Żyj aktywnie
Poradnik dla chorych
na cukrzycę

Motywacji nigdy za wiele. Czasem ją mamy, czasem
tracimy, ale każdy z nas potrzebuje jej, by podejmować
działania. To właśnie codzienne działania podejmowa
ne systematycznie mogą przybliżyć osoby z chorobami
przewlekłymi, takimi jak cukrzyca typu 2, do celu, jakim
jest jak najdłuższe życie w zdrowiu i bez powikłań.

Wskaźnik masy ciała (BMI) jest obecnie najczęściej
stosowaną metodą oceny nadwagi czy otyłości. Jest to
iloraz masy ciała wyrażonej w kilogramach i wzrostu
(w metrach) podniesionego do kwadratu, np. u osoby
o wzroście 180 cm i wadze 90 kg BMI wynosi: (90: 1,82)
= 27,8, co odpowiada nadwadze.

W niniejszym poradniku skupimy się na trzech aspektach
istotnych dla pacjentów z cukrzycą: masie ciała, aktyw
ności fizycznej oraz zdrowej diecie – jak zrealizować
stawiane sobie cele w każdym z tych obszarów? Zacznijmy od początku. Czym jest prawidłowa masa ciała?

Tabela BMI
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Klasyfikacja

BMI

Niedowaga

< 18,5

Normalna waga

18,5 – 24,9

Nadwaga

25 – 29,9

Otyłość I stopnia

30 – 34,9

Otyłość II stopnia

35 – 39,9

Otyłość III stopnia

≥ 40

Według innej interpretacji wyniku w zależności od wartości BMI masę ciała można określić następująco:
< 18,5
Niedowaga

18,5–25
Norma

25–30
Nadwaga

> 30
Otyłość

1. Prawidłowa masa ciała
Pewnie waga nie wskazuje już cyfr, które widziałeś 20 lat
temu, ale nadal możesz uzyskać masę ciała, która
wpłynie na poprawę Twojego zdrowia i samopoczucia.
Co oznacza dla Ciebie „zdrowa waga”? Czy myślisz, że to
waga, którą powinieneś uzyskać? Tyle samo, co ważyłeś
20 lat temu? 5 kilo mniej niż Twoja szwagierka? Nie
możemy podać dokładnej, prawidłowej wagi dla Ciebie,
ale możemy dać Ci kilka wskazówek, jak osiągnąć
właściwą masę ciała i ją utrzymać.
Aby samodzielnie sprawdzić, czy Twoja masa ciała jest
prawidłowa, możesz ją obliczyć, posługując się wskaźnikiem masy ciała (BMI, body mass index) i obwodem talii.
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U kobiet w populacji europejskiej obwód talii powi
nien wynosić poniżej 80 cm, a u mężczyzn – poniżej
94 cm. Pomiar wykonuje się w pozycji stojącej, w połowie
odległości między dolnym brzegiem żeber a górnym
brzegiem grzebienia kości biodrowej (tuż nad biodrami),
zaraz po wydechu.

Ǵ Czy wiesz, że…
Utrata wagi nie musi oznaczać utraty dużej liczby kilogramów. Zrzucenie już 5–10% (czyli 5–10 kg u osoby
o wadze 100 kg) w sposób istotny wpływa na poprawę
zdrowia i samopoczucia. Jeśli masz rozpoznaną cukrzycę, zauważysz, że po utracie masy ciała łatwiej będzie
kontrolować poziom glikemii i zmniejszy się Twoje
zapotrzebowanie na leki przeciwcukrzycowe. Wiele
osób, które tracą na wadze, zauważa, że ma więcej
energii i lepiej śpi.
Zdaniem ekspertów BMI nie uwzględnia masy tłuszczu
w jamie brzusznej, a to jest ważne. Otyłość brzuszna
może zwiększyć ryzyko cukrzycy typu 2, chorób serca
i udaru mózgu.
Obwód talii jest wskaźnikiem, który uwzględnia ilość
tłuszczu zgromadzonego w okolicy brzucha i pomaga
przewidzieć ryzyko problemów zdrowotnych spowodowanych nadwagą. Obecnie uważa się także, że tkanka
tłuszczowa jest nie tylko rezerwuarem energii, ale także
w sposób aktywny uwalnia tzw. cytokiny prozapal
ne odpowiedzialne za powstawanie m.in. powikłań
naczyniowych (zawał serca, udar mózgu) w przebiegu
cukrzycy typu 2.
Utrata wagi powoduje zmniejszenie
ilości tłuszczu na brzuchu i pozwala zmniejszyć
ryzyko tych powikłań!
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Właściwa waga to jedno, a zrzucanie kilogramów to
zupełnie inna sprawa. Gdyby istniał łatwy sposób na
odchudzanie i utrzymanie wagi docelowej, wszyscy
by to robili. Każdy z nas zna kogoś, kto przestrzega
jakiejś „cudownej” diety i szybko traci na wadze, ale potem szybko ją odzyskuje (czasem nawet z nawiązką). To
tłumaczy, dlaczego po wielu próbach i niepowodzeniach
ludzie się poddają.

