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Na majowej liście leków refundowanych pojawiła się nowa insulina – degludec – analog ultra 

długodziałający. Insulina refundowana jest zarówno dla pacjentów z cukrzycą typu 1, jak 

i cukrzycą typu 2 (z różną odpłatnością, szczegóły na str. 4). 

Cieszy nas ta zmiana, tym bardziej, że nasz organizacja od lat upomina się o lepszy dostęp 

do nowoczesnych terapii dla diabetyków, a insuliny analogowe na pewno się w ten postulat 

wpisują. Mamy nadzieję, że kolejną dobrą zmianą dla pacjentów z cukrzycą będzie refundacja 

leków inkretynowych i flozyn, o które także do dawna walczymy. Zapowiedzi Ministerstwa 

Zdrowia są optymistyczne, trzymamy kciuki, aby zostały one wcielone w życie wraz z kolejną 

aktualizacją listy refundacyjnej.

Redakcja

Drodzy Czytelnicy
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Od 1 maja pacjenci mają zapewniony dostęp do kolejnego rodzaju insuliny. Jest nią insulina 
degludec – insulina bazowa skutecznie obniżająca glikemię o ultra-długim czasie działania 
– powyżej 42 godzin.

Insulina degludec tworzy po podaniu podskór- 
nym rozpuszczalne multiheksamery uwalnia- 
jące monomery insuliny powoli i nieprzer- 
wanie do krwiobiegu. Dzięki temu zapewnia 
jednolite i stabilne stężenie glukozy w trakcie 
doby. Oferuje także równe rozłożenie stężenia 
glukozy w ciągu całej doby, bez różnic pomię- 
dzy pierwszymi a drugimi dwunastoma go- 
dzinami.

Insulina degludec pozwala na znaczącą reduk- 
cję liczby epizodów hipoglikemii, zwłaszcza 
niebezpiecznych hipoglikemii ciężkich i noc- 
nych (Badanie Devote), co wpływa na znaczącą 
poprawę jakości życia pacjentów. Rekomendo- 
wanym schematem stosowania insuliny de- 
gludec jest podawanie podskórne raz na dobę, 
o dowolnej porze dnia, najlepiej o tej samej 
każdego dnia. W przypadkach, kiedy podawa- 
nie leku o tej samej porze nie jest możliwe, in- 
sulina degludec umożliwia elastyczne dawko- 
wanie.

Insulina degludec występuje w postaci penfilli 
do wstrzykiwacza NovoPen4 (U100) oraz w jed- 
norazowych wstrzykiwaczach FlexTouch 
(U200).

Od 1.05.2019 dla polskich pacjentów obo- 
wiązują następujące zasady refundacji:
Długodziałający analog insuliny ludzkiej 
Tresiba FlexTouch (insulina degludec) objęto 
refundacją w leczeniu cukrzycy typu 1 u do- 
rosłych, cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów 
leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 mie- 
sięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzycy typu 2 
u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH 
od co najmniej 6 miesięcy i z udokumen- 
towanymi nawracającymi epizodami ciężkiej 
lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej 
przyczynie.
Cena dla pacjenta: 102,73 zł za 3 wstrzykiwacze 
po 3 ml (200 jednostek na ml).
Tresiba Penfill (insulina degludec) będzie 
refundowana we wskazaniu cukrzycy typu 1 
u dorosłych, cukrzycy typu 2 u dorosłych 
pacjentów leczonych insuliną NPH od co naj- 
mniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzycy 
typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych 
insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udo- 
kumentowanymi nawracającymi epizodami 
ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca 
o znanej przyczynie.
Cena dla pacjenta: 87,69 zł za 5 wkładów po 
3 ml (100 jednostek na ml).

Warto wiedzieć
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Szanowny Pan

Łukasz Szumowski

 

Minister Zdrowia

 

ul.

 

Miodowa 15

 

00-952 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

 

W

 

związku z publikacją nowej listy leków refundowanych, polscy diabetycy dziękują

Panu za ujęcie na niej

 

insuliny ultra-długo działającej degludec. Dzięki dostępowi do 

zróżnicowanych typów insulin chorzy mogą dużo lepiej kontrolować cukrzycę, która 

wymaga zindywidualizowanego,

 

dopasowanego do konkretnego pacjenta leczenia. Cieszy 

nas

 
fakt, że Ministerstwo poszerza dostęp do insuliny –

 
leku ratującego życie –

 
i mamy 

nadzieję, że dostęp ten
 

nie
 

będzie nigdy i z żadnego powodu pacjentom
 

ograniczany.

Jednocześnie bardzo prosimy pamiętać, że Polska pozostaje na szarym końcu Unii 

Europejskiej
 

jeśli chodzi o dostęp
 

do nowoczesnych terapii. Innowacje stosowane z 

ogromnym

 

powodzeniem w innych, nawet mniej zamożnych od nas krajach, w Polsce 

pozostają trudno osiągalnym luksusem, na który chorych po prostu nie stać.

 

Polskim 

diabetykom potrzebny jest dostęp

 

do szerokiego

 

wachlarza

 

terapeutycznego, którego 

niestety Państwo Polskie im nie zapewnia.

 

Prosimy mieć na uwadze, że refundacja 

nowoczesnych terapii to nie dodatkowy koszt, a inwestycja w pacjentów, którzy dzięki 

odpowiedniemu leczeniu dłużej mogą uniknąć

 

powikłań, stanowiących przecież ogromne

obciążenie dla budżetu państwa. 

 

Dziękując za dokonane już kroki, diabetycy proszą

 

o dalsze poszerzanie dostępu do 

skutecznych metod leczenia.

 

       

Z

 

poważaniem,

 

       

Anna Śliwińska

 

                                                          

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Do wiadomości: Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

CZŁONEK INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION

Biuletyn Informacyjny Cukrzyca  |  5



Badanie POInT to pierwsza próba prewencji 
cukrzycy typu 1 na świecie. Potencjalnie prze- 
łomowe badanie prowadzone jest w Oddziale 
Klinicznym Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskie- 
go Uniwersytetu Medycznego. 
Badanie prowadzone jest w ramach grupy 
GPPAD (Globalna Platforma ds. Zapobiegania 
Cukrzycy Autoimmunizacyjnej), do której przy- 
należą najlepsze na świecie ośrodki z 5 państw 
europejskich, w tym University of Oxford. 
Z Polski jest to Oddział Kliniczny Diabetologii 
Dziecięcej i Pediatrii DSK WUM i Zakład Badań 
Przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka 
w Warszawie.
Cukrzyca typu 1 jest jedną z 3 najczęstszych 
chorób autoimmunologicznych dziecięcych, 
tuż po celiakii i najczęstszą chorobą metabo- 
liczną. Została uznana przez NIK za jeden z 10 
największych problemów dla szkół. W 90% 
przypadków cukrzycy typu 1 nie występowała 
ona wcześniej w rodzinie. 
Celem badania jest zidentyfikowanie nowo- 
rodków z podwyższonym ryzykiem zachoro- 
wania na cukrzycę typu 1. Takim dzieciom 
proponowana jest próba prewencji w ramach 
badania POInT(Doustna Insulina w Prewencji). 
W związku z tym, że reakcja autoimmu- 
nologiczna powstaje najprawdopodobniej 
w pierwszych latach życia, istotnym jest aby 
podjąć próbę zanim układ immunologiczny 
dziecka się wykształci. Z tego powodu włą- 
czamy dzieci do badania prewencyjnego już 
między 4-7 miesiącem życia.
Obecnie w kierunku zwiększonej predyspo- 
zycji do rozwinięcia cukrzycy typu 1 przebada- 
no już ponad 20000 dzieci, wśród których wielu 
udało się zaproponować prewencję.

