Dzienniczek
samokontroli glikemii
dla chorych na cukrzycę
na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego z 2020 r.

Ǵ Docelowe wartości

Ǵ Dane pacjenta

(wpisuje lekarz)

Imię:
Glikemia na czczo

Nazwisko:

Glikemia 2 godz. po posiłku

Telefon:

HbA1c

Ǵ Dane lekarza prowadzącego

Masa ciała/BMI*
Obwód talii

Imię:

Wartość ciśnienia tętniczego

Nazwisko:

Cholesterol całkowity

Telefon:

Cholesterol LDL

Ǵ Stosowane leki

Cholesterol HDL

(wpisuje lekarz)

Triglicerydy
Lek

Dawkowanie

Inne

*BMI – wskaźnik masy ciała [kg/m2]
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Ǵ Samokontrola glikemii
podstawą skuteczności
leczenia cukrzycy
Zalecenia dotyczące częstotliwości kontroli glikemii wg
zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2020

Sposób leczenia
cukrzycy

Częstość pomiarów glikemii
przy prowadzeniu samokontroli

Chorzy stosujący
doustne leki
przeciwcukrzycowe
i/lub analogi GLP

Raz w tygodniu skrócony profil glikemii
(na czczo i po głównych posiłkach),
codziennie jedno 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 pełny
profil glikemii

Wielokrotne (tj. co najmniej 3 razy dziennie)
wstrzyknięcia insuliny

Wielokrotnie (tj. co najmniej 4 razy
dziennie) pomiary w ciągu doby
wg ustalonych zasad leczenia oraz
potrzeb pacjenta

Intensywna funkcjonalna
insulinoterapia, niezależnie od typu cukrzycy
Wszyscy chorzy

Pomiary doraźne w sytuacji wystąpienia
złego samopoczucia, nagłego pogorszenia zdrowia

Ǵ Przestrzegaj poniższych
10 zasad zdrowego żywienia
1. Dbaj o regularne spożywanie zróżnicowanych posiłków. Nie zapomnij o obecności w Twojej diecie
witamin, składników mineralnych, wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych i błonnika.
2. Strzeż się nadwagi i otyłości. Bądź aktywny fizycznie
i nie przekraczaj swojego dziennego zapotrzebowania
kalorycznego.
3. Produkty zbożowe pełnoziarniste powinny być dla
Ciebie głównym źródłem kalorii. Kontroluj ilość spo-

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

żywanych węglowodanów w całej diecie i poszczególnych posiłkach oraz ogranicz spożywanie żywności
zawierającej węglowodany proste, szczególnie o wysokim indeksie glikemicznym.
Spożywaj codziennie przetwory mleczne.
Mięso spożywaj z umiarem – najkorzystniejszym
wyborem zawsze jest tłusta ryba morska lub ekologiczne mięso drobiowe.
Spożywaj codziennie dużo warzyw. Owoce należy
spożywać w ograniczonych ilościach (jedna porcja –
tyle, ile się zmieści w garści) i jak najmniej dojrzałe.
Im bardziej owoc jest dojrzały, tym wyższy ma indeks
glikemiczny. Owoce spożywaj do godziny 12.00.
Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności
zwierzęcych i trans; zrezygnuj ze smażenia, najlepszą
metodą obróbki kulinarnej będzie gotowanie, duszenie,
grillowanie, pieczenie bez dodatku tłuszczu, w folii,
w piekarniku oraz w naczyniach niewymagających
użycia tłuszczu.
Zrezygnuj ze spożywania cukru i słodyczy.
Ogranicz spożycie soli do maksymalnie 5 g dziennie
(1 łyżeczka do herbaty).
Unikaj spożywania alkoholu (dopuszczalne dzienne
spożycie czystego alkoholu to 30 g dla mężczyzn i 20 g
dla kobiet).