2. Bądź aktywny!
Aktywność fizyczna odgrywa bardzo ważną rolę
zwłaszcza u chorych na cukrzycę!
Jeśli masz rozpoznaną cukrzycę, aktywność fizyczna
zwiększa wrażliwość Twojego organizmu na insu
linę (hormon, który umożliwia komórkom organizmu
zużywanie cukru we krwi jako źródło energii), a to pomaga kontrolować cukrzycę. Aktywność fizyczna pomaga również utrzymywać właściwe wartości glikemii
i zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz
uszkodzenia nerwów.
Oto lista korzyści płynących z aktywności fizycznej:
● utrzymanie właściwej masy ciała,
● redukcja wagi, jeśli to wskazane,
● poczucie radości i szczęścia (w wyniku działania
endorfin wydzielanych podczas wysiłku fizycznego),
● lepszy, zdrowszy sen,
● poprawa pamięci,
● regulacja ciśnienia tętniczego,
● zmniejszone stężenie cholesterolu frakcji LDL („złego”) i zwiększone stężenie cholesterolu frakcji HDL
(„dobrego”).
Ustalmy minimalny cel:
150 minut aktywności na tydzień.
Dobrze jest zacząć od wykonywania aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności przez co najmniej
150 minut tygodniowo. Jednym ze sposobów, by
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osiągnąć ten cel, jest systematyczna aktywność przez
co najmniej 20–25 minut każdego dnia. Do tego przez
2 lub więcej dni w tygodniu warto dołączyć ćwiczenia,
które angażują wszystkie główne grupy mięśni (nogi,
biodra, plecy, brzuch, klatka piersiowa, ramiona i przedramiona).
Przykładem aktywności fizycznej o umiarkowanej
intensywności jest:
● szybkie chodzenie/nordic walking,
● koszenie trawnika,
● taniec,
● pływanie,
● jazda na rowerze.
W trakcie ich wykonywania pracują duże partie mięśni,
zwiększa się tętno, oddech staje się pełniejszy i głębszy.
Zawsze przed rozpoczęciem wysiłku wskazane jest
wykonanie kilku ćwiczeń rozciągających – poprawia
to elastyczność stawów i zapobiega wystąpieniu bólów mięśni.