Badanie zostało objęte patronatem najwybit- 
niejszych autorytetów medycznych oraz 
organizacji zrzeszających pacjentów w tym: 

• Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Me- 
dycznego, Jego Magnificencji prof. dr. hab. 
n. med. Mirosława Wielgosia, 

• Mazowieckiego Konsultanta w Dziedzinie 
Pediatrii, dr. hab. Bolesława Kalickiego, 

• Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia War- 
szawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
prof. dr hab. Barbary Górnickiej, 

• Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Dia- 
betologii, prof. dr hab. Krzysztofa Strojka, 

• Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, 
• Stowarzyszenia Aktywni z Cukrzycą,
• Portalu mojacukrzyca.org.
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć 
na stronie www.swiatbezjedynki.pl w zakładce 
badanie POInT.

Słodki nowinki

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
patronem nowatorskiego badania POInTpatronem nowatorskiego badania POInT

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
patronem nowatorskiego badania POInT
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Słodki nowinki

Nowy kapelan PSDNowy kapelan PSDNowy kapelan PSD

W związku ze śmiercią ojca Tomasza Mi- 
chalskiego, który pełnił obowiązki kapelana 
PSD, biskup Romuald Kamiński, Prze- 
wodniczący Zespołu Konferencji Episko- 
patu Polski Ds. Służby Zdrowia, wyzna- 
czył do tej posługi ks. Mirosława Daniel- 
skiego.
Ks. kan. mgr Mirosław Danielski urodził się 
w 1963 r. w Wyszkowie. Święcenia ka- 
płańskie przyjął w Płocku w 1989 r. W latach 
1994-99 pracował w Rosji w Nowogrodzie 
Wielkim koło Petersburga jako misjonarz. 
Ze względu na stan zdrowia powrócił 
do Polski, gdzie pracował jako proboszcz 

parafii Woźniki w diecezji płockiej i za- 
rządzał gospodarstwem seminaryjnym. 
W latach 2004-2008 ponownie pracował 
w Rosji, jednak ze względu na zmiany 
w przepisach powodujące problemy 
wizowe wrócił do Polski. Do roku 2013 
w parafii Dobrzyń nad Wisłą pełnił 
obowiązki Dziekana. Obecnie jest probosz- 
czem parafii św. Małgorzaty w Zatorach 
koło Serocka. Ks. kan. mgr Mirosław 
Danielski choruje na cukrzycę typu 2 od 
2006 r., od 2011 r. przyjmuje insulinę, 
dlatego też problemy diabetyków są mu 
bardzo bliskie.

Cieszymy się, że ś.p. ojciec Tomasz Michalski ma godnego następcę, 
a księdzu Mirosławowi życzymy dużo sił 

i satysfakcji z posługi na rzecz diabetyków.
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Najlepsze odpoczywanie Najlepsze odpoczywanie 
to podróżowanie!to podróżowanie!

Najlepsze odpoczywanie 
to podróżowanie!

Diabetyk na wakacjachDiabetyk na wakacjachDiabetyk na wakacjach

Piesze wędrówki, zwiedzanie i spacery brzegiem morza mogą oznaczać tylko jedno – 
nadchodzi lato! Bywa, że diabetycy w obawie przed długimi podróżami, zmianą diety 
i negatywnymi konsekwencjami zmiany codziennej rutyny podczas urlopu rezygnują 
z wakacyjnych wjazdów. Niepotrzebnie! Badania Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Turystyki dowodzą, że najlepszą dla zdrowia formą odpoczywania jest podróżowanie. 
Dobry plan i przygotowanie pozwolą w pełni cieszyć się wszelkimi zaletami wyjazdu.

Warto wiedzieć
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Wydawać by się mogło, że nie ma ludzi, którzy 
nie cieszyliby się na wakacyjny wyjazd, ale...
czy na pewno? Wielu diabetyków obawia się 
dalekich podróży. Chory na cukrzycę nierzadko 
woli uniknąć nieprzewidzianych wahań pozio- 
mu cukru spowodowanych zmianą klimatu, 
innym niż na co dzień jedzeniem czy nieprze- 
widzianymi sytuacjami losowymi. Według ba- 
dań Amerykańskiego Stowarzyszenia Turystyki 
podróżowanie jest korzystne dla zdrowia bez 
względu na płeć czy wiek – nie warto więc zos- 
tawać w domu – cukrzyca to nie przeszkoda!
Przezorny zawsze ubezpieczony
Pierwszym krokiem do zaplanowania bez- 
piecznego dla diabetyka wakacyjnego wyjaz- 
du jest wizyta u lekarza specjalisty, który prze- 
pisze nam niezbędne leki i doradzi, jak zadbać 
o siebie podczas wakacji. Diabetolog pod- 
powie, jaki zapas leków powinniśmy ze sobą 
zabrać, aby nie zabrakło nam ich na wypadek 
nieprzewidzianych sytuacji. Wizyta u lekarza 
to też dobra okazja do zaopatrzenia się w zaś- 
wiadczenie na temat stanu zdrowia, przyjmo- 
wanych regularnie przez nas leków i toku lecze- 
nia. Taki dokument może okazać się niezbędny 
w przypadku zagrożenia życia, ale także może 
umożliwić wniesienie leków na pokład samo- 
lotu podczas kontroli. Jeżeli diabetyk planuje 
wyjazd za granicę, przyda się również takie 
zaświadczenie w języku angielskim.
Apteczka diabetyka
Aby dobrze przygotować się do podróży, warto 
sporządzić listę rzeczy niezbędnych do odpo- 
wiedniego wyposażenia apteczki podróżnej. 
Dzięki temu zyskamy pewność, że o niczym nie 
zapomnieliśmy. W pierwszej kolejności należy 
spakować stale przyjmowane leki, glukometr 
oraz cały osprzęt (na przykład paski). Pakując 
wakacyjną apteczkę, powinniśmy sprawdzić, 
czy zapas niezbędnych leków jest dostatecznie 
duży. To szczególnie ważne w sytuacji, kiedy 
wybieramy się w podróż za granicę, gdzie bę- 
dzie trudno znaleźć zamienniki naszych leków. 
Na wypadek nagłej infekcji (spowodowanej 
na przykład klimatyzacją i dużymi różnicami 
temperatur) warto zaopatrzyć się w tabletki 
na przeziębienie i ból gardła – koniecznie bez 
dodatku cukru. 
Skóra diabetyka bywa sucha, narażona na ura- 
zy i otarcia, dlatego w apteczce powinny się 