Ǵ Wysiłek fizyczny
Wysiłek fizyczny – oprócz farmakoterapii i diety – stanowi
niezbędny element kontroli i terapii cukrzycy, która nie
jest przeszkodą do uprawiania sportu. Regularna aktywność
fizyczna często przyczynia się do redukcji dawek stosowanych leków i może odsunąć w czasie decyzję o włączeniu
do leczenia insuliny lub zmniejszeniu jej dobowej dawki.
Rodzaj aktywności zależy od wieku, stopnia wytrenowania,
ogólnego stanu zdrowia i obecności przewlekłych powikłań cukrzycy. Najbezpieczniejszą formą ruchu są: nordic
walking, spacer w tempie 5–6 km/godzinę, spokojna jazda
na rowerze czy pływanie. Ćwiczenia powinny być wykonywane regularnie 3–5 razy w tygodniu, po 30–45 minut
dziennie (co najmniej 150 minut tygodniowo). Podjęcie
decyzji o zwiększonej aktywności fizycznej powinno być
skonsultowane z lekarzem.

Ǵ Podstawowe zasady podejmowania
wysiłku fizycznego
1. Należy oznaczać glikemię przed wysiłkiem fizycznym,
w trakcie i po jego zakończeniu, gdyż wysiłek może
powodować nadmierne zmniejszenie poziomu glukozy
we krwi nawet do 24 godzin po jego zakończeniu.
2. Optymalne wartości glikemii przed wysiłkiem to 100–
–180 mg/dl, jeśli glikemia wynosi ≤ 100 mg/dl, konieczna jest dodatkowa porcja posiłku.
3. Przy glikemii > 300 mg/dl u pacjentów z cukrzycą
typu 2, a w typie 1 przy glikemii 250 mg/dl nie należy
podejmować aktywności przez 2–3 godziny, zalecane
jest picie wody z cytryną.
4. Przed planowanym wysiłkiem należy rozważyć redukcję
dawki insuliny szybko-/krótkodziałającej, której szczyt
działania przypada na okres wysiłku lub wkrótce po
jego zakończeniu. Większa redukcja dawek jest wymagana w przypadku osób mało wytrenowanych
oraz podejmujących wysiłek tylko 1 raz w tygodniu
lub rzadziej.
5. W razie nieplanowanego wysiłku należy spożyć dodatkową porcję cukrów prostych (20–30 g/30 minut wysiłku).
6. W razie hipoglikemii powinno się mieć przy sobie
słodką przekąskę. Najlepsze są węglowodany proste:
cukier w kostkach, żelu, słodki napój lub sok owocowy.
7. Podczas wysiłku pocimy się i następuje urata płynów,
dlatego należy pamiętać o ich uzupełnianiu. Przed
wysiłkiem fizycznym należy wypić 2 szklanki wody
niegazowanej bogatej w mikroelementy. W trakcie
ćwiczeń powinno się wypić co 20 minut około 150–200
ml płynów, aby zabezpieczyć się przed odwodnieniem.
8. Nie powinno się podejmować wysiłku fizycznego
w czasie ostrej choroby (przeziębienie, grypa, gorączka).
9. Należy zawsze pamiętać o wygodnym i miękkim obuwiu oraz odpowiednich skarpetach zabezpieczających
przed otarciem i odparzeniem.
Dla chorych z cukrzycą niebezpieczne mogą być
zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie poziomy
glukozy we krwi.

