


E-book, który właśnie przeglądasz przygotowałam specjalnie dla Ciebie z okazji 
Światowego Dnia Cukrzycy.

W e-booku znajdziesz materiały edukacyjne dotyczące wielu zagadnień związanych 
z cukrzycą. Dowiesz się, w jaki sposób ułożyć zbilansowany posiłek, jak przygotować 
insulinę do podania, jak prawidłowo dbać o stopy, a także wielu innych cennych in-
formacji, które mogą wpłynąć na Twoje codzienne życie z cukrzycą.
 
Materiały, które załączyłam w e-booku mogą Ci posłużyć jako uzupełnienie brakują-
cej wiedzy, a także jako mały poradnik, który zawsze możesz nosić przy sobie.

E- book powstał i trafił do Ciebie dzięki wskazówkom, które dostajemy od uczestni-
ków programu Diabdis podczas ich rozmów z edukatorami cukrzycowymi.

Wszystkiego słodkiego z okazji Światowego Dnia Cukrzycy!
Z pozdrowieniami

Asia z Diabdis

j.majeranowska@diabdis.com



DiabDis sp. z o.o.
Ligocka 103
40-569 Katowice
tel.: 32 789 84 40

Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, 40-568  Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, 
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000498854, REGON 243440363, NIP 634-282-36-01, kapitał zakładowy 1 142 000 zł opłacony w całości. 
Diabdis Sp. z o.o. jest zarejestrowany jako Podmiot Leczniczy Urząd Rejestrowy: Śląski Urząd Wojewódzki. Nr Księgi Rejestrowej: 000000171533

WWW.DIabDIS.cOm

SpiS treści:

Jedz z głową
1. Talerz diabetyka 
2. Wchłanianie węglowodanów, białek i tłuszczy 
3. Wielkość posiłku ma znaczenie 

Zadbaj o stopy
1. Ćwiczenia na stopy 
2. Podstawowe zasady codziennej pielęgnacji stóp 

insulina w życiu diabetyka
1. Jak przygotować insulinę do podania 
2. Technika wstrzyknięcia insuliny 
3. Jak dobrać miejsca wstrzyknięcia insuliny 
4. Miejsca podawania insuliny 
5. Alternatywne miejsca nakłuć 
6. Planowana rotacja miejsc podawania insuliny 

pomiary glikemii
1. Pory oznaczania glikemii 
2. Technika nakłucia opuszki palca do pomiaru glikemii 

Dodatkowo
1. Późne powikłania cukrzycowe 

 5
 7
 8

  10 
  11

 24

 21
 22

 14
 15
 16
 17
 18
 19

https://www.instagram.com/diabdis/
https://itunes.apple.com/pl/app/diabdis-dzienniczek-cukrzyka/id1019209586?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.diabdis.diabdis&hl=pl&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=e_book
https://www.youtube.com/diabdis
https://www.facebook.com/diabdis/?ref=br_rs


Jedz z głową
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1. „Talerz diabeTyka” 
„Talerz diabetyka” to łatwa i skuteczna metoda kontroli porcji, która ułatwia przygotowanie prawidłowo zbilansowanego 
posiłku zarówno dla diabetyków, jak i dla osób zdrowych. Metoda ta pozwala kontrolować ilość spożywanych węglowo-
danów, białek i tłuszczy. Korzystając z tej prostej metody, przygotujesz posiłek, który będzie zawierał wszystkie niezbędne 
składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji. Świadome spożywanie posiłków pomoże Ci w uzyskaniu lepszych 
glikemii oraz utracie wagi.

Uwaga!
Korzystaj z talerzy obiadowych o rozmiarze do 24 cm.
Posiłki spożywaj powoli, bo dłuższy czas posiłku to szybsze poczucie sytości. 