znaleźć plastry i maść na skaleczenia. Słońce, 
wysokie temperatury i woda morska mogą do- 
datkowo wysuszać naskórek, dlatego warto 
zadbać także o wysokiej jakości kremy i balsa- 
my o bogatej, odżywczej formule.
Cukier na wakacjach
Jednym z największych wyzwań diabetyka 
na wakacjach jest cukier. Szczególnie kusi ten 
ukryty w nieznanych egzotycznych napojach 
i daniach. Kolorowe koktajle oraz smakowicie 
wyglądające, nieznane potrawy kuszą cieka- 
wych nowych smaków, ale także tych, którzy 
na czas urlopu dają sobie dyspensę od codzien- 
nej dietetycznej rutyny i folgują apetytowi 
do woli. 
Rezerwując hotel, warto zapytać o dostępność 
menu dla diabetyka – zyskamy pewność, że na- 
wet na wakacjach możemy jeść odpowiednią 
żywność z niskim indeksem glikemicznym. Jeśli 
taka opcja jest niedostępna, w menu opcji all 
inclusive można zwykle znaleźć szeroki wybór 
dań na bazie kasz, ryb i chudego mięsa oraz 
mnóstwo sezonowych warzyw – warto wybrać 
je zamiast frytek z pełnym cukru keczupem, 
lodów i ciast – organizm (samopoczucie, wy- 
gląd i waga) z pewnością się odwdzięczy.
Nie warto jednak całkowicie stronić od nowych 
smaków – urok podróżowania to także smako- 
wanie. Próbując nowych dań, warto jednak 
regularnie kontrolować poziom cukru we krwi, 
ponieważ nieznajomość zawartości cukru 
w poszczególnych potrawach i napojach 
w połączeniu z brakiem umiaru może po- 
ważnie zaszkodzić zdrowiu.
Bardzo ważne jest także mądre przygotowanie 
się do dłuższych wycieczek. Napój i coś słod- 
kiego na wypadek „awarii” to w przypadku 
diabetyka konieczność. Warto spakować taki 
zestaw do swojego plecaka – przedłużająca się 
wizyta w muzeum i opóźnienie w transporcie 
na planowany obiad nie spowodują groźnej 
zapaści.
Podróże nie muszą być wyzwaniem, jeżeli 
osoba cierpiąca na cukrzycę ma odpowiednią 
wiedzę na temat choroby i przestrzega zale- 
canych przez lekarza zasad. W myśl badań 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Turystyki, 
warto spędzać odpoczynek na podróżach, 
ponieważ te wspaniale przedłużają życie. 

 Luiza Bogdanowicz 
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Warto wiedzieć

Palenie papierosów a powikłania cukrzycyPalenie papierosów a powikłania cukrzycyPalenie papierosów a powikłania cukrzycy
Większość pacjentów z cukrzycą doskonale 
zdaje sobie sprawę, że powikłania przewlekłe 
rozwijają się w wyniku częstych, przewlekłych 
hiperglikemii. Niewielu natomiast wie, że pro- 
ces ten znacznie przyspiesza palenie papiero- 
sów. A diabetycy palą z podobną częstotliwoś- 
cią, jak osoby zdrowe. 

W skład dymu papierosowego wchodzi ponad 
6 tys. toksycznych związków, które organizm 
chłonie jak gąbka, wraz z każdym zaciągnię- 
ciem się papierosem. Wśród nich najbardziej 
niekorzystne dla układu krążenia są nikotyna, 
tlenek węgla (czad), wolne rodniki tlenowe 
i cytokiny prozapalne. To w głównej mierze 
za ich przyczyną palenie prowadzi bezpośred- 
nio do rozwoju szeregu chorób układu krąże- 
nia: miażdżycy, zawału serca, skurczu tętnicy 
wieńcowej czy udaru mózgu. 
Statystyki pokazują, że u diabetyków palą- 
cych papierosy ryzyko rozwoju choroby ser- 
cowo-naczyniowej jest około 5-krotnie 
większe niż u osób bez cukrzycy i niepalą- 
cych, a choroby układu krążenia są główną 
przyczyną zgonów pacjentów z cukrzycą 
typu 1 i typu 2. 
Nikotyna podnosi poziom adrenaliny, czyli 
hormonu stresu, który ma działanie przeciw- 
stawne do insuliny – podnosi poziom cukru we 
krwi. Pod wpływem nikotyny wzrasta ciśnienie 
tętnicze i przyspiesza praca serca, a tym samym 
wzrasta zapotrzebowanie organizmu na tlen. 
Ale jednocześnie następuje obkurczanie się 
naczyń krwionośnych, transport tlenu jest 
utrudniony, dlatego dochodzi do niedotle- 
nienia organizmu (bardzo niebezpiecznego 
dla małych naczyń krwionośnych). Nikotyna 

zwiększa skłonność płytek krwi do sklejania się, 
zwiększa krzepliwość krwi oraz powoduje 
wzrost złego cholesterolu LDL. To dlatego 
u palaczy jest tak ogromne ryzyko rozwoju 
zakrzepicy. 
Palenie a powikłania mikronaczyniowe 
cukrzycy
Palenie papierosów to jedno z najważniejszych 
zewnętrznych źródeł wolnych rodników 
tlenowych, których nadmiar prowadzi do stre- 
su oksydacyjnego, czyli zaburzeń w równo- 
wadze między wolnymi rodnikami (utlenia- 
czami) a antyoksydantami (przeciwutlenia- 
czami). Zbyt duża ilość wolnych rodników 
uszkodzić może właściwie wszystkie komórki 
i tkanki. Reaktywne formy tlenu niszczą drobne 
naczynia krwionośne znajdujące się w nerkach, 
oczach czy zakończeniach nerwowych, przys- 
pieszając rozwój powikłań charakterys- 
tycznych dla cukrzycy, czyli retinopatii, neuro- 
patii i nefropatii. 
Jak uniknąć powikłań?
Jednym z elementów profilaktyki zdrowotnej 
diabetyka jest na pewno unikanie palenia 
papierosów. Równie ważna jest dieta – to co 
jemy może wspierać nasze wysiłki w unikaniu 
powikłań poprzez inny mechanizm – zwal- 
czania wolnych rodników. Te pojawiają się 
w organizmie nie tylko w wyniku hiperglikemii 
czy palenia, ale też pod wpływem stresu czy 
diety bogatej w produkty smażone i wędzone. 
Tym bardziej warto zadbać o dietę bogatą 
w antyoksydanty. A te znajdują się w zielonej 
herbacie, kakao, nasionach chia, borówkach, 
burakach, orzechach, jarmuży, szpinaku, aronii, 
owocach dzikiej róży, żurawinie czy czerwo- 
nym winie.
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Warto wiedzieć

Inkretyny i flozyny to leki obniżające glikemię, 
stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2, naj- 
częściej w terapii skojarzonej, czyli w połą- 
czeniu z metforminą, pochodnymi sulfonylo- 
mocznika lub insuliną. O ile w leczeniu cukrzy- 
cy typu 1 konieczne jest podawanie insuliny 
z zewnątrz, o tyle pacjenci z cukrzycą typu 2 
najczęściej mają własną insuliną, a zadaniem 
przyjmowanych leków jest sprawienie, by en- 
dogenna insuliny działała efektywnie. Inkre- 
tyny i flozyny to leki o nowych, niespotykanych 
dotychczas mechanizmach obniżanie pozio- 
mu cukru we krwi.
Co to są leki inkretynowe?
Istnieją dwie grupy leków inkretynowych:
• analogi GLP-1 – przyjmowane w formie 

podskórnych iniekcji (preparaty Byetta 
i Victoza)

• inhibitory DPP-4 (tzw. gliptyny) – przyjmo- 
wane w formie tabletek (preparaty Januvia, 
Onglyza, Galvus)