Ǵ Zaczynamy dziś!
Ǵ 8 kwietnia czy 18 listopada jest tak
samo dobry jak 1 stycznia!
Wybierz taką aktywność fizyczną, jaką lubisz. Jeśli
robimy coś z pasją lub robienie czegoś sprawia nam
przyjemność, chętniej do tego wracamy. Porozmawiaj
z lekarzem, jaki rodzaj aktywności możesz wykonywać regularnie.
Kilka praktycznych wskazówek, jak zacząć:
● Zacznij powoli, od robienia tego, co możesz, np.:
» zaparkuj auto dalej od drzwi do domu,
» wejdź po schodach, zamiast wjechać windą,
» wykonaj prace na podwórku,
» wyprowadź psa dalej niż zwykle.
Co tydzień po trochu wydłużaj czas na aktywność,
zwiększaj jej intensywność oraz pokonywany dystans,
aż osiągniesz 150 minut aktywności tygodniowo.
● Zastanów się nad schematem aktywności, który
najbardziej Ci odpowiada (np. 30 minut jednorazowo
5 razy w tygodniu lub 15 minut jednorazowo 10 razy
w tygodniu). Zrób to po swojemu. Zwykłe szybkie
chodzenie to świetny sposób na aktywność.
● Spróbuj tańczyć, pracować w ogrodzie, być może
w Twojej okolicy są zajęcia, w których możesz brać
udział. Zapisz się na nie!
● Wybierz cel. Przykładem celu może być chodzenie
2 km codziennie przez miesiąc lub bycie aktywnym
codziennie przez 30 minut. Wyznaczaj konkretne
i możliwe cele związane z aktywnością.
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● Zaplanuj to. Regularnie wykonywane czynności
stają się nawykiem. Pomyśl o sposobach połącze
nia aktywności z życiem codziennym (np. zaplanuj
spacer ze współpracownikiem albo po obiedzie
z sąsiadem). Staraj się nie spędzać więcej niż 2 dni
z rzędu bez aktywności.
● Znajdź kolegę/koleżankę. Znacznie raźniej ćwi
czy się z kimś, pomaga to utrzymać konsekwencję
i ciągłość ćwiczeń!
● Mierz glukozę przed aktywnością fizyczną. Miej przy
sobie przekąskę, na wypadek gdyby stężenie glukozy
za bardzo się obniżyło. Miej ze sobą dokument
potwierdzający, że masz rozpoznaną cukrzycę.
● Noś wygodne obuwie, które jest dobrane do rodzaju
wykonywanej przez Ciebie aktywności.
● Codziennie oglądaj swoje stopy. Skontaktuj się
z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli skaleczenie, ból,
pęcherz lub siniak na stopach lub palcach nie ustę
pują po 2 dniach.
● Zapytaj swojego lekarza lub pielęgniarkę:
» Jakie zajęcia fizyczne są dla mnie bezpieczne?
» Czy są jakieś specjalne rzeczy, które muszę zrobić,
aby chronić stopy?
» Czy muszę dokonywać jakichkolwiek zmian w mo
ich lekach, zanim zwiększe poziom aktywności
fizycznej?
» Czy muszę zjeść przekąskę, zanim zacznę ćwi
czenia?

Ǵ To po prostu nie jest zabawne
To może być świetna zabawa, jeśli znajdziesz coś dla
siebie. Nie zmuszaj się do robienia czegoś, czego
nie lubisz. Nie będziesz się tego trzymać. Spróbuj
wykonać nowe ćwiczenia/aktywności kilka razy,
zanim zdecydujesz, czy je kontynuować. Jeśli coś Ci
nie pasuje, nie poddawaj się. Spróbuj czegoś innego.

Ǵ To kosztuje za dużo

Ǵ Zamieniamy najczęstsze wymówki
na twórcze działania!
Dla każdego usprawiedliwienia czy wymówki
(dlaczego nie ćwiczę…) istnieje praktyczne rozwiązanie. Obok znajduje się lista najczęstszych
wymówek i proponowanych rozwiązań.

Ǵ Nie ćwiczę, ponieważ…
Ǵ To jest po prostu zbyt trudne
Jeśli myślisz, że bycie bardziej aktywnym oznacza
godziny spędzone na siłowni, to po prostu nieprawda! Możesz zacząć od spaceru przez 10 minut
po obiedzie, stopniowo zwiększając ten czas do
30 minut przez większość dni.

Ǵ Oczekiwanie na rezultaty trwa zbyt
długo
Niektóre korzyści pojawiają się od razu, nawet jeśli
nie wydają Ci się oczywiste. Sprawdzaj poziom
glukozy we krwi przed i po spacerze. Po spacerze
prawdopodobnie ta wartość się zmniejszy. Jeśli
będziesz się trzymać tego, z czasem (tygodnie,
miesiące) zobaczysz wyraźne rezultaty.

Koszty karnetu na siłownię i zajęć fitness mogą
faktycznie być duże, jednak spacery po obiedzie
lub po kolacji, tańce do ulubionych melodii w domu
lub ćwiczenia przy filmach dostępnych w internecie
są bezpłatne i czynności te można wykonywać
w dogodnym dla Ciebie czasie.