50% – warzywa 
bez skrobi

25 % – białko

25 % – zboża 
i warzywa ze skrobią
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wypełniJ swóJ talerz

½
warzywa 

bez skrobii

¼
zboża i warzywa 

ze skrobią

¼
białko

szpinak
marchew

sałata
kabaczek

groszek zielony
brokuł
kalafior

pomidory
cebula
ogórek
buraki

papryka

chleb pszenny          
pełnoziarnisty

bataty
dynia

chleb żytni
płatki owsiane
ryż brązowy

komosa ryżowa
kasza kuskus

bób
groszek zielony

makaron

kurczak
indyk
ryba

owoce morza
wołowina

polędwiczki
tofu
jajka

ser z niską                 
zawartością tłuszczu

orzechy
soczewica

jogurt
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2. Czas wChłaniania węglowodanów, białek i tłuszCzy

Na wzrost glikemii po posiłku istotny wpływ ma jego skład, gdyż poszczególne składniki pokarmowe zaczynają się wchłaniać 
w różnym czasie. Wynika to z tego, że węglowodany, białka i tłuszcze spożywane są zazwyczaj w postaci wymagającej ob-
róbki mechanicznej pokarmów, tak aby enzymy soków trawiennych mogły rozłożyć je na podstawowe wchłanialne składniki, 
którymi są cukry proste, aminokwasy i kwasy tłuszczowe. Substancje, które wchłaniają się najszybciej, to cukry proste, takie 
jak glukoza i fruktoza. Pozostałe pokarmy wymagają wstępnego lub całkowitego przetworzenia i dopiero wtedy ulegają 
wchłonięciu. Pokarm, w którego skład wchodzą węglowodany złożone, tłuszcze i białka, może trawić się do 6-8 h. Pokarmy 
bogatobiałkowe trawione są nawet kilkanaście godzin.

1,5 - 2 h 3 - 4 h 6 - 8 h
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3. wielkość posiłku ma znaCzenie - mierz Jedzenie swoJą  
dłonią 

Twoje dłonie są bardzo użyteczne przy określaniu wielkości porcji, ponieważ możesz użyć ich w każdej sytuacji i zawsze 
mają tę samą pojemność. Planując posiłek, Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne rekomenduje użycie poniższych 
miar jako wskazówek przy określaniu wielkości porcji.

Ile warzyw? Możesz zjeść tyle warzyw, ile zmieścisz w obu dłoniach.

Ile zbóż i skrobi? Możesz zjeść porcję wielkości pięści.

Ile mięsa i zamienników 
białka?

Możesz zjeść mieszczącą się na dłoni porcję o grubości 
małego palca.

Ile owoców? Możesz zjeść porcję wielkości pięści.

Ile mleka? Podczas jednego posiłku dziennie możesz wypić szklankę 
mleka o niskiej zawartości tłuszczu.



zadbaJ o stopy
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przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń należy przyjąć pozycję wyjściową 
(z wyjątkiem ćwiczenia nr 6) 
pozycja wyjściowa:
siadamy prosto na krześle, nie dotykając oparcia krzesła plecami. Stopy stawiamy na podłodze  
w lekkim rozkroku.

Ćwiczenie 1: 
Bez odrywania pięty od podłoża naprzemiennie zginamy i rozprostowujemy palce stopy.

Ćwiczenie 2:
a. Stopę opieramy na pięcie i na zmianę podnosimy i opuszczamy przednią część stopy.
b. Stopę opieramy na palcach i naprzemiennie podnosimy i opuszczamy piętę.
ćwiczenia a i b należy wykonywać naprzemiennie.

Ćwiczenie 3: 
Stopę opieramy na pięcie, a następnie przednią częścią stopy wykonujemy pełne obroty.

Ćwiczenie 4: 
Stopę opieramy na palcach i wykonujemy obroty piętą.

Ćwiczenie 5: 
Unosimy nogę tak, aby stopa nie dotykała podłoża, prostujemy nogę w kolanie, obciągamy palce, a 
następnie kierujemy je do góry. W trakcie wykonywania ćwiczenia powinny intensywnie pracować 
mięśnie łydki. ćwiczenie to możemy wykonywać jednocześnie obiema stopami.