Analogi GLP-1 – naśladują działanie inkretyn, 
czyli hormonów, które pobudzają produkcję 
insuliny w trzustce. Naturalnie inkretyny są 
wydzielane w jelitach po posiłkach. Hormon 
ten u osób zdrowych odpowiada za 70% wy- 
dzielania insuliny podczas posiłku; korzystnie 
wpływa na gospodarkę cukrową organizmu 
głównie poprzez:
• podwyższenie wydzielania własnej insuliny 

przez trzustkę
• obniżenie wydzielania glukagonu
• podwyższenie insulinowrażliwości ko- 

mórek
Z kolei druga grupa leków inkretynowych – 
inhibitory DPP-4 hamują rozkład inkretyn 

wydzielonych naturalnie w jelitach, czyli 
wzmacniają ich działanie.
U pacjentów z cukrzycą typu 2 działanie na- 
turalnych hormonów inkretynowych jest zabu- 
rzone, dlatego w obniżaniu glikemii skuteczne 
są preparaty, które bądź naśladują działanie 
inkrety (analogi GLP-1), bądź je wzmacniają 
(inhibitory DPP-4). Leki inkretynowe nie dzia- 
łają agresywnie, powodują obniżenie glikemii 
o około 20 -30 mg/dl.
Jak działają leki inkretynowe?
Leki inkretynowe są korzystne dla pacjentów 
z cukrzyca nie tylko ze względu na ich podsta- 
wowe działanie – obniżanie glikemii, ale też 
dlatego, że ułatwiają redukcję masy ciała.
Leki inkretynowe:
• obniżają poziom cukru we krwi
• hamują opróżnianie żołądka – spożyty po- 

karm dłużej zalega w żołądku dając uczucie 
sytości

• zmniejszają uczucie głodu – wysyłają syg- 
nał do mózgu o tym, że został zjedzony 
posiłek

• zmniejszają apetyt
• obniżają masę ciała
Do skutków ubocznych, najczęściej obser- 
wowanych u pacjentów stosujących inkretyny 
należą nudności i brak apetytu, rzadziej 
występują wymioty.
Jak działają flozyny?
Flozyny (inne nazwy – inhibitory SGLT2, gliflo- 
zyny) to leki hipoglikemizujące, których 
mechanizm działania polega na zwiększeniu 
wydzielania glukozy z moczem. Efektem jest 
obniżenie glikemii, masy ciała oraz ciśnienia 
tętniczego. Gliflozyny wpływają na nerki obni- 

Jak działają leki przeciwcukrzycowe Jak działają leki przeciwcukrzycowe 
nowej generacji?nowej generacji?

Jak działają leki przeciwcukrzycowe 
nowej generacji?

Leki inkretynowe i flozyny to leki hipoglikemizujące (obniżające poziom cukru we krwi) 
nowej generacji. Ich przewaga nad lekami starszego typu, takimi jak pochodne 
sulfonylomocznika, polega m.in. na tym, że ich stosowanie nie niesie za sobą ryzyka 
hipoglikemii. Jak działają leki inkretynowe i flozyny, w jakiej postaci występują, jakie mają 
skutki uboczne, dla kogo są przeznaczone i jaka jest ich dostępność w Polsce?
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żając tzw. próg nerkowy dla cukru. Fizjolo- 
gicznie glukoza w moczu pojawia się wtedy, 
gdy poziom cukru we krwi wzrasta powyżej 
180-200 mg/dl. Przyjmowanie flozyn sprawia, 
że cukier przenika do moczu już przy stężeniu 
140 mg/dl.
Flozyny:
• obniżają poziom cukru we krwi, „transpor- 

tując” jego nadmiar do moczu
• sprzyjają odchudzaniu – w ciągu doby oko- 

ło 400 kcal zostaje wydalonych z moczem
• przestają działać, gdy glikemia spada po- 

niżej 140 mg/dl, dlatego nie powodują 
niedocukrzeń

• ponieważ leki zwiększają wydzielanie 
glukozy w moczem, ich skutkiem ubocz- 
nym mogą być infekcje oraz zakażenia 
grzybicze dróg moczowych

Flozyny mogą być stosowane na każdym 
etapie leczenia cukrzycy typu 2, najczęściej 
w połączeniu z metforminą, ale możne je łączyć 
także z insuliną, dzięki czemu zmniejsza się jej 
dawka. W szczególności leki te są rekomendo- 

wane pacjentom z niedostatecznie wyrównaną 
cukrzycą i nadmierną masą ciała. W po- 
równaniu do leków inkretynowych, flozyny 
działają silniej (bardziej obniżają glikemię). 
Nie są jednak wskazane u pacjentów bardzo 
szczupłych oraz z dobrze wyrównaną cukrzycą 
(wówczas praktycznie nie dają żadnego efektu 
działania). Preparaty dostępne na polskim 
rynku to Forxiga i Invokana.
Inkretyny i flozyny – „leki inteligentne”
Inketyny i flozyny określane są mianem leków 
inteligentnych, ponieważ działają tylko wtedy, 
gdy poziom cukru we krwi faktycznie wzrasta. 
Dlatego ich stosowanie nie grozi hipoglikemią. 
Ponadto ułatwiają redukcję masy ciała, co jest 
wyzwaniem dla zdecydowanej większości 
pacjentów z cukrzycą typu 2. Niestety te nowo- 
czesne preparaty nie są w Polsce refundowane, 
a wysoki miesięczny koszt leczenia (200-600 zł) 
sprawia, że mimo ich niewątpliwych korzyści, 
nie są one stosowane na szeroką skalę.

Źródło: Apteline.pl 



• utrzymują stałą temperaturę bliską tempe- 
raturze ciała

• są nietoksyczne i niealergizujące
• są łatwe do wymiany, przy zdejmowaniu 

nie dochodzi do uszkodzeń nowych tkanek
• są bezbolesne podczas zakładania, sto- 

sowania i zdejmowania
• występują w bardzo różnych kształtach, 

umożliwiających ich dostosowanie do ta- 
kich miejsc jak kość ogonowa, łokieć czy 
pięta.

Źródło: Apteline.pl

W leczeniu odleżyn i ran przewlekłych (np. 
owrzodzeń w przebiegu stopy cukrzycowej) 
stosuje się różnego rodzaju opatrunki specjalis- 
tyczne, które swoim wyglądem znacznie różnią 
się od „zwykłych” opatrunków z gazy lub ba- 
wełny. Opatrunki specjalistyczne, obok inter- 
wencji chirurgicznych, są kluczowym elemen- 
tem nowoczesnego leczenia ran. Warunkiem 
powodzenia terapii z wykorzystaniem opa- 
trunków aktywnych jest właściwe ich dobranie 
do rodzaju rany. 

Proces gojenia się ran od zawsze był zagadką 
i wyzwaniem dla człowieka. Na przestrzeni 
dziejów wspomagano go ziołami, moczem, 
śliną i okładami z liści. Dzisiaj wiadomo już, że 
rany na skórze najszybciej i najlepiej goją się 
w środowisku wilgotnym. Stąd rozległe i prze- 
wlekle utrzymujące się uszkodzenia na skórze 
zabezpiecza się opatrunkami, które utrzymują 
sprzyjające gojeniu mokre środowisko rany. 
Opatrunki specjalistyczne wykorzystywane 
są w leczeniu m.in. 
• stopy cukrzycowej
• owrzodzeń żylnych podudzi
• odleżyn
• ran chirurgicznych
• owrzodzeń popromiennych i pourazowych
Opatrunek specjalistyczny – czym się cha- 
rakteryzuje?
• przyśpieszają proces gojenia się ran
• utrzymują wysoką wilgotność pomiędzy 

opatrunkiem a raną
• nie przylegają do rany
• usuwają nadmiar wysięku
• chronią przed wtórnym zakażeniem rany, 

są nieprzepuszczalne dla bakterii
• umożliwiają skórze prawidłową wymianę 

gazową

Opatrunki specjalistyczne Opatrunki specjalistyczne 
– jak dobrać opatrunek – jak dobrać opatrunek 

do rodzaju rany?do rodzaju rany?

Opatrunki specjalistyczne 
– jak dobrać opatrunek 

do rodzaju rany?

