
UCZEO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE 
 

Szacuje się, że z każdym rokiem wzrasta liczba osób chorych na cukrzycę. Niestety, obniża 

się wiek zachorowalności. Coraz częściej cukrzycę typu 1 rozpoznaje się już u dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

„Cukrzyca określa schorzenia, których głównym problemem jest stężenie cukru we krwi 

wykraczające ponad normę”. Cukrzyca typu 1, która obecnie w Polsce cechuje 90% chorych 

na cukrzycę dzieci, jest chorobą autoimmunologiczną, w której specjalistyczne komórki 

trzustki przestają produkować insulinę
1
. Przyczyny cukrzycy typu 1 nie są znane, jednak 

cukrzyca nie jest chorobą zakaźną i nie można się nią zarazić. Insulina jest hormonem 

niezbędnym dla życia człowieka. Określa się ją jako tak samo ważną jak pożywienie. Osoby 

cierpiące na cukrzycę bezwzględnie muszą leczyć się insuliną podawaną z zewnątrz. 

Insulinoterapię rozpoczyna się natychmiast po rozpoznaniu cukrzycy. Od momentu diagnozy 

dziecko z cukrzycą musi każdego dnia podawać sobie podskórnie insulinę. 

„Różnica między dzieckiem z cukrzycą a dzieckiem zdrowym jest jedna: zdrowe dziecko ma 

swoją insulinę, a to z cukrzycą – nie. Z tej różnicy wynika jednak wiele innych zmian, między 

innymi takich, że uczeń z cukrzycą musi tę insulinę dostarczać z zewnątrz, a oprócz tego 

kontrolować jej działanie”
2
. 

Uczeń z cukrzycą podaje sobie insulinę za pomocą zastrzyków (penów) lub pompy 

insulinowej. Dawki insuliny ulegają zmianie w zależności od różnych czynników: rodzaju 

i wielkości posiłków, aktywności fizycznej, innych chorób (np. grypa). 

 

SPOSOBY PODAWANIA INSULINY 
 

Wstrzykiwacz — pen, wielkością i wyglądem przypomina wieczne pióro. Wykonany jest 

z tworzywa sztucznego, czasem też częściowo z metalu. Zawiera wymienialny wkład 

z insuliną. Jest łatwy w obsłudze i umożliwia dyskretne podanie insuliny. Peny mają 

niewielkie rozmiary, można je nosić ze sobą, a sam proces odmierzania insuliny jest znacznie 

uproszczony.  

Osobista pompa insulinowa — jest to małe urządzenie, które wielkością przypomina telefon 

komórkowy. Pompa, podobnie jak peny, służy do podskórnego podawania insuliny. Jednak 

leczenie za pomocą pompy bardziej przypomina pracę zdrowej trzustki, w porównaniu 

z terapią przy użyciu penów. Zdrowa trzustka produkuje bowiem insulinę cały czas oraz 
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dodatkowo po posiłkach. Pompa, podobnie jak trzustka osoby zdrowej, podaje insulinę 

w sposób ciągły (tzw. ciągły wlew podstawowy), przez 24 godziny na dobę. Dzięki 

specjalnemu oprogramowaniu, które się w niej znajduje możliwe jest ustalanie zmiennej 

szybkości tego wlewu oraz podawanie dodatkowych dawek insuliny (tzw. bolusów)
3
. 

Aby dowiedzieć się, jaką dawkę insuliny należy zaaplikować, trzeba zmierzyć poziom cukru. 

Służy do tego glukometr. Kroplę krwi z opuszka palca należy nałożyć na specjalny pasek 

włożony do glukometru. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się poziom cukru. 

Osoby z cukrzycą powinny wykonywać pomiar cukru: 

 zaraz po przebudzeniu i przed snem, 

 przed każdym posiłkiem, 

 przed i po wysiłku fizycznym, 

 w każdej sytuacji złego samopoczucia, 

 dwie godziny po posiłku, 

 w nocy
4
. 

Bardzo trudno jest podać jednoznaczne wartości prawidłowych glikemii dla wszystkich dzieci 

z cukrzycą — wartości te określić powinien lekarz prowadzący chore dziecko, dla każdego 

pacjenta indywidualnie. 

Ogólnie możemy jednak przyjąć, że:  

• wartości glikemii w granicach 70 — 180 mg% dla większości dzieci w szkole będą 

bezpieczne i uznajemy je za prawidłowe,  

• o HIPOGLIKEMII (czyli zbyt niskim poziomie cukru) mówimy, gdy stężenie glukozy we 

krwi jest mniejsze niż 60 mg%,  

• o znacznej HIPERGLIKEMII (czyli bardzo wysokim stężeniu glukozy) mówimy, gdy 

poziom cukru we krwi jest większy od 250 mg%. 

 

HIPOGLIKEMIA 
 

Niedocukrzenie (hipoglikemia) pojawia się, kiedy stan cukru we krwi spada poniżej 70md/dl. 

Oznacza to, że w organizmie chorego jest za mało glukozy i musi on natychmiast uzupełnić 

jej braki. Stan niedocukrzenia może negatywnie wpłynąć na pracę mózgu i układu 

nerwowego. W szkole hipoglikemia może pojawić się w wyniku różnych przyczyn, np. 

 podania zbyt dużej dawki insuliny, 
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 niedojedzenia lub niezjedzenia posiłku mimo podania dawki insuliny, 

 zbyt intensywnego wysiłku fizycznego, 

 podczas dalszych wycieczek szkolnych, wymagających wzmożonej aktywności
5
. 