Ćwiczenie 6: 
Na podłodze rozkładamy gazetę, stajemy na niej i stopami próbujemy zgnieść ją w kulkę,  
a nastpnie staramy się rozprostować papier i podrzeć go w jak najdrobniejsze kawałki.

Ćwiczenie 7: 
Unosimy nogę tak, aby stopa nie dotykała podłoża, prostujemy nogę w kolanie, a następnie  
wykonujemy pełne obroty stopą w stawie skokowym naprzemiennie w prawo i w lewo.  
ćwiczenie to możemy wykonywać jednocześnie obiema stopami.

1. ćwiCzenia stóp – propozyCJe
ćwiCzenia należy wykonywać w seriaCh po 10 powtórzeń.
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2. podstawowe zasady CodzienneJ pielęgnaCJi stóp 

Jak dbać o swoje stopy?

Aby zapobiec pękaniu i wysuszaniu skóry, należy o nią dbać. Stopy diabetyków wymagają 
szczególnej pielęgnacji.

1. codziennie oglądaj swoje stopy, zwłaszcza między palcami i podeszwę. Możesz sobie w tym pomóc lusterkiem. Jeśli 
trzeba, poproś o pomoc drugą osobę.

2. Dbaj, aby stopy były zawsze czyste, myj je w letniej wodzie (optymalna temperatura to ok. 37° C), delikatnie i dokład-
nie osuszaj miękkim ręcznikiem ( szczególnie przestrzenie międzypalcowe).

3. paznokcie skracaj „na prosto” przy użyciu pilnika. Nie obcinaj paznokci starymi narzędziami: nożyczkami czy obci-
naczkami. Jeśli masz problemy ze wzrokiem, poproś kogoś o pomoc lub skorzystaj z usług gabinetu podologicznego.

4. Wrastające paznokcie należy skorygować u podologa.

5. Nagniotki i odciski powinny być usuwane tylko przez specjalistę.

6. Modzele (zrogowacenia powstające w miejscach dużego obciążenia na stopie) ścieraj na sucho drobnoziarnistą tarką 
kosmetyczną. Czynność należy wykonać przynajmniej dwa razy w tygodniu przed myciem nóg.

7. Do ścierania modzeli nie wolno używać pumeksu może on powodować mikrourazy i jest siedliskiem bakterii (zawiera 
pozostałości martwego naskórka).

8. Unikaj zabiegów z użyciem żyletek (ostrzy na uchwycie) – po takim zabiegu naskórek odnawia się szybciej, a nowa 
skóra jest jeszcze twardsza.

9. Systematycznie stosuj kremy specjalistyczne i pianki z wysoką zawartością mocznika (urea). Mocznik wiąże wodę  
w skórze, zapobiega nadmiernemu rogowaceniu skóry, nawilża i ją wygładza.

10. Kremy w postaci pianek wzmacniają barierę ochronną, szybko się wchłaniają, nie pozostawiają tłustych śladów na 
skórze i pozwalają na szybkie założenie skarpet lub rajstop. Szczególnie polecamy je do pielęgnacji przestrzeni 
międzypalcowych. W przypadku stopy niedokrwiennej należy używać kremów i pianek z zawartością 5% mocznika, 
natomiast przy stopie neuropatycznej dobrze jest stosować produkty zawierające od 10% do 30% mocznika.
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Nie wolno moczyć stóp w wodzie z szarym mydłem ani w żadnych roztworach! Nadmierne moczenie 
sprzyja maceracji skóry i rozwojowi infekcji. Stopę z raną można umyć, ale tylko pod bieżącą letnią wodą, 
i to nie dłużej niż 3 minuty. W sytuacjach awaryjnych do mycia oraz oczyszczania stóp można stosować 
wilgotne chusteczki pielęgnujące.

Nie wolno stosować kremów pielęgnacyjnych między palcami (wyjątek stanowią pianki).