Warto wiedzieć
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• Pozwalają na parowanie rany
• Nie przepuszczają bakterii, moczu, kału, 

wody
• Pozwalają na obserwację rany (pół- 

przeźroczysta błona)
• Nie nadają się na rany zainfekowane 

i z dużym wysiękiem

• Absorbują wysięk
• Izolują ranę termicznie
• Utrzymują wilgotność
• Nadają się do stosowania z lekami 

działającymi miejscowo na skórę

• Samoprzylepne
• Utrzymują stałą temperaturę 
• Zapobiegają powstawaniu strupa
• Chronią przed rozwojem bakterii (lekko 

kwaśne środowisko pod opatrunkiem)
• Stymulują angiogenezę i proces ziarni- 

nowania
• Wspierają aktywność enzymów autoli- 

tycznych rozpuszczających uszkodzone 
tkanki martwicze i usprawniające oczy- 
szczanie rany

• Występują w postaci płytki, pasty i żelu

• Wysoce uwodnione (do 95 % wody), mają 
postać miękkiej, galaretowatej masy, którą 
przykrywa się kolejnym opatrunkiem 

• Wspomagają oczyszczanie rany i usu- 
wanie tkanek martwiczych

• Pochłania wysięk w taki sposób, że nie 
kontaktuje się on z raną

• Utrzymuje wilgotne środowisko

• Produkowane z wodorostów i alg
• Dobre właściwości chłonne
• W kontakcie z raną zmieniają strukturę na 

żelową
• Stymulują narastanie nabłonka 
• Właściwości hemostatyczne 

• Występują w postaci proszku
• W kontakcie z raną zmieniają strukturę na 

żelową
• Przyspieszają gojenie i tworzenie się blizny
• Pochłaniają wydzielinę
• Oczyszczają ranę 

Rany powierzchniowe

Odleżyny I i II stopnia

Profilaktyka odleżyn

Do 14 dni

Rodzaj 
opa-

trunku
Charakterystyka Dla jakich ran 
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Opatrunek bez leku 
– do 4 dni, albo do 

momentu jego 
przesiąknięcia.

Opatrunek z lekiem 
– zgodnie z czasem 

działania leku

Do 7 dni

Rany zainfekowane
– 12-24 godziny

Rany czyste 
– do 3 dni

Co 12 godzin

Do 12 godzin

Do 12-24 godzin 

Rany głębokie

Rany powierzchniowe 
i głębokie z tkanką 

martwiczą

Rany ziarninujące

Odleżyny II-IV stopnia

Nie stosuje się przy 
ranach zainfekowanych 

Odleżyny I-III stopnia

Rany powierzchniowe 

Rany zainfekowane 

Rany czyste z wysiękiem

Rany płytkie i głębokie 
z żółtą tkanką martwiczą 

Nie stosuje się 
przy ranach suchych 

Rany głębokie 
z wysiękiem

Rany zainfekowane 
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Warto wiedzieć

Bezbolesny ruch każdego stawu warunkowany 
jest dostateczną ilością zdrowej chrząstki sta- 
wowej, która pełni rolę amortyzatora na styku 
kości. Jeśli z jakichś powodów jest jej mniej lub 
jest ona gorszej jakości zaczynamy odczuwać 
bóle w stawach i jest to pierwszy krok w roz- 
woju choroby zwyrodnieniowej stawów. Z cza- 

sem dochodzi do uszkodzeń kolejnych struktur 
– kości pod chrząstką, torebki stawowej, wią- 
zadeł, ścięgien i mięśni. Obok incydentalnego 
bólu, szczególnie w momencie, kiedy chcemy 
rozpocząć jakiś ruch, pojawia się poranna 
sztywność stawów, a z czasem ich widoczne 
zniekształcenia. Zmiany zwyrodnieniowe mo- 
gą dotyczyć każdego stawu, choć najczęściej 
diagnozowane są w stawach palców dłoni 
i stóp, biodrowym i kolanowym. 

Jak chronić stawy przed zwyrodnieniem?
Choroba zwyrodnieniowa stawów wynika 
z wielu czynników, zarówno od nas niezależ- 
nych, jak i takich, które w jakimś stopniu może- 
my modyfikować. Do pierwszej grupy zaliczyć 
należy wiek – jest to choroba seniorów, a nie 
ludzi młodych (choć pierwsze objawy mogą 
pojawić się między 40 a 60 rokiem życia, czyli 
w tzw. sile wieku); płeć żeńską – kobiety chorują 
częściej i choroba bywa u nich bardziej zaawan- 
sowana oraz obciążenie genetyczne. Czynniki 
ryzyka, które możemy modyfikować to: 
• masa ciała – im większa, tym gorzej dla na- 

szych stawów
• siedzący tryb życia i brak kondycji – to 

osłabia mięśnie otaczające staw i zaburza 
płynność ruchu

• sporty obciążające dla stawów – podno- 
szenie ciężarów, piłka nożna, zapasy, taniec 
zawodowy powodują to aktywności, które 
powodują niekorzystne przeciążenia

• praca w określonej pozycji – wymagająca 
częstego klęczenia, długiego stania itp. 

Aby nie chrobotało Aby nie chrobotało 
„w zawiasach”„w zawiasach”

Aby nie chrobotało 
„w zawiasach”

Odczuwasz ból w kolanach lub biodrach podczas wstawania z krzesła? Masz problem 
z pełnym rozprostowaniem ręki? W trakcie ruchu słyszysz, jak twoje stawy trzeszczą? 
Objawy te mogą świadczyć o chorobie zwyrodnieniowej stawów – najczęstszym schorzeniu 
narządu ruchu, którego ryzyko wzrasta wraz z wiekiem. Nie należy ich lekceważyć. Niele- 
czona choroba zwyrodnieniowa może doprowadzić do niepełnosprawności, przewlekłego 
bólu i pogorszenia jakości życia. 
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• dysplazje stawów, urazy – które wymagają 
rehabilitacji, stosowania wkładek ortope- 
dycznych czy interwencji chirurgicznych 

Jak objawiają się choroby stawów?
Do najbardziej charakterystycznych objawów 
choroby zwyrodnieniowej stawów zalicza się: 
sztywność poranną, ból w stawach, w szcze- 
gólności tzw. ból startowy, który pojawia się 
na początku ruchu, ograniczenie ruchomości 
w stawie – pojawiają się trudności w zginaniu 
i prostowaniu w stawie łokciowym, kolanowym 
lub w stawach palców, trzeszczenie w stawach 
podczas ruchu oraz zmiany w wyglądzie stawu. 
Z takimi objawami warto zgłosić się do lekarza 
pierwszego kontaktu, który w razie koniecz- 
ności skieruje nas do reumatologa. Niektóre 
symptomy choroby zwyrodnieniowej przypo- 
minają objawy reumatoidalnego zapalenia 
stawów (sztywność poranna, brak pełnej ru- 
chomości w stawie, zniekształcenia), dlatego 
diagnoza nie zawsze jest oczywista i konieczna 
bywa diagnostyka różnicujące te dwa scho- 
rzenia. Mimo zbieżności w niektórych obja- 
wach są to dwie zupełnie różne choroby – 
reumatoidalne zapalenie stawów to schorzenie 
ogólnoustrojowe o podłożu autoimmunolo- 
gicznym, które od samego początku wymaga 
intensywnego leczenia, podczas gdy choroba 
zwyrodnieniowa to często efekt starzenia się 
organizmu w połączeniu z czynnikami ryzyka 
takimi jak otyłość czy przeciążenia stawów 
powodowane np. charakterem pracy. Leczenie 
nie zawsze wymaga przyjmowania leków, 
natomiast u wszystkich pacjentów konieczne 
są zmiany w stylu życia. 