Ǵ Jestem po prostu za stary
Nigdy nie jest za późno, aby zacząć być bardziej aktywnym! Na początek wystarczy aktywność o niskiej
lub umiarkowanej intensywności (np. spacerowanie
czy pływanie rekreacyjne). Porozmawiaj ze swoim
lekarzem na temat tego, od czego możesz zacząć.

Ǵ Trudno jest znaleźć czas
Znajdź sposoby na włączenie aktywności fizycz
nej w codzienne życie, np. idź schodami zamiast
jechać windą, baw się z dziećmi na zewnątrz, wstawaj
i poruszaj się podczas reklam telewizyjnych. Staraj
się wygospodarować co najmniej 20–25 minut na
aktywność każdego dnia, co sprawi, że wkrótce
stanie się to nawykiem.

Ǵ Jestem bez formy
Zacznij powoli i stopniowo zbliżaj się do wyzna
czonego celu. Wykonuj proste czynności w codziennym życiu, takie jak chodzenie do skrzynki
pocztowej, parkowanie trochę dalej od domu. Omów
inne pomysły ze swoim lekarzem lub pielęgniarką.

Ǵ Już ćwiczę: specjalne wskazówki dla chorych na cukrzycę
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej
najpierw skonsultuj się ze swoim lekarzem i porozmawiaj z nim o najlepszej dla Ciebie aktywności fizycznej.
Przedyskutujcie, jakie zajęcia lubisz, jak się do nich
przygotować, a czego unikać.
● Chroń swoje stopy, noś dobrze dopasowane i dobrane obuwie sportowe oraz bawełniane skarpetki.
● Pij dużo płynów podczas aktywności fizycznej, aby
zapobiec odwodnieniu.
● Pamiętaj, aby wykonywać pomiary glukozy przed
aktywnością fizyczną, zwłaszcza jeśli przyjmujesz
insulinę.
» Jeśli glikemia wynosi poniżej 100 mg/dl, być może
będziesz musiał zjeść małą przekąskę zawierającą
15–30 g węglowodanów (np. 2 łyżki rodzynek)
lub wypić pół szklanki soku owocowego lub
zwykłego napoju gazowanego. Hipoglikemia
podczas ćwiczeń może mieć poważne konsekwencje zdrowotne!
» Jeśli wartość glikemii przekracza 240 mg/dl, stężenie glukozy we krwi może być zbyt wysokie
(hiperglikemia) do ćwiczeń. Sprawdź za pomocą
testu paskowego, czy w moczu nie ma ketonów
– substancji wytwarzanych, gdy organizm rozkłada tłuszcz, aby pozyskać energię. Ich obecność
w moczu wskazuje, że organizm nie ma wystarczającej ilości insuliny. Wykonywanie ćwiczeń
przy wysokim stężeniu ketonów grozi kwasicą
ketonową – poważnym powikłaniem cukrzycy,
które wymaga natychmiastowego leczenia.
● Po zakończeniu aktywności sprawdź, jak wpłynęło
to na stężenie glukozy we krwi.
● Po aktywności fizycznej obejrzyj stopy pod kątem
owrzodzeń, pęcherzy, podrażnień, skaleczeń lub
innych urazów. Zadzwoń do swojego lekarza, jeśli
uraz nie zacznie się goić po 2 dniach.

3. Jedz zdrowo
Kontrolowanie i świadome „zarządzanie” poziomem
glikemii jest kluczem do zachowania jak najlepszego
zdrowia u osób z cukrzycą, a dobre odżywianie jest
kluczem do kontrolowania stężenia glukozy we krwi.