Nie należy stosować balsamów ani maści rozgrzewających, ponieważ mogą one spowodować nad-
wrażliwość i stan zapalny.

Nie wolno stosować maści, płynów i plastrów do usuwania odcisków, ponieważ zawierają one kwas 
salicylowy, który uszkadza naskórek.

Nie wolno naklejać plastrów na skórę stóp – mogą one powodować powstawanie ran, chyba że sto-
sujesz preparat do usuwania plastrów Niltac.

Przy zakładaniu opatrunku nie wolno wiązać bandaża na supełek.

Nie ogrzewaj nóg w gorącej kąpieli ani przy grzejniku. Nie używaj termoforu ani poduszki elektrycznej 
– możesz mieć zaburzenia czucia i temperatury, co może prowadzić do oparzenia.

Nigdy nie chodź boso nawet po plaży, zakładaj choćby bawełniane skarpety i miękkie, wygodne obu-
wie (plastikowe klapki nie są wskazane).

Nie chodź po mieszkaniu w samych skarpetach (to podnosi ryzyko powstania urazu).

Nie noś skarpet elastycznych ani pończoch samonośnych (mogą powodować obrzęki).

4.

7.

5.

8.

6.

9.
10.

Co roBiĆ, JEŚli PoWSTANiE rANA?

1. Zdezynfekuj ranę i załóż jałowy opatrunek.
2. Skontaktuj się z lekarzem.
3. Maksymalnie odciążaj stopę! Używaj kul łokciowych lub wózka inwalidzkiego.

1.

2.
3.

Czego robić nie wolno



insulina 
w żyCiu diabetyka
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1. insulinę przezroczystą nie mieszamy.

2. Sprawdź działanie pena i usuń powietrze z igły.

3. Po podaniu insuliny odczekaj z igłą w tkance tyle sekund, ile było nabranych jednostek, aby cała 
dawka przedostała się do tkanki podskórnej.

4. Jak prawidłowo przechowywać insulinę? 
 Nowe nie otwarte wkłady z insuliną, należy przechowywać w lodówce w temp. od  2 ̊C, do  

8 ̊C. Gdy wkład z insuliną jest w użyciu, należy go przechowywać w temperaturze pokojowej 
do 25 ̊C przez okres do miesiąca. Należy unikać ekspozycji insuliny na światło i skrajne tempe-
ratury.

5. Do każdego zastrzyku insuliny używaj nowej, sterylnej igły.
 Wielokrotne używanie tej samej igły prowadzi do utraty sterylności i zniszczenia igły, co skut-

kuje:
• bolesnością iniekcji,
• mikrourazami w miejscu wstrzyknięcia,
• wyciekiem insuliny,
• krystalizacją insuliny na skutek kontaktu z powietrzem atmosferycznym,
• zatkaniem igły,
• wstrzyknięciem innej, niż zamierzona, dawki insuliny.
      Po każdym wstrzyknięciu insuliny igłę należy wyrzucić.

1. Jak przygotować insulinę do podania?

insulinę w postaci zawiesiny należy dokładnie wymieszać przed każdym wstrzyknięciem. Nie po-
trząsamy insuliną, mieszamy ją delikatnie, wykonując około 30 ruchów wahadłowych.
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2. teChnika wstrzyknięCia insuliny
Technika wstrzyknięcia insuliny z uniesionym fałdem skórnym zapewni bezpieczne podanie insuliny do tkanki podskórnej. 
Prawidłowe uniesienie fałdu skórnego polega na uchwyceniu skóry pomiędzy kciuk i palec wskazujący, a następnie od-
ciągnięciu jej od warstwy mięśni. 
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3. Jak dobrać mieJsCe wstrzyknięCia insuliny do JeJ 
 rodzaJu?

dobór mieJsCa iniekCJi powinien być zgodny z profilem Czasu działania insuliny:

• insuliny szybkodziałające/krótkodziałające (insulina ludzka lub analogi insuliny) powinno się wstrzykiwać w brzuch lub 
ramię,

• insuliny dłużej działające (średnio-długo lub długodziałające) należy podawać w udo lub pośladek, 
• mieszanki insuliny (ludzkiej lub analogów) rano podaje się w brzuch, a wieczorem w pośladek lub udo. 

brzuch i ramiona dla 
insulin krótko i szybko-
działających

uda i pośladki: insulina o 
przedłużonym
działaniu, analog długo-
działający

mieszanki insulinowe,
analogi dwufazowe
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4. mieJsCa podawania insuliny

insulinę podaje się podskórnie:

• w przednio-boczną część ramienia (powierzchnia ramienia rozpoczynająca się 4 palce nad stawem łokciowym i koń-
cząca się 4 palce pod stawem ramiennym), 

• w brzuch po obydwu stronach pępka w odległości 1–2 cm od pępka na szerokość dłoni chorego, 
• w uda, w przednio-boczną powierzchnię rozpoczynająca się na szerokość dłoni poniżej krętarza dużego i tak samo 

odległą od stawu kolanowego, 
• w górną zewnętrzną część pośladka.
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6. planowa rotaCJa mieJsC podawania insuliny

Miejsca wstrzyknięć insuliny należy regularnie zmieniać. Ma to ogromne znaczenie w zapobieganiu powikłań związanych  
z zanikiem lub przerostem tkanki podskórnej. W tym celu zmieniaj miejsce podawania insuliny z prawej strony ciała na lewą 
(np. co tydzień), a między kolejnymi wstrzyknięciami zachowaj odstępy 1-2 cm.  
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5. ast – alternatywne mieJsCa nakłuCia

Wielu producentów glukometrów umożliwia pomiar glukozy we w krwi z tzw. AST – alternatywnych miejsc nakłucia: dłoń, 
przedramię, ramię, udo lub łydka.

Nie zaleca się korzystania z metody AST:
• do 2 godzin po posiłku, kiedy to następuje szybki wzrost poziomu stężenia glukozy we krwi
• w trakcie wysiłku fizycznego i bezpośrednio po nim
• podczas choroby
• jeżeli zachodzi podejrzenie, że poziom glukozy jest wyjątkowo niski (hipoglikemia)
• u osób mających nieuświadomione hipoglikemie
• w okresie szczytowego działania insuliny krótkodziałającej (do około 4 godzin po wstrzyknięciu) lub szybkodziałającego 

analogu insuliny (do około 2 godzin po wstrzyknięciu)
W tych sytuacjach najlepiej polegać na pomiarach dokonanych z opuszki palca.

1. Wnętrze dłoni poniżej kciuka
2. Wnętrze dłoni poniżej małego palca
3. Wewnętrzna strona przedramienia
4. ramię
5. Zewnętrzna strona przedramienia
6. Łydka
7. Udo

1.

2.

3.

4.

7.

6.

5.
3.

4.

7.

5.

6.



pomiary glikemii
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1. pory oznaCzania glikemii w dobowym profilu   

Dobowy profil glikemii to seria pomiarów stężenia glukozy we krwi, wykonywanych w określonych punktach czasowych:
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2. teChnika nakłuCia opuszki palCa do pomiaru glikemii

Ze względu na lepsze ukrwienie a mniejsze unerwienie próbkę krwi powinno pobierać się z bocznej powierzchni opuszki 
palca. Najlepszym miejscem do pobierania krwi jest bok opuszki palca na wysokości paznokcia. Nie należy pobierać próbek 
krwi z czubka palca, ponieważ ten obszar przejmuje większość obciążeń przy wykonywaniu codziennych czynności. Należy 
starać się regularnie zmieniać wykorzystywany palec, aby dać skórze czas na regenerację. 



dodatkowo
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1. późne powikłania CukrzyCowe