Jak zatrzymać proces zwyrodnienia 
stawów?
Choroba zwyrodnieniowa stawów zawsze 
wymaga zmian w stylu życia, u niektórych 
pacjentów konieczna jest farmakoterapia, 
u jeszcze innych – leczenie operacyjne. 
Po zdiagnozowaniu choroby i mimo dolegli- 
wości bólowych, które często zmuszają pacjen- 
tów do wizyty u lekarza, nie można zrezyg- 
nować z aktywności fizycznej. Odpowiednio 
dobrane ćwiczenia wzmacniają mięśnie wokół 
stawu oraz poprawiają zakres ruchu. Pacjen- 
tom z nadwaga lub otyłym zaleca się redukcję 

masy ciała. Każda nawet niewielka utrata 
kilogramów, zmniejsza obciążenie stawów. 
Warto korzystać też ze sprzętu ortopedycz- 
nego odciążającego stawy – wkładek do bu- 
tów, ortez, kul oraz obuwia ortopedycznego. 
Leki stosowane przy chorobie zwyrodnie- 
niowej przede wszystkim mają łagodzić ból 
stawów:
• Paracetamol – stosowany do łagodzenie 

słabego i umiarkowanego bólu, należy 
pamiętać, by nie przekraczać maksymalnej 
dawki, czyli 4 g paracetamolu na dobę 

• niesteroidowe leki przeciwzapalne – ich 
zadaniem jest uśmierzenie bólu i zmniej- 
szenie stanu zapalnego. Mogą być poda- 
wane doustnie, domięśniowo lub miejsco- 
wo na skórę. Po NLPZ należy sięgnąć 
wówczas, gdy terapia paracetamolem nie 
przynosi poprawy. Ze względu na ryzyko 
działań niepożądanych (uszkodzenie ne- 
rek, wątroby, wrzody) należy przestrzegać 
dawkowania i nigdy nie jednocześnie 
stosować dwóch leków z tej grupy. 

• Opioidy – stosuje się w okresach zaostrze- 
nia choroby. Zawsze w porozumieniu z le- 
karzem i zawsze tylko przez pewien czas 
(mają działanie uzależniające)

Suplementy „na stawy”
W aptece dostępne są suplementy diety, 
z których niektóre mają udowodnione 
korzystne działanie przy chorobie zwyrodnie- 
niowej. Zaliczają się do nich preparaty z siar- 
czanem glukozaminy, składnikiem naturalnie 
występującym w mazi stawowej. Glukozamina 
zatrzymuje wodę w tkankach łącznych, dzięki 
czemu są giętkie i sprężyste. Preparaty z glu- 
kozaminą należy przyjmować przez dłuższy 
czas. Glukozaminę można też dostarczać 
organizmowi wraz z dietą bogatą w skorupiaki 
i owoce morza. W płynie maziowym i chrząstce 
stawowej obecny jest też kwas hialuronowy – 
kolejny składnik preparatów wspomagających 
stawy. Kwas hialorunowy ma właściwości prze- 
ciwzapalne, amortyzujące drgania i ciężary 
mechaniczne, pomaga w utrzymaniu lepkości 
płynu maziowego oraz gładkiej powierzchni 
chrząstki. 

Małgorzata Marszałek 
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Komu grozi cukrzyca Komu grozi cukrzyca 
– grupy ryzyka cukrzycy – grupy ryzyka cukrzycy 

typu 2, cukrzycy ciążowej typu 2, cukrzycy ciążowej 
i cukrzycy typu 1i cukrzycy typu 1

Komu grozi cukrzyca 
– grupy ryzyka cukrzycy 

typu 2, cukrzycy ciążowej 
i cukrzycy typu 1

Cukrzyca to pierwsza choroba niezakaźna, 
która została uznana za epidemię. Fakt ten 
składnia do refleksji, komu ta choroba grozi 
i czy będąc w grupie ryzyka zachorowania 
jesteśmy w stanie się przed nią ustrzec. 

• Cukrzyca typu 2. to choroba cywilizacyjna, 
wynikająca z insulinooporności, czyli 
zmniejszonej wrażliwości tkanek na dzia- 
łanie własnej insuliny. Można ją leczyć 
lekami doustnymi, z czasem konieczne 
staje się podawanie insuliny.

• Cukrzyca ciążowa to nietolerancja glukozy 
w ciąży. Zazwyczaj leczy się ją dietą, tylko 
niewielki odsetek kobiet wymaga insu- 
linoterapii. Problemy z gospodarką węglo- 
wodanową ustępują po porodzie. 

• Cukrzyca typu 1. w to choroba autoimmu- 
nologiczna, w której dochodzi do zniszcze- 
nia komórek trzustki produkujących insu- 
linę. Leczenie polega na podawaniu tego 
hormonu z zewnątrz (za pomocą pompy 
insulinowej lub w zastrzykach). 

Każdy z typów cukrzycy ma podłoże gene- 
tyczne, na które nakładają się czynniki środo- 
wiskowe – dobrze zdefiniowane w cukrzycy 
typu 2 i cukrzycy ciążowej oraz bardziej 
hipotetyczne w cukrzycy typu 1. 
W cukrzycy typu 1 nie mamy wpływu na to czy 
zachorujemy, czy nie. Można wyróżnić grupy 
ryzyka, jednak ich zidentyfikowanie niewiele 
daje ponieważ nie jesteśmy w stanie po- 

wstrzymać procesu autoagresji komórek beta 
trzustki produkujących insulinę. Inaczej wy- 
gląda to w przypadku cukrzycy typu 2. Tutaj jak 
najbardziej warto wiedzieć, czy zagraża nam 
cukrzyca, ponieważ poprzez modyfikację trybu 
życia można zmniejszyć insulinooporność 
i w ten sposób nie dopuścić do zachorowanie 
lub spowolnić rozwój choroby. 

Czynniki ryzyka cukrzycy typu 2
• nadwagą lub otyłych (BMI ≥25 kg/m2),
• sylwetka typu jabłko – nagromadzenie 

tkanki tłuszczowej a okolicy talii,
• wiek powyżej 45 lat
• predyspozycja genetyczna – występo- 

wanie cukrzycy w rodzinie, w szczególności 
u krewnych pierwszego stopnia (rodzice, 
rodzeństwo),

• mało aktywny tryb życia,
• przebyta cukrzyca ciążowa,
• urodzenie dziecka o masie powyżej 4 kg,
• nadciśnienie tętnicze (≥140/90 mmHg) lub 

przyjmowanie leków hipotensyjnych 
• dyslipidemia,
• zespół policystycznych jajników,
• choroby układu sercowo-naczyniowego.
Cukrzyca typu 2 diagnozowane jest głównie 
u osób dorosłych z nieprawidłową masą ciała. 
Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest tutaj 
jednak obciążenie genetyczne. W końcu nie 
wszyscy otyli mają cukrzycę, natomiast bywa 
ona diagnozowana u osób z predyspozycją 

Warto wiedzieć

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych, których wspólnym mianownikiem jest 
nieprawidłowy, podwyższony poziom cukru we krwi (hiperglikemia). Najczęściej 
występujące typy diabetes mellitus to cukrzyca typu 2, cukrzyca ciążowa i cukrzyca typu1. 
Rzadziej mamy do czynienie z cukrzycami typu MODY i LADA. 
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genetyczną nawet przy niewielkiej nadwadze.
Ryzyko cukrzycy typu 2 wzrasta u osób, u 
których nadmiar tkanki tłuszczowej gromadzi 
się w okolicy talii. Obwód pasa u kobiet 
powyżej 80 cm i u mężczyzn powyżej 92 cm 
świadczy o tkance tłuszczowej trzewnej, czyli 
otłuszczonych organach wewnętrznych. A to 
jedna z głównych przyczyn insulinooporności. 
Na rozwój cukrzycy typu 2 mamy wpływ. Nawet 
mając predyspozycję do tej choroby można 
poprzez zdrowy tryb życia – utrzymywanie 

prawidłowej wagi, regularną aktywność fi- 
zyczną – nie dopuścić do zachorowania. Pa- 
trząc na czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 łatwo 
zauważyć, że kluczowym elementem, determi- 
nującym inne jest masa ciała. Takie problemy 
jak dyslipidemia, zespół policystycznych jaj- 
ników czy nadciśnienie najczęściej wynikają 
z nadwagi lub otyłości. 