Ǵ Ale co to znaczy „dobre odżywianie”?
Aby zaplanować i utrzymać rytm zdrowego odżywiania,
warto skorzystać z pomocy dietetyka lub pielęgniarki diabetologicznej, którzy ułożą plan zdrowego odżywiania.
Plan posiłków to Twój przewodnik po tym, kiedy, co
i ile jeść, aby uzupełnić podaż potrzebnych składników
odżywczych, przy jednoczesnym utrzymaniu właściwego
stężenia glukozy we krwi w docelowym zakresie. Dobry
plan posiłków będzie uwzględniał Twoje cele, gusta i styl
życia, a także wszystkie przyjmowane leki.
Należy planować regularne, zbilansowane posiłki,
aby uniknąć za wysokiego lub za niskiego poziomu
glikemii. Pomocne może być spożywanie mniej więcej
takiej samej ilości węglowodanów w każdym posiłku.
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Ǵ Jak to zrobić ??
Liczenie węglowodanów i tzw. metoda talerzowa
(talerz zdrowego żywienia) to dwa popularne narzędzia,
które mogą pomóc w planowaniu posiłków. W zdrowym
odżywianiu istotną rolę odgrywa też czytanie etykiet
produktów spożywczych. Obecnie do wielu z nich w celu
poprawy smaku dodawane są węglowodany (cukier lub
syrop glukozowo-fruktozowy). Co ciekawe, cukier znajduje się w składzie niektórych ketchupów, a to istotnie
zwiększa steżenie glukozy we krwi!

może pomóc w kontrolowaniu glikemii, więc źródła
węglowodanów zawierające błonnik, takie jak ziemniaki, nie zwiększą poziomu cukru we krwi tak szybko
jak węglowodany z niewielką ilością błonnika lub bez
błonnika, których źródłem są słodzone napoje gazowane.
Obliczanie liczby spożywanych węglowodanów
i ustalanie limitów dla każdego posiłku jest pomocne
w utrzymaniu poziomu glikemii w docelowym zakresie.
Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub dietetykiem,
aby dowiedzieć się, ile węglowodanów możesz zjeść
każdego dnia i podczas każdego posiłku, a następnie
zapoznaj się z listą popularnych produktów spożywczych
zawierających węglowodany i wielkością porcji każdego
z produktów.
Innym sposobem zarządzania spożywanymi węglowodanami jest posługiwanie się tzw. indeksem glikemicznym
(IG), który jest parametrem umożliwiającym klasyfikację
produktów spożywczych pod względem ich wpływu na
poposiłkowe stężenie glukozy. Punktem odniesienia
jest glukoza – jej IG wynosi równo 100. Im mniejszy IG,
tym niższy będzie wzrost stężenia glukozy we krwi po
spożyciu danego produktu.
● Pokarmy o niskim IG są wolniej trawione i wchła
niane przez organizm, dzięki czemu dłużej pozo
stajesz syty. Nie mają dużego wpływu na glikemię.
● Żywność o wysokim IG jest szybciej trawiona
i wchłaniana. Ma większy wpływ na wzrost stężenia
glukozy we krwi, dlatego szybciej zgłodniejesz.

Ǵ Liczenie węglowodanów
Węglowodany, białko, tłuszcz i błonnik w żywności
wpływają na glikemię na różne sposoby. Węglowodany
mogą zwiększyć stężenie glukozy we krwi szybciej
i w większym stopniu niż białko lub tłuszcz. Błonnik

Kilka przykładów:
● wysoki IG: chleb (biały i pszenny), purée ziemniaczane, arbuz, sok owocowy,
● niski IG: fasola, brązowy ryż, pomidory, jogurt, jabłko, mleko.
Więcej informacji na temat IG produktów
można łatwo znaleźć w internecie.

Ǵ Talerz zdrowego
odżywiania –
prosty sposób
na zdrowe
żywienie!
Talerz zdrowego odżywiania opracowany przez specjalistów w zakresie żywienia z Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda zawiera bardzo proste
wskazówki, jak przygotowywać zdrowe, zbilansowane
posiłki. Jeśli często zdarza Ci się zjeść więcej, niż potrzebujesz, i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy – to
proste narzędzie pomoże Ci zachować umiar
w jedzeniu. Metoda „talerzowa” pomoże Ci
się upewnić, że Twoja dieta składa się
z wystarczającej ilości warzyw nie
skrobiowych i chudego białka,
a także ograniczyć ilość żywności
o wyższej zawartości węglowodanów, która ma największy
wpływ na wzrost stężenia
glukozy we krwi.

