
Coraz więcej chorych
Główne wystąpienie należało do prezesa 
Włodzimierza Pomykały. – Aż serce się raduje, 
widząc tylu przyjaciół. Drzewica przyciąga. 
Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami – 
powiedział, witając zebranych. Jak zaznaczył, 
cukrzyca to choroba cywilizacyjna: – Na całym 
świecie z cukrzycą zmaga się pół miliarda osób, 
a co roku przybywa 100 tys. chorych. W Polsce 
mamy już 3 mln diabetyków. Do naszego koła 
należy obecnie 360 osób. To duża armia. 
Wszyscy członkowie koła i ich rodziny mogą 
liczyć na wszechstronne wsparcie – od in- 
formacyjnego, edukacyjnego, profilaktycz- 
nego po medyczne. Wielkim powodzeniem 
cieszą się wycieczki i wyjazdy z udziałem 
diabetyków oraz dzieci i młodzieży. – Kiedy jest 
młodzież, czujemy się młodzi. W tym roku 
byliśmy m.in. w Tatrach – Jurgowie i na Słowacji, 
Sudetach – w Karpaczu i Czechach, a także nad 
Bałtykiem. Zgodnie z tradycją pojechaliśmy na 
Pielgrzymkę Diabetyków do Częstochowy, 
gdzie od 28 lat Drzewica jest największą grupą 
– poinformował prezes.
Zapowiedział, że będzie walczył o wprowadze- 
nie dofinansowania do zakupu sensorów dla 

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w DrzewicyŚwiatowy Dzień Walki z Cukrzycą w DrzewicyŚwiatowy Dzień Walki z Cukrzycą w Drzewicy
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dzieci – nowoczesnych urządzeń mierzących 
i zapisujących odczyty stężenia glukozy. Jed- 
nocześnie podziękował wszystkim wspiera- 
jącym działalność koła, również poprzez prze- 
kazywanie 1 procenta z podatku.
Wyróżnienia i życzenia
Nie zabrakło wyróżnień. Za 28-letnią prace 
na rzecz osób chorych na cukrzycę uhonoro- 
wano pielęgniarkę z Przychodni Diabetolo- 
gicznej w Opocznie Bożenę Kępską oraz drze- 
wicki oddział Banku Spółdzielczego, repreze- 
ntowany przez dyrektor Edytę Chrapczyńską. 
Panie otrzymały ikony Matki Bożej, wykonane 
przez Mariana Kota.
Podczas okolicznościowych przemówień pre- 
zes Pomykała odebrał szereg podziękowań 
i gratulacji za bezinteresowną działalność spo- 
łeczną, zrozumienie problemów chorych, 
aktywność i kreatywność. – Najbardziej istotna 

jest praca długofalowa, konsekwentna, a właś- 
nie takową Koło PSD w Drzewicy realizuje – 
podkreślił burmistrz Janusz Reszelewski, zwra- 
cając szczególną uwagę na inicjatywy promu- 
jące aktywny styl życia. Zadeklarował dalsze 
wspieranie działalności stowarzyszenia. 
Wiceprezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
PSD w Łodzi Maria Stolarska zachęcała do no- 
szenia opasek diabetyka. Zwróciła uwagę na 
niską świadomość społeczną dotyczącą cu- 
krzycy oraz apel Zarządu Głównego PSD do 
parlamentarzystów ws. prawnej ochrony ucz- 
niów chorych na cukrzycę. Jak zaznaczył Wło- 
dzimierz Pomykała, na terenie naszego powia- 
tu sytuacja w szkołach jest na bieżąco moni- 
torowana i pod kontrolą.
Wszyscy życzyli sobie wyrównanych cukrów. 
Były też życzenia na nadchodzące święta Bo- 
żego Narodzenia i Nowy Rok.
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Wykłady lekarzy
Na edukacyjną część obchodów złożyły się 
prelekcje trojga lekarzy. Ciekawy wykład wy- 
głosiła specjalistka chorób wewnętrznych Hen- 
ryka Jeżak z Radomia – pierwszy lekarz, który 
opiekował się chorymi na cukrzycę w byłym 
województwie radomskim – Cukrzyca to cho- 
roba bardzo trudna, ale choroba, którą bierze 
się pod pachę i z nią żyje – powiedziała, przeka- 
zując diabetykom wiele cennych rad i wskazó- 
wek. Apelowała o regularne kontrole pozio- 
mu cukru, wizyty u okulisty, badania moczu 
i wskaźników nerkowych, higienę nóg. Mówiła 
o powikłaniach cukrzycowych – naczyniowych 
i neurologicznych. Zalecała dużo ruchu i racjo- 
nalną dietę. 
Po raz drugi wystąpił w Drzewicy diabetolog 
Dominik Pawlak, który skupił się na nowoczes- 
nych lekach cukrzycowych. Podobnie jak przed 
rokiem swoją mamę Ludmiłę zastąpiła Monika 
Popowska z opoczyńskiej kliniki „Lumed”, 
informując o prowadzonych właśnie specjalis- 
tycznych badaniach okulistycznych.
Bezpłatne badania i konsultacje
Obchodom towarzyszyła bowiem duża akcja 
profilaktyczna. Na mieszkańców czekały bez- 
płatne badania i konsultacje. Specjaliści praco- 
wali w pomieszczeniach na parterze i piętrze 
budynku RCK.
Po raz kolejny klinika „Lumed” we współpracy 
z firmą MDT z Krakowa i pod patronatem prof. 
Zbigniewa Zagórskiego przeprowadziła bada- 
nia okulistyczne w ramach programu „Polsko 
nie ślepnij”. Metoda z użyciem supernowo- 