Czynniki ryzyka cukrzycy ciążowej
• cukrzyca ciążowa w poprzednich ciążach,
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• wiek >35. roku życia,
• nadwaga lub otyłość,
• nadciśnienie tętnicze przed ciążą,
• urodzenie więcej niż dwojga dzieci,
• wcześniejsze urodzenie dziecka o masie 

ciała powyżej 4 kg,
• wcześniejsze urodzenie noworodka z wadą 

rozwojową,
• zgony wewnątrzmaciczne w wywiadzie,
• występowanie w rodzinie cukrzycy typu 2.,
• zespół policystycznych jajników.
Cukrzyca ciążowa sama w sobie to prognostyk 
rozwoju cukrzycy typu 2 w ciągu 10-15 lat od 
porodu. Stąd czynniki ryzyka są tutaj zbieżne. 
Cukrzyca ciążowa to sygnał ostrzegawczy, że 
w sytuacji pewnego obciążenia, jakim dla orga- 
nizmu bez wątpienia jest ciąża, organizm nie 
radzie sobie z metabolizmem glukozy. Cukrzy- 
ca ciążowa wprawdzie mija wraz z końcem 
ciąży, ale w efekcie starzenia się organizmu 
problem powraca w postaci cukrzycy typu 2. 
Stąd tak ważne jest, by kobiety, które w ciąży 
miały zdiagnozowaną cukrzycę starały się 
utrzymywać prawidłową masę ciała oraz nie 
zaniedbywały badań poziomu glukozy we 
krwi. 

Czynniki ryzyka cukrzycy typu 1
Wskaźnik zachorowań na cukrzycę typu 1 
w Polsce wynosi obecnie 18 na 100 tys. uro- 
dzeń, bardzo niepokojące jest to, że w ciągu 
ostatnich 15 lat wskaźnik ten podwoił się. Jest 
to zgodne z tendencją ogólnoświatową – 
wszędzie obserwuje się zdecydowany wzrost 
zapadalności na cukrzycą o podłożu auto- 
immunologicznym. 
W rozwoju cukrzycy typu 1 także biorą udział 
czynniki genetyczne, choć ich rola jest mniejsza 
niż w przypadku cukrzycy typu 2. – u ponad 85 
proc. pacjentów z cukrzycą typu 1, nie stwier- 
dza się jej występowania w rodzinie.
Dane epidemiologiczne wykazują, że w popu- 
lacji ogólnej ryzyko zachorowania na cukrzycę 
typu 1 wynosi 0,2-0,4%.
Jeżeli na cukrzycę typu 1 choruje matka, to 
ryzyko zachorowania u jej dzieci wynosi 2-3%, 
jeżeli na cukrzycę typu 1 choruje ojciec, to 
ryzyko zachorowania u dzieci jest znacznie 
większe i wynosi 5-9%. W przypadku, kiedy 
obydwoje rodzice są diabetykami, ryzyko dla 

dzieci wynosi ponad 20 proc. 
Obok predyspozycji genetycznej, prawdopo- 
dobieństwo zachorowania na cukrzycę typu 1 
bardzo zwiększają czynniki środowiskowe, 
które są określone, choć dokładny mechanizm 
ich działania (w jaki sposób inicjują one proces 
autoagresji komórek beta) nie jest jeszcze 
poznany.

Czynniki środowiskowe, mogące wpływać 
na rozwój cukrzycy typu 1.:
• Dieta – zbyt szybkie wprowadzenie do die- 

ty dziecka białka mleka krowiego, niedobór 
witaminy D3;

• Wirusy 
• Nieprawidłowości we florze bakteryjnej 

układu pokarmowego
• Narażenie na stres
Szczyt zachorowalności na cukrzycę typu 1 
przypadka na okres dojrzewanie (10-14 lat), ale 
w ciągu ostatnich 15 lat 4-krotnie wzrosła 
zapadalność na ten typ cukrzycy w grupach 
dzieci najmłodszych (0-7 lat). Zauważono rów- 
nież, że wyższy wskaźnik zapadalności na cu- 
krzycę typu 1 występuje w miastach niż na 
terenach wiejskich. 

Badanie przesiewowe
Cukrzyca typu 1. daje nasilone i trudne do zlek- 
ceważenia objawy. Badania w kierunku cu- 
krzycy ciążowej są wykonywane obligatoryjnie 
pomiędzy 24. a 26. tygodniem ciąży. Naj- 
większy problem występuje w przypadku 
cukrzycy typu 2, która bardzo często rozwija się 
skrycie przez wiele lat i w tym czasie prowadzi 
do niebezpiecznych powikłań, takich jak 
uszkodzenie nerek czy wzroku. Dlatego w tym 
przypadku ogromne znaczenie mają badania 
przesiewowe, czyli badanie poziomu cukru we 
krwi na czczo. 
Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego badania przesiewowe 
w kierunku cukrzycy u osób powyżej 45 lat 
i bez czynników ryzyka powinny być wykony- 
wane raz na 3 lata. 
U osób z grup ryzyka, niezależnie od wieku, 
badanie poziomu cukru we krwi powinno być 
przeprowadzone raz w roku. 

Małgorzata Marszałek 
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Wycieczka Wycieczka 
do Wrocławiado Wrocławia

Wycieczka 
do Wrocławia

Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestni- 
czyli w rodzinnym spotkaniu edukacyjnym 
do wspólnej debaty na temat „NOWOTWORY 
NERKI I TRZUSTKI BEZ TAJEMNIC”.
W spotkaniu uczestniczyło 50 osób członków 
naszego Stowarzyszenia i członków ich rodzin.
Komitetowi Naczelnemu i zarazem wykładow- 
cami byli: Prof. Andrzej Borówka oraz Prof. 
Jakub Dobruch.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni na obiad.
W godzinach popołudniowych członkowie na- 
szego Stowarzyszenia zwiedzali „Panoramę 
Racławicką”.
Wyjazd i edukacja oraz zwiedzanie Panoramy 
Racławickiej przebiegało w bardzo miłej i ra- 
dosnej atmosferze.