Hipoglikemia
Hipoglikemia (niedocukrzenie) to stan, w którym stężenie
glukozy we krwi jest mniejsze niż 70 mg/dl. U każdej osoby
z cukrzycą może objawiać się różnie, dlatego należy zwrócić
uwagę na każde zachowanie, które odbiega od normy.
Przyczyny – Zbyt duża dawka leku przeciwcukrzycowego,
pomylenie insulin, przyjęcie insuliny w zbyt dużej dawce,
podanie insuliny domięśniowo, spożywanie dużej ilości
alkoholu bez przyjęcia proporcjonalnej ilości węglowodanów, pominięcie posiłku, nadmierny wysiłek fizyczny,
współwystępowanie innych chorób (np. niewydolność
nerek, choroby tarczycy).
Objawy – Początkowo pojawiają się: bladość skóry, zmęczenie, senność, nagłe uczucie głodu, uczucie niepokoju,
zlewne, zimne poty, przyspieszone bicie serca (tachykardia).
Następnie występują objawy związane z niedostatecznym
zużytkowaniem glukozy przez mózg: bóle i zawroty głowy, ziewanie i drętwienie ust, problemy z koncentracją,
zmiany nastroju i zachowania, zachowania psychotyczne
oraz zaburzenia neurologiczne, m.in. dreszcze, zaburzenia
mowy, widzenia i równowagi. Ciężka hipoglikemia może
skutkować utratą przytomności.
Postępowanie – Niezwłocznie należy spożyć słodki płyn
(np. słodki napój/sok owocowy, glukoza w żelu, rozpuszczona w wodzie 1 łyżka stołowa miodu lub dżemu, 3–4 łyżeczki
cukru). Po 15–20 minutach ponownie dokonaj pomiaru.
Jeżeli glikemia się nie podniosła, powtórz czynność. Po
następnych 15–20 minutach zjedz kanapkę, aby incydent

się nie powtórzył. Skontroluj glikemię po 1 godzinie. W hipoglikemii nie należy spożywać słodyczy zawierających tłuszcz
(czekolady, batony, praliny), który spowalnia wchłanianie się
glukozy. W sytuacjach gdy dochodzi do utraty przytomności, należy wezwać pogotowie. Hipoglikemię powinniśmy
potwierdzić, wykonując badanie glukometrem, gdyż objawy
niedocukrzenia mogą pojawiać się także przy prawidłowych
glikemiach. Jeżeli osoba z cukrzycą przez dłuższy czas
miała hiperglikemię, to organizm niejako przyzwyczaił się
do tego stanu i przy prawidłowych wartościach glikemii
zaczyna reagować, sugerując, że mamy niedocukrzenie.
Zaburzenia równowagi, koordynacji, widzenia i poziomu
świadomości mogą powodować upadki i urazy, w tym
złamania i zwichnięcia stawów. W następstwie przyjmowania dodatkowych porcji węglowodanów jako elementu
obrony przed hipoglikemią często dochodzi do wzrostu
masy ciała. Nawracające epizody hipoglikemii zwiększają
ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, neurologicznych
oraz mikronaczyniowych.
Zaznacz w dzienniczku i poinformuj o tych incydentach swojego lekarza/edukatora i powiedz mu
o incydentach hipoglikemii.

Hiperglikemia
Hiperglikemia to stan czasowego podwyższenia poziomu
cukru we krwi, który przekracza przyjęte normy, np. 2 godz.
po posiłku 140 mg/dl; indywidualnie mogą być ustalone
przez lekarza inne wartości, np. do 180 mg/dl. Stan ten
wymaga leczenia, gdyż prowadzi do wystąpienia powikłań.
Granice oraz czas trwania niepożądanego stanu jest różny,
w zależności od wieku i współistniejących chorób.

Ǵ Przyczyny:

● różnego rodzaju dolegliwości chorobowe, infekcje, zabiegi
operacyjne,
● dieta zawierająca nadmierne ilości węglowodanów
i zbyt obfite posiłki,
● pomijanie lub całkowite zaprzestanie przyjmowania
leków przeciwcukrzycowych i/lub insuliny,

● stres/napięcie emocjonalne,
● duży wysiłek fizyczny,
● przyjmowanie np. steroidów.

Ǵ Objawy:
●
●
●
●
●
●
●
●

ogólne osłabienie,
senność,
bóle głowy,
częste oddawanie moczu (nawet w nocy),
wzmożone pragnienie (występujące również w nocy),
spadek masy ciała,
kwaśny zapach z ust,
częste infekcje pochwy oraz skóry.