czesnej kamery wykrywa m.in. zmiany cukrzy-  
cowe, jaskrę i zaćmę. Badania słuchu zorganizo- 
wał „Almed” z Opoczna. Badania poziomu 
cukru, kreatyniny w surowicy, hemoglobiny 
glikowanej i cholesterolu wykonywały pracow- 
nice firmy „Alab Laboratoria”. Przychodnia Ro- 
dzinna „Dom-Med” z Jelni zapewniła badania 
EKG. Można było również skorzystać z porad 
dietetyk Katarzyny Świebody z „Naturhouse” 
w Opocznie oraz zapoznać się z lekami dla 
diabetyków.
Jak co roku badania cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. W ciągu kilku godzin 
przebadano kilkaset osób w różnym wieku.
Do zobaczenia za rok. 
Po oficjalnych uroczystościach zebrani przeszli 
do Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpij- 
czyków, gdzie czekał poczęstunek przygoto- 
wany przez niezawodne panie z koła. Trzeba 
przyznać, że była to prawdziwa uczta z kilku- 
nastoma ciepłymi daniami, zimną płytą, wypie- 
kami, owocami oraz napojami.
Spotkanie integrujące rodzinę diabetyków 
przebiegało w miłym towarzystwie i sympa- 
tycznej atmosferze. – Za rok znowu widzimy się 
w Drzewicy. Przyjedziemy na pewno – mówili 
na do widzenia goście.

***
Dodajmy, że obchody Światowego Dnia Walki 
z Cukrzycą zakończyły się w niedzielę, 3 grud- 
nia uroczystą sumą w intencji chorych na 
cukrzycę i ich rodzin. Msza została odprawiona 
w kościele pw. św. Łukasza.

18  |  marzec 2018

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w JarocinieŚwiatowy Dzień Walki z Cukrzycą w JarocinieŚwiatowy Dzień Walki z Cukrzycą w Jarocinie
Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 
w Jarocinie zostały podświetlone na niebiesko 
dwa budynki – Urząd Miasta i Gminy w oraz 

Dom Kultury. Uroczyste obchody z udziałem 
zaproszonych gości odbyły się w dniu 
22.11.2017 r. 



TURNUSY TURNUSY TURNUSY 
REHABILITACYJNE REHABILITACYJNE REHABILITACYJNE 

W TRUSKAWCU W TRUSKAWCU W TRUSKAWCU 
NA UKRAINIENA UKRAINIENA UKRAINIE

Uzdrowisko Truskawiec zasłynęło jako luksusowy kurort i stało się największym euro- 
pejskim centrum przemysłu zdrowia i wypoczynku, oddalonym od Przemyśla około 100 km. 
Znajduje się tam 14 naturalnych źródeł mineralnych. Leczenie w tym kurorcie nie opiera się 
tylko na kuracji pitnej wód mineralnych, ale na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie 
medycyny i przemysłu kosmetycznego w ekskluzywnym zakładzie przyrodo-leczniczym 
w kompleksie ,,Mirotel Resort & Spa”. Zakład wodoleczniczy ,,Med-Palac” oferuje długą listę 
zabiegów fizykoterapii przy pomocy aparatury, hydroterapii i balneoterapii. Zabiegi połą- 
czone są z piciem wód mineralnych. Rodzaje zabiegów: hydroterapia, termoterapia, fizyko- 
terapia, profilaktyka powikłań cukrzycy, rehabilitacja po leczeniu operacyjnym – przywró- 
cenie aktywności ruchowej, kompleksowy program oczyszczania organizmu ,,DETOX”, 
program życie bez alergii, pijalnia wód mineralnych- szeroki wybór wód leczniczych.      