Wincenty Olejnik
Prezes Koła Miejskiego PSD we Włocławku

Z życia PSD



Z życia PSD

Jubileusz 35-lecia Jubileusz 35-lecia 
OR PSD w KoninieOR PSD w Koninie
Jubileusz 35-lecia 
OR PSD w Koninie

W sobotę 27 kwietnia 2019 roku odbyły się uro- 
czyste obchody Jubileuszu 35-lecia konińskie- 
go Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzy- 
szenia Diabetyków.
W 1984 roku, jako szesnaste w Polsce powstało 
nasze Stowarzyszenie, którego pierwszym 
prezesem został Euzebiusz Chachuła. 
Wiele się działo przez te wszystkie lata w dzie- 
dzinie opieki profilaktycznej, edukacyjnej oraz 
integracyjnej, co znalazło odzwierciedlenie 
w naszej kronice i zapewne zapisało się 
w pamięci członków Stowarzyszenia.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Św. 
w bazylice Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, 
sprawowaną przez naszego wieloletniego 
kapelana ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC.
Przed bazyliką, podczas upamiętnienia wyda- 
rzenia wspólną fotografią zostały wysłane trzy 
listy do nieba, adresowane do długoletniego 
prezesa, wielkiego przyjaciela cukrzyków Jó- 
zefa Wiatrowskiego. Symbolicznie, trzy gołębie 
zostały wypuszczone przez prezes Krystynę 
Orłowską, ks. Stanisława Kosiorowskiego i Mi- 
lenę Drabik.
Uroczystym obiadem podjęto nas w goś- 
cinnych progach Hotelu Atut w Licheniu Sta- 
rym, gdzie odbyła się również część oficjalna 
poprzedzona profilaktycznym badaniem po- 
ziomu cukru dla chętnych. Badanie przeprowa- 
dziła pielęgniarka Elżbieta Michalak z Woje- 

wódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
Patronat honorowy nad uroczystością objął 
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski 
i Starosta Powiatu Konińskiego Stanisław Bielik. 
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych Za- 
rządu Głównego i Oddziału Rejonowego PSD 
w Koninie, wszystkich zgromadzonych przywi- 
tała prowadząca całą ceremonię Sylwia Kudła, 
dziękując sponsorom, wśród których znalazła 
się Naczelna Organizacja Techniczna i Miejs- 
kie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Koninie.
Prezes Krystyna Orłowska, jako pierwsza za- 
brała głos przedstawiając krótką historię koniń- 
skiego Stowarzyszenia. Wspomniała wszyst- 
kich tych, którzy odeszli od nas na zawsze 
a wśród nich prezesów: Euzebiusza Chachułę, 
Zbigniewa Gardiasza, Józefa Wiatrowskiego 
i Romualda Mościckiego, prosząc o uczczenie 
zmarłych minutą ciszy. 
Z kolei zaproszeni goście w swoich wystąpie- 
niach przekazali serdeczne gratulacje, podzię- 
kowania za działalność na rzecz chorych i ży- 
czenia pomyślności dla całego konińskiego 
Stowarzyszenia. Prezes Zarządu Głównego 
Anna Śliwińska przekazując życzenia, wręczyła 
prezes Krystynie Orłowskiej grawerowaną 
w szkle statuetkę z gratulacjami z okazji jubi- 
leuszu. Głos zabierali kolejno: wiceprezydent 
Witold Nowak, wicestarosta Władysław Kocaj 
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i honorowy prezes ZG Andrzej Bauman, który 
podzielił się cennymi uwagami o walce z cu- 
krzycą i zachęcał do dalszego oddanego 
działania na rzecz chorych. Po czym nastąpiło 
uroczyste wręczanie medali i podziękowań 
za pomoc dla naszego Stowarzyszenia i pracę 
na rzecz diabetyków. Z rąk prezes Zarządu 
Głównego Anny Śliwińskiej i honorowego 
prezesa ZG Andrzeja Baumana, medale „35-le- 
cia Zarządu Głównego PSD” otrzymali: wice- 
prezydent Urzędu Miasta Witold Nowak, 
wicestarosta Powiatu Konińskiego Władysław 
Kocaj, dyrektor MOPR Anna Kwaśniewska, 
dyrektor PCPR Elżbieta Sroczyńska, dr n. med. 
Anna Majchrzak, kierownik Wydziału PFRON 
Maria Wiatrowska i dyrektor MDK Lucyna 
Lenard Woźniak. Medale „Za zwycięstwo nad 
Cukrzycą” zostały wręczone: Krystynie Dy- 
lewskiej, Janinie Ostrowskiej, Leszkowi Drapo- 
wi, Jerzemu Wieczorkowi, Kazimierzowi Wiktor- 
skiemu, Zbigniewowi Czajkowskiemu i Zyg- 
muntowi Skotarkowi. Podziękowania za pracę 
i pomoc na rzecz diabetyków wręczała prezes 
OR PSD w Koninie. Dyplomy otrzymali: mgr 
Beata Stepanow – nasza wspaniała edukatorka 
i osoba wytrwale wspomagająca naszą dzia- 
łalność, Sabina Samolej, Zofia Sieradzka, Hen- 
ryka Warzecha, Kazimiera Ratajczak, Kazimierz 
Urbaniak – członkowie Zarządu, Kazimiera Ra- 
tajczyk, Stanisława Jaworska i Zygmunt Jarka – 
członkowie Komisji Rewizyjnej, przyjaciele 
zawsze gotowi do pomocy: Janina Ostrowska, 
Kazimierz Ratajczyk, Krystyna Dylewska, Jan 
Fijałkowski, Jan Łuczak, Marek Goździewicz, 
Marian Jacolik, Mirosław Falkowski oraz 
Mirosław Grzanka – dyrygent chóru Seniorów 
„Fantazja”, a także sponsorzy: prezes NOT Zbig- 
niew Bajcar i prezes MPEC Stanisław Jarecki.

Nastąpiła nostalgiczna chwila, bowiem mgr 
Beata Stepanow wspominała minione czasy OR 
PSD przy projekcji filmu „Ogólnopolska 
wędrówka szlakiem Józefa Wiatrowskiego”.
Dwa wykłady wzbogaciły naszą wiedzę o cho- 
robie dotykającej naszych członków i ich ro- 
dziny: „Polska rodzina z cukrzycą w procesie 
leczenia” – dr n. med. Anny Majchrzak i „God- 
ność w chorobie przewlekłej” – mgr Beaty 
Stepanow.
Na scenie pojawiły się osoby dające świa- 
dectwo, jak godnie walczyć z cukrzycą i być 
bardzo aktywnym w życiu: 11-letnia Martyna 
Idczak /jeździ konno i wędruje po górach/ oraz 
Milena Drabik – grająca główną rolę w przed- 
stawieniu „Z pamiętnika Anioła” i dająca świa- 
dectwo choroby na wszystkich spotkaniach 
z młodzieżą szkolną, a także wspomagająca 
nas w różnych akcjach profilaktycznych. Milena 
w pięknym stroju mażoretki uświetniła też 
naszą uroczystość, dbając o przybyłych gości, 
aby nie zagubili się wśród wielu sal hotelowych.
Bardzo interesujący okazał się dialog niefra- 
sobliwego chorego z Panią Cukrzycą w przed- 
stawieniu „Wywiad z Cukrzycą”, poprowadzony 
przez Beatę Stepanow i Andrzeja Kozłow- 
skiego.
Słodki upominek dla diabetyków w postaci 
cukierków bez cukru, wzbogaconych w wita- 
minę C „Jake vitamincandy”, przywiózł z War- 
szawy Jerzy Krukowski.
Wisienką na torcie okazał się występ dziecięco 
– młodzieżowego zespołu „DZIECI KUJAW” 
(z GOK Kramsk), pod kierownictwem Karoliny 
i Roberta Żurańskich, propagującego muzykę 
ludową. 

Sabina Samolej
sekretarz OR PSD
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DIABETYKÓW 
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STOWARZYSZENIASTOWARZYSZENIA

Razem raźniej!Razem raźniej!
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STOWARZYSZENIA

Razem raźniej!
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