Najczęściej występujące objawy niedocukrzenia to: 

 bladość skóry, 

 nadmierna potliwość,  

 drżenie rąk,  

 ból głowy,  

 ból brzucha,  

 tachykardia (szybkie bicie serca), 

 uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia,  

 osłabienie,  

 zmęczenie,  

 problemy z koncentracją, niemożność skupienia się i zapamiętania,  

 chwiejność emocjonalna, nadpobudliwość, niepokój,  

 nietypowe dla dziecka zachowanie/nagła zmiana nastroju, 

 napady agresji lub wesołkowatości przypominające stan upojenia alkoholowego,  

 ziewanie/senność,  

 zaburzenia mowy, widzenia i równowagi, 

 zmiana charakteru pisma,  

 uczeń staje się niegrzeczny, a nawet agresywny,  

 uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania,  

 kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub uczeń traci przytomność (śpiączka),  

 drgawki
6
. 

 

Dziecko z cukrzycą może poczuć się w szkole źle również w trakcie hiperglikemii (wysoki 

poziom glukozy we krwi). Wysoki poziom glukozy we krwi utrzymujący się przez dłuższy 

czas doprowadza do pogorszenia się samopoczucia pacjenta/ucznia. Dziecko może odczuwać 

i zgłaszać:  

 wzmożone pragnienie oraz potrzebę częstego oddawania moczu, 

  rozdrażnienie, 

  osłabienie,  

 złe samopoczucie.  

Jeśli do powyższych objawów dołączą: 

 bóle głowy,  
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 bóle brzucha,  

 nudności i wymioty 

należy niezwłocznie skontaktować się z pielęgniarką i rodzicami . Jeśli poziom glukozy 

wynosi > 250 mg% uczeń powinien dostać dodatkową dawkę insuliny, tak zwaną dawkę 

korekcyjną, w celu obniżenia zbyt wysokiego poziomu glukozy
7
. 

 

HIPERGLIKEMIA 
 

HIPERGLIKEMIA (wysoki poziom glukozy we krwi) jest to druga z niebezpiecznych 

sytuacji dotyczących leczenia dziecka z cukrzycą typu 1. Bardzo wysoki poziom glukozy 

we krwi utrzymujący się przez dłuższy czas, może doprowadzić do rozwoju kwasicy 

cukrzycowej, która jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Dlatego podobnie jak 

w niedocukrzeniu, także w przypadku wysokich cukrów należy wiedzieć, jak zapobiegać 

narastaniu glikemii.  

Objawy hiperglikemii:  

 wzmożone pragnienie (polidypsja) oraz potrzeba częstego oddawania moczu 

(poliuria),  

 rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji,  

 złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia.  

Jeśli do ww. objawów dołączą:  

 ból głowy,  

 ból brzucha,  

 nudności i wymioty,  

 ciężki oddech (tzw. „oddech kwasiczy”), może to świadczyć o rozwoju kwasicy 

cukrzycowej.  

Należy wtedy bezzwłocznie:  

 zbadać poziom glukozy na glukometrze,  

 sprawdzić, czy w moczu obecna jest glukoza i ciała ketonowe,  

 skontaktować się z pielęgniarką oraz rodzicami. 

Najczęstsze przyczyny hiperglikemii: 

 niedobór insuliny w organizmie,  

 zbyt mała dawka insuliny w stosunku do zjedzonego posiłku,  
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 pominięcie podania dawki insuliny do posiłku (celowe lub przez zapomnienie),  

 nie podanie korekcyjnej dawki insuliny w przypadku, gdy poziom glukozy był zbyt 

duży,  

 błąd żywieniowy: zbyt duży posiłek lub „dojadanie” posiłków nieplanowanych,  

 zbyt mała aktywność fizyczna,  

 ostra choroba (przeziębienie z gorączką, zatrucie pokarmowe, uraz) lub rozwijająca 

się infekcja,  

 znaczący stres (klasówka, test), 

 u dziewcząt — okres kilku dni przed i w czasie miesiączki,  

 u młodzieży w okresie pokwitania — poranna hiperglikemia spowodowana jest 

„objawem brzasku”, co wynika z działania hormonu wzrostu i kortyzolu, 

 używanie nieaktywnej insuliny
8
. 

 

SZKOLNY KODEKS PRAW DZIECKA Z CUKRZYCĄ  
 

Uczeń z cukrzycą nie jest uprzywilejowany. Posiada jednak pewne prawa i obowiązki 

wynikające z faktu choroby. Każde dziecko w szkole powinno mieć zapewnioną: 

• możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie — także 

w trakcie trwania lekcji,  

• możliwość podania insuliny (w formie iniekcji za pomocą wstrzykiwacza — pena albo 

za pomocą odpowiedniej funkcji na osobistej pompie insulinowej),  

• możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobistą pompą insulinową 

w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję („kącik” dziecka 

z cukrzycą),  

• właściwe leczenie niedocukrzenia (hipoglikemii), zgodne ze schematem ustalonym 

z pielęgniarką szkolną i rodzicami dziecka, możliwość spożycia posiłków o określonej 

godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba , nawet w trakcie trwania lekcji,  

• możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie 

trwania zajęć lekcyjnych (pamiętajmy, że częste oddawanie moczu jest objawem 

hiperglikemii),  

• możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz 

różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych szkołach
9
. 

                                                             
8
 “One są wśród nas…”, s. 27-29 

9 “One są wśród nas…”, s. 39 