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Przemyskie Koło Terenowe nr 15 w Przemyślu organi- 
zuje wyjazdy do sanatorium w Truskawcu na Ukrainie dla osób z terenu całej Polski nie tylko 
dla ,,cukrzyków” lecz też z innymi schorzeniami. Przy większej ilości uczestników z danej 
miejscowości istnieje możliwość podstawienia autobusu do danej miejscowości lub tzw. 
przejazd ,,antenowy” zabiera uczestników o określonej godzinie z danej miejscowości 
za dodatkową dopłatą. Cena turnusu 14-to dniowego w sanatorium ,,VESNA” uzależniona 
jest od sezonu, rodzaju zajmowanego pokoju i obejmuje: 13 noclegów w pokoju 2-oso- 
bowym z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem, lodówką, telewizorem, 3 zabiegi dziennie 
wg. wskazań lekarza sanatoryjnego / dwa ,,suche” w miejscu zakwaterowania, jeden tzw. 
,,mokry” w,, Med-Palac” oddalonym o 5 min. drogi.  Zabiegi odbywają się w każdy dzień 
łącznie z sobotami i niedzielami, 2 badania lekarskie. Wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje 
w formie bufetu. Transport autobusowy Przemyśl-Truskawiec-Przemyśl, Ubezpieczenia 
od NW na czas pobytu i przejazdu. 
BARDZO WAŻNE: na wyjazd na Ukrainę wymagany jest paszport, ważny co najmniej 
6 miesięcy.

Dokładne informacje 
na temat zakwaterowania, 

zabiegów, kosztów, terminów, 

można otrzymać pod nr telefonu: 798-084-514 
lub e-mail: psdprzemyslkolonr15@op.pl

Z pozdrowieniami
Prezes Koła Jan Zrajko



W dniu 05.12.2017 r. odbyło się spotkanie 
wigilijne Jędrzejowskich Diabetyków połączo- 
ne z wręczeniem Srebrnej Odznaki Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków .

Zaproszeni Goście
Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek, 
Przedstawiciel Starosty Jędrzejowskiego pan 
v-ce Starosta Janusz Grabek, Bogusia Wypych – 
Radna Sejmiku Woj Świętokrzyskiego, Prezes 
LGD Ziemia Jędrzejowska, ks. Franciszek Piwo- 
warczyk, V-ce Prezes ZW Mirosław Kobiec Kiel- 
ce, Prezes PSD Jadwiga Karczewska Busko 
Zdrój, V-ce Prezes PSD Tadeusz Tadeusz Win- 
centy Ura Busko-Zdrój, Prezes Uniwersytetu III 
Wieku Anna Pańtak, Prezes Klubu „Dąb” Senio- 
rów Bogusława Łodczyk.

Życzenia przekazali także, ci którzy nie mogli 
przybyć na spotkanie, dr Ewa Pater lekarz na- 

szego Koła , Prezes PSD Maria Kulig Pińczów, 
Prezes PSD ZW Województwa Małopolskiego 
Stanisław Chowaniec. Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków może nadawać własne odznacze- 
nia, które zostały ustanowione 1988 r. Za za- 
sługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
decyzją Zarządu Głównego PSD z dnia 
05.12.2017 r. w Warszawie Srebrną Odznakę 
PSD za ogromne serce, pomoc i wsparcie 
otrzymali Pan Marcin Piszczek, Pan Edmund 
Kaczmarek i Pani Bogusława Wypych .
W świątecznym nastroju przełamaliśmy się 
opłatkiem i zasiedliśmy do wspólnego stołu, 
na którym były przygotowane potrawy wigi- 
lijne. Spotkanie spędziliśmy w ciepłej, ro- 
dzinnej atmosferze, pełnych wzruszających 
chwil bo już zbliżamy się do Świąt dających 
radość i odpoczynek oraz nadzieję, że nad- 
chodzący rok będzie lepszy niż ten, który 
właśnie mija.