Ǵ Postępowanie:
● wizyta u lekarza z dzienniczkiem pomiarów i ewentualna
modyfikacja/intensyfikacja leczenia,
● przyjęcie zaleconych leków,
● picie dużej ilości wody,
● leczenie infekcji,
● modyfikacja diety,
● w sytuacjach skrajnych z utratą przytomności wezwanie pogotowia.
Jeżeli występuje hiperglikemia, organizm chce usunąć
nadmiar glukozy poprzez zwiększoną ilość oddawanego
moczu. Wówczas tracimy także ważne mikroelementy:
potas, magnez, sód, fosfor, wapń, które są niezbędne dla
prawidłowej pracy organizmu. Dlatego ważne jest uzupełnianie płynów i mikroelementów.
● Zarówno krótkotrwała, jak i przewlekła hiperglikemia
jest przyczyną rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycowych.
● Jeśli podejmowane przez Ciebie kroki nie przynoszą
efektów i nadal utrzymuje się hiperglikemia – nie zwlekaj
i udaj się na wizytę do lekarza.
Zaznacz w dzienniczku, w jakich okolicznościach
pojawia się hiperglikemia lub po jakich najczęściej
posiłkach wzrasta do wysokich wartości – przedyskutuj to ze swoim lekarzem.

Czym jest samokontrola?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

to klucz do dobrego samopoczucia,
to możliwość normalnego życia,
to odpowiednia profilaktyka cukrzycy,
to rozwój poczucia własnej wartości i własnej skuteczności,
to sposób na zapobieganie stanom zagrożenia życia,
pomaga w porę zareagować na nieprawidłowości i nie
dopuścić do ich rozwoju,
pomaga w prawidłowym doborze dawki leków,
pozwala na modyfikację leczenia,
ma za zadanie pomóc zrozumieć, jak życie codzienne,
zawodowe, emocjonalne wpływa na poziomy glukozy
i jak ułatwić życie z cukrzycą.

Każdy wykonany pomiar i jego interpretacja to cenne
informacje o tym:
● które posiłki powodują wzrost glikemii powyżej zalecanej
normy,
● jaki rodzaj aktywności fizycznej, jego czas i nasilenie
pomaga w obniżeniu poziomów glikemii, a w jakich
okolicznościach może doprowadzić do jego spadku,
● jakie są glikemie w reakcji na emocje, stres, ból czy chorobę,
● jak organizm reaguje na stosowane aktualnie leczenie.

Ǵ Korzyści z prowadzonej samokontroli
● Osoba, która wie więcej, żyje dłużej!
● Poprawia się komfort życia, dzięki poczuciu bezpieczeństwa i własnej skuteczności.
● Możesz wydajniej pracować, lepiej zarabiać i mniej
wydawać na leki.
Warto zadbać o siebie, prowadząc samokontrolę poziomu
glikemii we krwi, pomiarów wartości ciśnienia tętniczego
oraz masy ciała, gdyż dzięki temu:
● co drugi/trzeci chory unika amputacji kończyny,
● u co czwartego chorego zmniejsza się ryzyko wystąpienia cukrzycowej choroby oczu i/lub nerek,
● co piąty chory unika operacji zaćmy,
● co szósty chory unika zawału serca.

Ǵ Poziom glukozy we krwi – normy
Poziom glukozy we krwi nigdy nie jest wartością stałą; także
u osób bez cukrzycy waha się w określonych granicach.
Jednak u chorych na cukrzycę wahania te są zdecydowanie większe i często wykraczają poza fizjologiczne normy.
Poziom glukozy na czczo i po posiłku u osób zdrowych
powinien mieścić się w zakresie:
● przed posiłkiem: 70–99 mg/dl (3,9–5,5 mmol/l),
● w 1 godzinę po posiłku: < 160 mg/dl (8,9 mmol/l),
● w 2 godziny po posiłku: < 140 mg/dl (7,8 mmol/l).
W leczeniu cukrzycy dąży się do wyrównania wyników
glikemii, które będą zbliżone do wyników glikemii u osób
zdrowych, a więc powinny wynosić:
● na czczo: 70–110 mg/dl (3,9–6,1 mmol/l),
● 2 godziny po posiłku: ≤ 140 mg/dl (7,8 mmol/l).
Docelowe wartości glikemii określa się indywidualnie dla
każdego pacjenta. Cele leczenia należy osiągać stopniowo,
w ciągu kilku (najlepiej 2–6) miesięcy.
Ustal ze swoim lekarzem
Twoje indywidualne docelowe wartości.