Przewlekłe powikłania cukrzycowe rozwijają się, gdy cukrzyca nie jest dobrze wyrównana i na przestrzeni lat występuje 
podwyższony poziom cukru we krwi – hiperglikemia. Nadmiar glukozy we krwi działa jak toksyna, uszkadzając małe i duże 
naczynia krwionośne. 
Zwężenie ściany małych naczyń powoduje:
• uszkodzenie narządu wzroku tzw. retinopatię cukrzycową, której  najpoważniejszym skutkiem jest ślepota,
• cukrzycową chorobę nerek, prowadzącą do ich niewydolności,
• uszkodzenie włókien nerwowych prowadząc do neuropatii.
• zmiany miażdżycowe średnich i dużych naczyń krwionośnych powodują:
• zwiększoną zapadalność na choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak choroba niedokrwienna serca  

i zawał mięśnia sercowego,
• zespół stopy cukrzycowej,
• udar mózgu.

Aby zminimalizować ryzyko rozwinięcia się powikłań późnych monitoruj leczenie cukrzycy i dbaj o jej dobre wyrównanie.

powikłania CukrzyCy

zawał serca

neuropatia obwodowa
(choroba tętnicy)

zaburzenia krążenia krwi 
w tętnicach mózgu

cukrzycowa 
choroba nerek

stopa cukrzycowa

jaskra,
katarakta,
retinopatia cukrzycowa
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Czym Jest diabdis?
Diabdis to internetowa przychodnia diabetologiczna. Pomagamy osobom chorym na cukrzycę unormować poziomy cukru, 
korzystając ze wsparcia nowoczesnej technologii.

Wskazówki pomocne przy zmianie diety, wsparcie psychologiczne, podpowiedzi dotyczące aktywności fizycznej i samo-
kontroli - dajemy to wszystko, czego diabetycy potrzebują, aby cieszyć się lepszym zdrowiem i poprawić jakość swojego 
życia.

Kto zakwalifikuje się do Diabdis? 
osoby, które regularnie badają poziom swojej glikemii w trakcie dnia - głównie z cukrzycą typu 1 i typu 2 na insulinotera-
pii. Jeżeli masz inny typ cukrzycy, a badasz się regularnie również możesz zostać zakwalifikowany do Diabdis.

Nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc osobom z insulinoopornością, czy cukrzycą ciążową. 
Jeżeli nie jesteś pewien, czy możesz zakwalifikować się do Diabdis porozmawiaj z naszymi konsultantami.

Diabdis jest całkowicie bezpłatny dla pacjenta. Nie pobieramy opłat za uczestnictwo, ani opiekę specjalistów. Ponadto 
bezpłatnie otrzymujesz od nas urządzenie Diabdis do przesyłania wyników wraz z współpracującym glukometrem. 

We własnym zakresie musisz zaopatrzyć się w paski do glukometru, które są refundowane. 
Jedynym warunkiem korzystania z opieki specjalistów Diabdis jest stałe, kontrolowanie poziomów glikemii zgodne z zale-
ceniami Twojego lekarza prowadzącego. 

Do Diabdis możesz dołączyć na dwa sposoby:
• Ty dzwonisz do nas - dane konaktowe możesz znaleźć na stronie internetowej www.diabdis.com, w zakładce kontakt
• my dzwonimy do Ciebie - możesz zostawić swój numer telefonu na stronie internetowej www.diabdis.com lub  

w aplikacji moblinej dostępnej na urządzenia z systemem Android i ioS.

Porozmawiamy w dogodnym dla Ciebie momencie. Nasza rozmowa kwalifikująca do programu nie zajmie więcej niż 10 
minut.

potrzebujesz więcej informacji?
skontaktuj się z nami na pomoc@diabdis.com

https://www.instagram.com/diabdis/
https://itunes.apple.com/pl/app/diabdis-dzienniczek-cukrzyka/id1019209586?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.diabdis.diabdis&hl=pl&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=e_book
https://www.youtube.com/diabdis
https://www.facebook.com/diabdis/?ref=br_rs
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