Ǵ Jak zastosować talerz zdrowego
odżywiania w praktyce?
To naprawdę proste:

1 Weź talerz o średnicy 23 cm (wielkość w tym przypadku ma znacznie).

2 Wypełnij połowę warzywami nieskrobiowymi,
takimi jak sałata, fasolka szparagowa, brokuły, kalafior, kapusta, marchewka (nie ziemniaki czy frytki!).

3 Wypełnij jedną czwartą produktem zbo

żowym pełnoziarnistym lub pokarmem
bogatym w skrobię, np. ziemniakami, ryżem (pełnoziarnistym, brązowym)
lub makaronem (ciemnym,
z pszenicy durum). Możesz
też całkowicie pominąć
skrobię i podwoić
ilość warzyw nieskrobiowych.

4 Wypełnij ostatnią ćwiartkę chudym
białkiem, którego źródłem może być mięso z kurczaka lub indyka, fasola, ser tofu lub jajka.

Ǵ Czytaj etykiety produktów
spożywczych w sklepie,
weź ze sobą okulary!
Uważne zapoznawanie się z etykietami na produktach
spożywczych, a tym samym ze składem produktu może
pomóc w dokonywaniu zdrowszych wyborów. Etykieta
zawiera informacje o liczbie kalorii, ilości węglowodanów,
tłuszczu, błonnika, białka i witamin na porcję żywności,
co ułatwia porównanie wartości odżywczych podobnych
produktów. Pamiętaj, aby porównać etykiety tego
samego rodzaju produktu różnych marek – wartości
odżywcze mogą się bardzo różnić, np. sos pomidorowy
może zawierać więcej kalorii i cukru niż sos o tej samej
gramaturze innego producenta.
Ogólnie rzecz biorąc, jedz więcej pokarmów bogatych
w witaminy i minerały (takie jak wapń i żelazo) oraz
błonnik. Jedz mniej pokarmów, które są bogatsze
w cukry, tłuszcze nasycone, sód (sól) i unikaj tłuszczów
trans (czyli utwardzonych olejów roślinnych). Pamiętaj,
że procentowa ilość dziennej wartości każdego składnika
odżywczego, np. całkowita zawartość tłuszczu, opiera

się na spożyciu 2000 kalorii dziennie. Możesz jeść mniej
lub więcej kalorii dziennie w zależności od wieku, płci,
poziomu aktywności, aktualnej masy ciała oraz tego, czy
próbujesz schudnąć, czy utrzymać dotychczasową wagę.

Ǵ Jak czytać etykietę?
Wartość odżywcza produktu przed przygotowaniem:
1
% RWS*
w 100 g
produktu

Wartość
energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy
tłuszczowe nasycone
Węglowodany

3

w tym cukry
Błonnik

4

Białko
Sól

5

w porcji
50 g
produktu

w porcji
50 g
produktu

1449 kJ/
/341 kcal

725 kJ/
/171 kcal

9%

0,2 g

0,1 g

< 1%

< 0,1 g

< 0,1 g

< 1%

77 g

38 g

15%

0,5 g

< 0,5 g

< 1%

1,5 g

0,8 g

–

7,4 g

3,7 g

7%

< 0,01 g

< 0,01 g

< 1%

* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Opakowanie 600 g zawiera 12 porcji produktu. Jedna porcja produktu (50 g)
stanowi około 125 g produktu po ugotowaniu bez soli.

2

1. Najpierw sprawdź gramaturę lub objętość porcji.
2. Ten produkt zawiera 12 porcji po 50 g. Jeśli zjesz całość, spożyjesz 12 razy więcej kalorii, węglowodanów,
tłuszczu itp., niż podano na etykiecie.
3. Węglowodany – etykieta wskazuje na rodzaje węglowodanów w żywności, w tym cukier.
4. Wybieraj pokarmy zawierające więcej błonnika, witamin i minerałów.
5. Wybieraj pokarmy o niższej kaloryczności, mniejszej
zawartości tłuszczów nasyconych, mniejszej zawartości soli i bez dodatku cukrów. Unikaj tłuszczów trans.
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