Ǵ Zrozumieć pomiary…
Stosowanie zasad samokontroli pozwala monitorować
przebieg leczenia i przede wszystkim utrzymywać glikemię na odpowiednim poziomie w różnych stadiach
choroby. Warto podjąć ten wysiłek i nauczyć się, jak prowadzić obserwacje, jak postępować z chorobą na co dzień
oraz jak weryfikować wyniki własnych badań.

Jak życie codzienne
(emocje, praca
zawodowa)

Jak obiad wpłynął na
wynik glukozy

Przed obiadem

2 godz.
po obiedzie

Jak Twoje popołudniowe
aktywności

Jak spożyte podczas obiadu tłuszcze i białka

Jeżeli po przebudzeniu się rano występuje jeden
z poniższych objawów: poty, ból głowy, koszmary
senne, zaburzenia rytmu serca – może to wskazywać
na hipoglikemię

W nocy

wpłynęły na wynik glukozy

Jak kolacja

wpłynęły na wynik glukozy

Jak życie codzienne
(emocje, praca zawodowa)

Sprawdzamy, gdy poziomy glikemii na czczo
są powyżej zalecanej normy

22:00

Pomoże w decyzji dotyczącej modyfikacji leczenia i/lub zmiany terapii
w godzinach rannych i przedpołudniowych

Czy dawka leku doustnego
i/lub insuliny jest skuteczna
w utrzymaniu prawidłowej
glikemii

Możesz zabezpieczyć się przed
spadkiem glukozy, modyfikując
wartość energetyczną kolacji

Jeżeli towarzyszą obawy przed
spadkiem poziomu glukozy
w trakcie snu

Jak wieczorne leki i/lub insulina
są skuteczne w utrzymaniu
prawidłowej glikemii

Pomoże w decyzji dotyczącej modyfikacji leczenia i/lub zmiany terapii
w godzinach wieczornych

Pomoże w decyzji dotyczącej modyfikacji leczenia i/lub zmiany terapii
w godzinach wieczornych

Pomoże w decyzji dotyczącej modyfikacji leczenia i/lub zmiany terapii
w godzinach rannych
i popołudniowych

INFORMACJA DLA LEKARZA

Pomoże w decyzji dotyczącej
modyfikacji leczenia i/lub zmiany
terapii w godzinach rannych, lub
ustalić dawkę insuliny przyjmowaną
w czasie obiadu

Pomoże w decyzji dotyczącej modyfikacji leczenia i/lub zmiany terapii
w godzinach rannych

Pomoże w decyzji dotyczącej modyfikacji leczenia i/lub zmiany terapii
w godzinach wieczornych

INFORMACJA DLA LEKARZA

Jak inne sytuacje życia
codziennego

Czy dawka leku doustnego
i/lub insuliny są skuteczne
w utrzymaniu prawidłowych
glikemii