Wigilia w JędrzejowieWigilia w JędrzejowieWigilia w Jędrzejowie
Z życia PSD
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Jan Zuchowski dr n med.; Krystyna Opalko prof. dr; Janusz Kleinrok prof. dr; Joanna Wysokińska-Miszczuk prof. dr 
„Stopa cukrzycowa...2” 

Pacjent w wieku ok. 70 l. po kilku miesiącach unikania dyskusji ze swą rodziną na temat powiększającej się rany, gdy 
zaczęła z niej sączyć się ropa i odpadać ciało, nie mógł dłużej jej ukrywać – musiał ją pokazać i udać się do szpitala 
w mieście Le. 3 tyg. leczenia nie dały żadnego rezultatu. Zaproponowano pacjentowi amputację w kolanie – na którą 
nie wyraził zgody. Foto-1: rana po powrocie ze szpitala; Foto-2 & 3: powiększenia, widoczne ogniska martwicy 
i obnażona kość piszczelowa... Foto-4: rana po 2-3 tyg. stosowania tamp. , widoczne wysepki młodego Tubulex
naskórka; Foto-5: wysepki powiększają się... 

W miarę postępującego gojenia się stopy cukrzycowej, były mierzone wymiernie w 4 punktach na skórze:
1- Temperatura skóry i rany bezdotykowym termometrem, która stopniowo narastała w ranie od 32,2’C~do 36,2’C
2- Czucie aparatem > metrem<, które stopniowo narastało od 99’~do 40’ stopni na skali, (1’= 3V).PULPO
Narastanie temperatury – jest dowodem na regenerację naczyń krwionośnych (układu krwionośnego).
Narastanie czucia – jest dowodem na regenerację włókien nerwów (układu nerwowego).

Producent: Tubulex: Dental Therapeutics AB – Szwecja. Więcej dokumentacji: www.narol-dental.pl
Dystrybutor: ZUCHOWSKI-DENTAL, Tel.: 91 4690 163; e: info@zuchowski-dental.pl

Foto-6 & 7: rany po 7 i 9 tyg. - zagojona rana nad kością piszczelową, skóra rozjaśniona, powraca temperatura i czucie...
Foto-8 & 9: rana zagojona w 80-90%, najtrudniej goją się ogniska martwicy...

Foto-10: ;       skóra młodsza w środku, a po prawej skóra 70 l. pacjenta (powiększony fragment z F-9)rana z lewej



Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy 
dnia 19 listopada br. w historycznych wnę- 
trzach pałacu Kobylniki k. Kruszwicy, zorgani- 
zował doroczne obchody Światowego Dnia Cu- 
krzycy, którym przyświecało tegoroczne hasło 
IDF-u: „Kobieta i mężczyzna – czy cukrzyca 
ma płeć”. Głównym celem obchodów, było 
zwiększenie w społeczeństwie świadomości 
o zagrożeniach jakie niesie ze sobą cukrzyca 
oraz nagłośnienie problemów z jakimi borykają 
się osoby z cukrzycą, szczególnie na terenach 
wiejskich i małomiasteczkowych.
W trakcie spotkania wojewoda Mikołaj Bog- 
danowicz – jednocześnie honorowy patron 
uroczystości – wręczył odznaczenia państwo- 
we działaczom stowarzyszenia i osobom 
wspierającym jego działalność. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano pre- 
zesów: Zdzisława Lintowicza ze Świecia i Lud- 
wika Wenckę z Szubina, Brązowym Krzyżem 
Zasługi prezesów: – Henryka Smoleńskiego 
z Kruszwicy, Zygmunta Wiśniewskiego z Barci- 
na i samorządowca Grzegorza Gąsiorka z Ino- 
wrocławia. 
Prezes Oddziału Miejsko-Powiatowego w Rypi- 
nie Ryszard Matuszak, otrzymał z rąk profesora 
Romana Junika statuetkę konkursu „Kryształo- 
wego Kolibra” za przyznanie mu przez Kapitułę 
konkursu tytułu „Społecznika Roku 2017”. 
Przyznano też Medale 35-lecia PSD, dyplomy 
i podziękowania sponsorom oraz osobom 
wspierającym organizację imprezy, które wrę- 
czyła prezes Zarządu OW PSD Gabriela 
Tomicka.
Burmistrz Kruszwicy, również patronujący wy- 
darzeniu, wręczył wszystkim prezesom ogniw 
terenowych Stowarzyszenia z naszego woje- 
wództwa, specjalnie wykonane na obchody, 
piękne statuetki szklane, które wzbudziły 
ogólny aplauz. Natomiast Kol. Wincenty Ślęzak 
ze Żnina wykonał, z wypalonej gliny specjalny 
medal upamiętniający to wydarzenie, który 
otrzymał każdy z uczestników.
Na zakończenie gali wystąpił Zespół Regional- 
ny z Kruszwicy, który zaprezentował szereg 

