Dziecko z cukrzyc w szkole

1. Co to jest cukrzyca i na czym polega jej leczenie?

Cukrzyca typu 1 jest jedn

z najcz stszych chorób przewlek ych wyst puj cych

u dzieci i m odzie y. Obserwuje si

wzrost zachorowalno ci na t

posta

cukrzycy

szczególnie u najm odszych dzieci. Pomimo tego, wiedza na temat tej choroby jest nadal
niewystarczaj ca.
Cukrzyca to „grupa chorób metabolicznych charakteryzuj cych si
(wysoki poziom glukozy we krwi), wynikaj

hiperglikemi

z defektu wydzielania i/lub dzia ania insuliny

(jedyny hormon powoduj cy obni enie poziomu glukozy we krwi). Przewlek a hiperglikemia
wi e si z uszkodzeniem, zaburzeniem czynno ci i niewydolno ci ró nych narz dów,
szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczy krwiono nych”.
Cukrzyca jest chorob

spowodowan

zaburzeniami gospodarki w glowodanowej

w organizmie. Wyró niamy cukrzyc insulinozale

(typu 1) oraz insulinoniezale

(typu

2). W ród dzieci i m odzie y chorych na cukrzyc w Polsce dominuje oko o 90% cukrzyca
typu 1 – ten typ cukrzycy ma pod

e genetyczne. Pozosta e 10% pacjentów choruje na inne

typy cukrzycy, np. cukrzyc typu 2.
Warto równie stwierdzi , e cukrzyca nie jest chorob zaka

, nie mo na si ni zarazi

przez kontakt z osob chor .
U chorych na cukrzyc typu 1 dochodzi do zniszczenia komórek beta trzustki, które
jako jedyne produkuj w organizmie cz owieka insulin . Ten rodzaj cukrzycy od pocz tku
leczenia wymaga podawania insuliny, która jest lekiem ratuj cym ycie. Cukrzyca typu 1 jest
chorob , która od chwili rozpoznania trwa przez ca e ycie pacjenta. Umiemy j skutecznie
leczy , ale nie mo na jej, jeszcze w chwili obecnej wyleczy .
Najcz stsze objawy stwierdzane przy rozpoznaniu cukrzycy typy 1 s :
(1) wzmo one pragnienie
(2) cz ste oddawanie moczu (tak e w nocy)
(3) chudni cie.
Aktualnie

dost pne

sposoby leczenia

cukrzycy umo liwiaj

osobie

chorej

prowadzenie ycia, które nie odbiega zasadniczo od trybu ycia osoby zdrowej. Opieka
medyczna nad dzieckiem chorym z cukrzyc wymaga jednak ucz szczania na systematyczne

wizyty kontrolne w poradni diabetologicznej, a czasami zwi zana jest tak e z zaplanowan ,
rzadko nag , hospitalizacj .
Wiadomo tak e, e u ka dego dziecka z cukrzyc typu 1 obecne s wahania st enia
glukozy we krwi. Je eli te wahania s

znaczne, mog

samopoczucie dziecka, jego nastrój oraz mo liwo

niekorzystnie wp ywa

na

koncentracji uwagi i uczenia si .

Leczenie pacjenta z cukrzyc typu 1 sk ada si z trzech zasadniczych elementów:
(1) Insulinoterapii – podawanie podskórne insuliny
(2) Zdrowego od ywiania
(3)

ciwie zaplanowanego i realizowanego wysi ku fizycznego

2. Ostre powik ania cukrzycy.

2.1 Hipoglikemia

Jest to niebezpieczna sytuacja, która wymaga natychmiastowego dzia ania.
Niedocukrzenie to krytyczny spadek poziomu glukozy we krwi, który stwarza realne
zagro enie dla organizmu. O mo liwo ci wyst pienia hipoglikemii powinno by
poinformowane dziecko chore na cukrzyc , jego rodzina oraz osoby, z którymi dziecko
przebywa w szkole, na zaj ciach rekreacyjnych oraz inni ludzie znajduj cy si w otoczeniu
osoby z cukrzyc .
Do objawów hipoglikemii nale y zaliczy : blado