CO MÓWIĄ OSOBIE Z CUKRZYCĄ i/lub EDUKATOROWI ds. DIABETOLOGII

Jak spożyte podczas
śniadania tłuszcze i białka
wpłynęły na poziom
glikemii

wpłynęły na wynik glukozy

Jak Twoje przedpołudniowe aktywności fizyczne

Jak przygotować się do
aktywności fizycznej

Przed snem

2 godz.
po kolacji

Przed kolacją

POMIARY

Jak śniadanie wpłynęło
na wynik glukozy

2 godz.
po śniadaniu

wpływają na poranny wynik glukozy

Wieczorne leki doustne
i/lub insulina

Jak kolacja

Na czczo

Nieprzespana noc

CO MÓWIĄ OSOBIE Z CUKRZYCĄ i/lub EDUKATOROWI ds. DIABETOLOGII

POMIARY

Ǵ Kiedy najlepiej wykonywać pomiary?
Czas pomiaru po posiłku liczymy od momentu rozpoczęcia posiłku, a nie jego zakończenia!
● Posiłek głównie węglowodanowy, zawierający węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym (IG):
pomiar 60 minut po posiłku.
● Posiłek węglowodanowy: pomiar 60–90 minut po posiłku.
● Posiłek złożony (węglowodany, tłuszcze, białka): pomiar
90–120 minut po posiłku.
● Posiłek, w którym dominują tłuszcze: pomiar dwukrotny – około 120 minut i około 240 minut po posiłku.
Wykonywanie pomiarów tylko na czczo jest niewystarczające, gdyż nie daje pełnego obrazu o tym, jakie są poziomy
glikemii po posiłkach. Pomiar glikemii poposiłkowej
zapewnia prawidłowe leczenie cukrzycy i zapobiega
rozwojowi jej powikłań.

Sposób wykonywania pomiaru
1. Umyj ręce mydłem i ciepłą wodą, a następnie
dokładnie wytrzyj je do sucha.
• Właściwa higiena rąk to warunek prawidłowego
pomiaru, ręce mogą być zanieczyszczone resztkami pokarmowymi, np. sokiem.
• Ciepła woda rozszerzy naczynia krwionośne
i łatwiej uzyskasz kroplę krwi do badania.
• Ręce muszą być suche, ponieważ woda może
rozcieńczyć kroplę krwi.
2. Rozmasuj opuszkę palca i wykonaj nakłucie
w zewnętrzną jej część.
• Unikaj nakłuwania palca wskazującego i kciuka
– te palce służą do chwytania, a wielokrotne
nakłucia uszkadzają zakończenia nerwowe.
• Boczna strona opuszki palca jest dobrze ukrwiona i mniej unerwiona, co powoduje mniejszą
bolesność przy ukłuciu.
• Po wykonaniu nakłucia poczekaj kilka sekund
i jeżeli kropla krwi jest za mała, lekko uciśnij
palec poniżej ukłucia.
3. Nie wyciskaj krwi.
• Silny ucisk powoduje, że pojawia się więcej płynu,
czyli osocza.
• Jeżeli musisz ponowić pomiar, to wykonaj nowe
ukłucie.
4. Przed pomiarem nie używaj kremu do rąk.
• Krem może zawierać składniki, które zakłócą
wartość wyniku.
5. Przed pomiarem nie musisz dezynfekować miejsca nakłucia, środki dezynfekcyjne zawierają
alkohol. Jeśli jednak zdezynfekujesz palce, to
poczekaj, aż alkohol całkowicie odparuje.
• Alkohol może dostać się do krwi i zaburzyć poprawną wartość odczytu.
• Ponadto alkohol powoduje większą bolesność
przy ukłuciu i uszkadza naskórek opuszki palca.

Najczęstsze przyczyny
błędów pomiarowych
● Nieumycie rąk przed pomiarem.

● Nieodpowiednia temperatura przechowywania pasków testowych i glukometru (producenci podają zakresy temperatur i wilgotności, w których gwarantowane
jest właściwe funkcjonowanie urządzenia).
● Niedomknięte opakowanie z paskami testowymi
(uszkodzenie pasków).
● Przeterminowane paski testowe.