pięknych pieśni ludowych, prezentując przy 
tym wspaniałe stroje regionu Pałuki.
Końcową częścią obchodów było sympozjum, 
które podsumował Mieczysław Kwiatkowski, 
prezes Koła Miejskiego PSD w Inowrocławiu 
słowami: „Im lepiej mamy pod kontrolą cu- 
krzycę, tym mniejsze ryzyko powikłań”. Właśnie 
wiele mówiło się o tych sprawach. M.in. prof. 
Roman Junik, kierownik Katedry i Kliniki Endo- 
krynologii i Diabetologii Collegium Medicum 
w Bydgoszczy odniósł się do komplikacji, spo- 
wodowanych przez hipoglikemię, czyli gdy 
dochodzi do nadmiernego obniżenia poziomu 
glukozy we krwi. Natomiast lek. med. Marta 
Nadrajkowska, inowrocławski diabetolog, mó- 
wiła o potrzebie zmiany stylu życia, aby zredu- 
kować do minimum zachorowalność na cu- 
krzycę. W kwestii ochrony stopy cukrzycowej 
przed powikłaniami wystąpiła bydgoska po- 
dolog Renata Barańczyk. O lekach na regulację 
poziomu cukru we krwi mówił dr n. biol. 
Andrzej Kołakowski, natomiast o najnowszych 
metodach stałego monitoringu poziomu cukru 
we krwi Krzysztof Mączyński.
Obchody zakończono wspólnym uroczystym 
obiadem.

H. Z. Ochniak

Dni Cukrzycy pod „Mysią Wieżą” w KruszwicyDni Cukrzycy pod „Mysią Wieżą” w KruszwicyDni Cukrzycy pod „Mysią Wieżą” w Kruszwicy

Z życia PSD
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z żałobnej karty

Ze smutkiem zawiadamiamy że, 

w dniu 7 lutego 2018 r., w wieku 76 lat 

zmarła nasza Koleżanka

Współzałożycielka Koła Miejsko-Powiatowego 

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 

w Skierniewicach.

MARIANNA KRÓLEWSKA

Była Sekretarzem Założycielskiego Zarządu Koła PSD w Skierniewicach. Odznaczona Srebrną, 
Złotą Honorową Odznaką „Za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”. 

Medalem „Za zwycięstwo nad cukrzycą”.
Zapamiętamy Ją jako osobę cichą, skromną i pomocną.

Koleżanki i Koledzy Koła Miejsko-Powiatowego w Skierniewicach.

W zmarłej straciliśmy wieloletniego, oddanego członka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
Koła Miejsko-Powiatowego w Skierniewicach. 

Swój czas, umiejętności organizacyjne poświęcała pracy społecznej, 
na rzecz ludzi chorych na cukrzycę.

W latach 2004-2014 pełniła funkcję Wiceprezesa i Prezesa Koła. 
Była członkiem Zarządu PSD w Łodzi. Za zasługi dla rozwoju stowarzyszenia odznaczona 

Srebrną i Złotą Honorową Odznaką, Medalem „Za zwycięstwo nad cukrzycą”. 
Przyznawane miała dyplomy uznania 

I podziękowania przez Zarządy Główny, Wojewódzki, Koła.

W naszych sercach i naszej pamięci pozostanie na zawsze 
Koleżanki i Koledzy Koła Miejsko Powiatowego w Skierniewicach.

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 29 stycznia 2018 r. w wieku 70 lat 

zmarła,  nasza Koleżanka

JANINA SZYMAŃSKA



Dane do przekazania 1% podatku: 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

nr KRS 0000037573
Razem pomóżmy diabetykom!Razem pomóżmy diabetykom!Razem pomóżmy diabetykom!

Prosimy
przekaż 1% podatku

na nasze działania 

POLSKIE  STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 

   rozwój edukacji diabetologicznej
   leczenie i rehabilitację
   publikację materiałów edukacyjnych o cukrzycy
   bezpłatne udostępnianie sprzętu medycznego
   inne cele charytatywne i społeczne

obejmujące:
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