skóry, nadmierna potliwo ,

dr enie r k, ból g owy, ból brzucha, tachykardia (szybkie bicie serca), os abienie, zm czenie,
problemy z koncentracj , drgawki.
Mo emy wyrózni nast puj ce rodzaje hipoglikemii:
(1) Hipoglikemia lekka – dziecko jest przytomne, w pe nym kontakcie, wspó pracuje z nami,
spe nia polecenia. W lekkim niedocukrzeniu nale y: oznaczy glikemi

na glukometrze

(potwierdzi niedocukrzenie), poda w glowodany proste: 5-15 gramów (najszybciej poziom
cukru we krwi podniesie: pó szklanki coca-coli lub soku owocowego, miód. Zawsze nale y
ponownie oznaczy glikemi po 10-15 minutach, aby upewni si , e nasze dzia ania by y
skuteczne i poziom glikemii podnosi si . Zawsze nale y d

do ustalenia przyczyny

niedocukrzenia.
(2) Hipoglikemia rednio-ci ka – dziecko ma cz ciowe zaburzenia wiadomo ci, pozostaje
w ograniczonym kontakcie z nami. Nale y post powa tak jak przy niedocukrzeniu lekkim.

(3) Hipoglikemia ci ka – dziecko jest nieprzytomne, nie ma z nim adnego kontaktu, mo e
mie drgawki. Dziecku, które jest nieprzytomne nie wolno podawa niczego do picia ani do
jedzenia do ust. Istnieje ryzyko, e si zach
wstrzykn

nie lub udusi. Nale y u

domi niowo glukagon – jest to zastrzyk ratujacy

dziecko na boku,

ycie. Nast pnie nale y

wezwa pogotowie ratunkowe, skontaktowa si z rodzicami dziecka. Dopiero, gdy dziecko
odzyska przytomno

i b dzie w dobrym kontakcie mo na mu poda w glowodany doustnie.

2.2 Hiperglikemia

Jest to druga z niebezpiecznych sytuacji dotycz cych leczenia dziecka z cukrzyc typu
1. Oznacza ona wysoki poziom glukozy we krwi. Objawy hiperglikemii to; wzmo one
pragnienie oraz potrzeba cz stego oddawania moczu, zaburzenia koncentracji, z e
samopoczucie, os abienie, przygn bienie, apatia, ból g owy, brzucha, nudno ci i wymioty.
Nale y wtedy bezzw ocznie zbada
z piel gniark

poziom glukozy na glukometrze, skontaktowa

oraz rodzicami. Najcz stsz

przyczyn

si

hiperglikemii u dzieci w wieku

szkolnym jest „dojadanie” nieplanowanych i niezalecanych produktów. W przypadku
znacznej hiperglikemii wa ne s trzy elementy: podanie insuliny, uzupe nianie p ynów oraz
samokontrola.

3. Co mo e zrobi szko a dla dziecka z cukrzyc ?

Szko a powinna sta si wyrazicielem potrzeb dziecka z cukrzyc na ka dym polu:
emocjonalnym, spo ecznym i kulturalnym.
Jak nauczyciel mo e pomaga na co dzie dziecku z cukrzyc :
(1) Przyjmij postaw empatyczn
(2) Poka mu, e jeste blisko i e mo e zawsze liczy na twoj pomoc
(3) Nie traktuj go inaczej ni pozosta ych uczniów
(4) Wzmacniaj jego samodzielno

i niezale no

Wsparcie ze strony nauczyciela pozwala dziecku z cukrzyc na uzyskanie lepszej autonomii
oraz nauczenia si samodzielnego rozwi zywania problemów.

4. Jak pracowa z klas , w której jest ucze z cukrzyc ?

Przede wszystkim zaznajomi Twoich uczniów z problematyk cukrzycy. Zorganizuj
z klasie lekcje dotycz ce cukrzycy. Zapro lekarza, piel gniark z centrum diabetologicznego.
Zaproponuj, aby ucze

opowiedzia klasie, jak wygl da jego dzie

zrozumie innym uczniom jak czuje si dziecko z cukrzyc

z cukrzyc . Pozwól

na co dzie . W tym celu

zaproponuj ochotnikom wykonanie pomiaru poziomu glukozy we krwi przy pomocy
glukometru. Rozmawiejcie w klasie o cukrzycy, szczególnie je li pojawiaj si problemy.

Opracowa a: mgr Anna Kowal-S oboda
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