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Jak rozpoznać cukrzycę? 



Rozpoznanie cukrzycy – nowe kryterium 





Dramatyczne wydarzenia w życiu 
chorego na cukrzycę 

• Zawał serca 

• Niewydolność serca 

• Udar mózgu 

• Ślepota 

• Amputacja 

• Nowotwory 

• Impotencja 

• Hipoglikemia  utrata przytomności 

• Przyrost masy ciała 

• Utrata uzębienia 
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Sposób leczenia cukrzycy Częstość pomiarów glikemii w 

samokontroli 

Wielokrotne (co najmniej 3 x dziennie) 

wstrzyknięcia insuliny, intensywna 

funkcjonalna insulinoterapia  

Wielokrotne (tj. co najmniej 4 × dziennie) 

pomiary w ciągu doby według ustalonych 

zasad leczenia oraz potrzeb pacjenta   

Chorzy leczeni wyłącznie dietą  Raz w miesiącu skrócony profil glikemii (na 

czczo i 2 godz. po głównych posiłkach) oraz 

raz w tygodniu o różnych porach dnia 

Chorzy stosujący doustne leki 

przeciwcukrzycowe i/lub analogi GLP-1  

Raz w tygodniu skrócony profil glikemii (na 

czczo i po głównych posiłkach), codziennie 1 

badanie o różnych porach dnia   

Chorzy na cukrzycę typu 2 leczeni 

stałymi dawkami insuliny   

Codziennie 1–2 pomiary glikemii, dodatkowo 

raz w tygodniu skrócony profil glikemii (na 

czczo i po głównych posiłkach) oraz raz w 

miesiącu dobowy profil glikemii 

Wszyscy chorzy   Pomiary doraźne w sytuacji wystąpienia 

złego samopoczucia, nagłego pogorszenia 

stanu zdrowia itp.  



 chory nie przyniósł glukometru 

 chory nie przyniósł dzienniczka samokontroli 

 zmierzone cukry w glukometrze nie są jego 

 wpisane w dzienniczek cukry są zmyślone 

 chory podaje wartości cukru z pamięci 

 chory mierzy cukier za rzadko lub za często  

 chory mierzy cukier nie wtedy kiedy powinien (w stosunku do pory posiłku itp.) 

 chory używa przeterminowanych pasków 

 chory używa trzech i więcej glukometrów różnych producentów 

 lekarz nie prosi o dzienniczek samokontroli 

 lekarz nie prosi o glukometr 

 lekarz polega na wartościach cukru podanych z pamięci 

 

 

A w gabinecie… 







Coś jeszcze? 
• Kwas moczowy  

– bóle stawów, ryzyko dny moczanowej 

– czynnik ryzyka miażdżycy 

 

• Enzymy wątroby (AST, ALT) 

– stłuszczenie wątroby  zapalenie  marskość 

 

• Hormon tyreotropowy (TSH) 

• Hormony tarczycy (fT3, fT4) 

– niedoczynność tarczycy (choroba Hashimoto) 
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