● Pozostałość alkoholu po dezynfekcji.
Skutki nieleczonej bądź źle leczonej cukrzycy pozostawiają
po sobie trwały ślad i daleko idące następstwa, prowadząc
do rozwoju późnych powikłań. Prawidłowy poziom cukru
i brak dużych wahań glikemii może im przeciwdziałać lub
je opóźnić. U osób z cukrzycą przy nadmiernym stężeniu
glukozy we krwi następuje rozwój powikłań naczyniowych
(mikro- i makroangiopatii), a także uszkodzeniu ulega układ
nerwowy. Dysfunkcje doprowadzają w konsekwencji do
wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, neuropatii, utraty
wzroku, amputacji kończyn. Do powikłań cukrzycy należą
też choroby przyzębia i dziąseł oraz zaburzenia seksualne.
Choroby przyzębia to choroby tkanek otaczających ząb
wywołane infekcją bakteryjną, która inicjuje procesy zapalne
w jamie ustnej. Prowadzi to do uszkodzenia dziąseł i tkanek
utrzymujących ząb w zębodole. Nieleczenie chorób przyzębia przyczynia się do odsłonięcia korzeni oraz rozchwiania
zębów, do ich utraty włącznie. Wskutek infekcji bakterie
mogą się przedostawać do krwiobiegu i być bezpośrednią
przyczyną wielu innych chorób.
Życie seksualne jest bardzo ważnym elementem naszego
życia. Osoby z cukrzycą są szczególnie narażone na trudności
w życiu intymnym, a cukrzyca i w tej sferze odciska swoje
niszczące piętno. Niestabilne poziomy glikemii, a także
nerwice, stres, otyłość, zbyt wysokie stężenie cholesterolu,
używki oraz zaburzenia psychogenne i hormonalne nie
tylko powodują pogorszenie kontroli cukrzycy, ale także
nasilają problemy intymne u mężczyzn i kobiet.

Praktyczne porady edukatora
● Zjedz śniadanie przed upływem 1 godziny od przebudzenia. Osoby, które nie jedzą śniadania, mają skłonności
do tycia i insulinooporności.
● Czytaj etykiety na produktach – to źródło informacji
o ilości (cukrów) węglowodanów.
● Unikaj produktów zawierających w swoim składzie
syrop glukozowo-fruktozowy.
● Jedz produkty z wysoką zawartością błonnika, gdyż
obniża on IG, czyli ma wpływ na wolniejsze podnoszenie
się glikemii. Daje też uczucie sytości i ma dobroczynny
wpływ na jelita.
● Częściej wybieraj pieczywo pełnoziarniste, razowe
zamiast pieczywa pszennego (np. bagietka pszenna:
IG 95, chleb pełnoziarnisty: IG 50).
● Mleko słodkie ma istotny wpływ na wzrost poziomu
glikemii, gdyż zawiera laktozę, czyli cukier mleczny.
Zamień mleko na przetwory mleczne: jogurt naturalny, kefir, maślankę. Zupy mleczne spożywaj o innych
porach dnia niż rano.
● Owoce jedz do godziny 16:00. Suszone owoce zawierają więcej glukozy.
● W dowolnej ilości można spożywać warzywa, takie jak
sałata, rzodkiewka, ogórek, pomidor, papryka zielona,
kapusta, szpinak, cebula, szparagi, a także świeże grzyby.
● Zwróć uwagę na ilość spożywanych warzyw bogatych
w węglowodany: kukurydza, groszek zielony, dynia.
● Możemy obniżyć wzrost poziomu glikemii po zjedzeniu
ugotowanych ziemniaków, kasz, ryżu, nasion strączkowych poprzez ich schładzanie. Na następny dzień
będą mniej podnosić glikemię, pod warunkiem że nie
podgrzejemy ich do temperatury powyżej 50 stopni Celsjusza.
● Potrawy z mąki pszennej, takie jak naleśniki, pierogi,
krokiety, najlepiej jeść z surówkami ze świeżych warzyw.
● Nie pij podczas posiłków – napój wypity do posiłku
przyspiesza czynność opróżniania żołądka, co powoduje
szybszy wzrost glikemii.
● Sól zawarta w pożywieniu zwiększa wchłanianie glukozy
do krwiobiegu.
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