
Mity o cukrzycy

Czy CukrzyCą 
można się zarazić?
NIE, NIE MOŻNA! Mimo że nie wiadomo, dlaczego niektóre 
osoby chorują na cukrzycę, to z pewnością cukrzyca nie 
jest zaraźliwa. Nie można się nią zarazić tak jak katarem 
czy grypą. 

Czy ludzie Chorzy na CukrzyCę 
mogą jeść słodyCze?
Słodycze i desery mogą być spożywane przez osoby 
z cukrzycą, jeżeli są połączone ze zdrową dietą  
i ćwiczeniami fizycznymi. Słodycze nie są zakazane 
diabetykom bardziej niż ludziom zdrowym.

Czy jedzenie Cukru 
powoduje CukrzyCę?
OCZYWIŚCIE, ŻE NIE! Cukrzyca jest powodowana 
kombinacją czynników genetycznych i stylu życia. Osoby 
z nadwagą, które nie prowadzą aktywnego trybu życia, na 
pewno są bardziej narażone na zachorowanie.

jeśli:
czujesz wzmożone pragnienie,• 
jesz więcej niż zwykle a mimo to chudniesz,• 
jesteś apatyczny, zmęczony,• 
bardzo często oddajesz mocz,• 
masz zaburzenia widzenia,• 
masz powracające kłopoty skórne,  • 
np. świąd czy grzybicę.

To może być CukrzyCa!  
zgłoś się do lekarza!

Konsultacja medyczna: 
Prof. Dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska  

i Dr n. med. Barbara Malanowicz

cukrzyca
Nie bądź obojętny, 

możesz pomóc!

Gdy widzisz „dziwnie” 
zachowującego się młodego 

człowieka, nie przechodź obojętnie! 
Zastanów się - może to nie alkohol 

lub narkotyki tylko CukrzyCa?

dowiedz się jak pomóc.

www.mojacukrzyca.pl
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www.mojacukrzyca.plTowarzysTwo pomoCy dzieCiom 
i młodzieży z CukrzyCą

numer krs 0000022162
Organizacja Pożytku Publicznego. 

Jesteśmy głosem dzieci i młodzieży chorych 
na cukrzycę i ich opiekunów! 

Od 1996 roku walczymy o godne życie młodych 
polskich diabetyków! 

Z naszej pomocy skorzystały tysiące dzieci 
i młodzieży chorych na cukrzycę i ich rodziny! 

Sprawiamy, że cukrzyca pozwala normalnie żyć... 

www.mojacukrzyca.pl
ul młyńska 17, 44-100 gliwice  
tel. 32 331 349, 605 331 345
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Sprawdź czy osoba ma w widocznym miejscu infor-
mację o swojej chorobie. Może to być bransolet-
ka, gumowa opaska, nieśmiertelnik. Ponadto taki 
człowiek powinien mieć przy sobie specjalną kar-
tę informującą o cukrzycy oraz charakterystycz-
ne urządzenie - glukometr lub pompę insulinową 
- wyglądem przypominające odtwarzacz MP3 lub 
telefon komórkowy.

To może być osoba Chora 
na CukrzyCę poTrzebująCa 

Twojej pomoCy!!!

Jeśli osoba jest przytomna podaj cukier, • 
glukozę, słodki napój. Chory powinen 
mieć to przy sobie. Wezwij lekarza!

Jeśli osoba ma zaburzenia świadomości • 
lub jest nieprzytomna nie podawaj nic 
doustnie. Natychmiast wezwij lekarza!

numer alarmowy 112  
lub  

pogotowie ratunkowe 999!

nie bądŹ obojęTny!!!
możesz uraTować komuś żyCie!!!
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pod wpływ
em alkoholu 

lub s‘rodków odurzających

nienatu
ralnie s‘m

ieje się  
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Cukrzyca 
– nie bądź obojętny,  

możesz pomóc!

Co To jesT CukrzyCa?
Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna, której 
głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy 
we krwi spowodowane niedoborem insuliny, hormonu 
produkowanego w trzustce. Cukrzyca to choroba na całe 
życie. Nieleczona może doprowadzić do inwalidztwa, 
a nawet być przyczyną śmierci. 

jakie są główne Typy CukrzyCy?
Cukrzyca typu 1• 
Charakteryzuje się brakiem insuliny w organizmie 
wskutek niszczenia przez niego, odpowiedzialnych za 
jej wydzielanie, komórek “beta” w trzustce.  Ujawnia 
się zwykle gwałtownie u dzieci, młodzieży i młodych 
dorosłych. Wymaga podawania insuliny.

Cukrzyca typu 2• 
Charakteryzuje się niezdolnością komórek „beta” 
w trzustce do wydzielania odpowiedniej do 
zapotrzebowania organizmu ilości insuliny. Ten typ 
cukrzycy rozwija się zwykle stopniowo u otyłych osób 
w średnim wieku i starszych. Jest leczona przede 
wszystkim tabletkami. W późniejszych stadiach 
dołączana jest insulina.

jakie są niebezpieCzeńsTwa 
w CukrzyCy?

hipoglikemia•   
- zbyt niski poziom glukozy/cukru we krwi 

hiperglikemia•   
- zbyt wysoki poziom glukozy/cukru we krwi 

najCześCiej wysTępująCym sTanem
niebezpieCznym dla Chorego

na CukrzyCę jesT hipoglikemia.

Jak pomóc?
jeżeli w miejscu publicznym  

- ulica, przystanek, restauracja itp.  
- zauważysz człowieka, który:

To może być  
hipoglikemia!

poci się

glukometry pompy insulinowe


