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Mój Dziadek był bardzo wysoki... przynajmniej tak 
wyglądał z wysokości moich metra trzydziestu. Jeździł 
na motocyklu lub rowerze na działkę. Tam miał swój 

warsztat. Ogromny... a w nim w oddzielnych przegródkach 
śrubki, gwoździki i nakrętki. Pachniało tam olejem do motoru. 
Dziadek nad czymś się wciąż pochylał.

Moja Babcia uwielbiała rośliny. Nie te w doniczkach (te też), ale 
lubiła trawę, krzaki agrestu, jabłonki i drzewa wiśniowe. Jeździłyśmy 
na targ i sprzedawałyśmy czarną i czerwoną porzeczkę w metalo-
wych kubkach – moje pierwsze zarobione pieniądze! :) Za każdym 
razem, gdy rodził się jej wnuk lub wnuczka sadziła drzewo. Jest 
ich siedem. Mi posadziła gruszę... a może śliwkę? Robiła najlepszą 
szarlotkę na świecie... wiem, to takie trywialne – babcie słyną z szar-
lotek... ale moja robiła naprawdę taką... no... najlepszą! ;)

Moja druga Babcia była bardzo elegancka. Pamiętam, jak 
przyglądałam jej się przez okno naszego domu. Wyglądała tak 
szczupło w ciemno-beżowej ołówkowej spódnicy sięgającej 
ciut za kolano i jasnej koszuli, która zamiast kołnierzyka, miała 
z dwóch stron jakby szarfy – wiązała je na kokardę przy szyi. 
Zimą nosiła futro. Gdy wracałam ze szkoły, czekała w czyściut-
kiej kuchni z ciepłą pomidorową, a na deser były odsmażane 
na maśle, z cukrem i cynamonem, kluski z zupy. Moje ulubione. 
Była pracowita. Zrobiła ścieżkę w naszym ogródku z płyt chod-
nikowych. I pamiętam krzaki agrestu, które przycięła. Ojej, jaka 
byłam zła. Teraz wiem, że nie chciała, żeby ogródek zarósł.

W tym numerze piszemy o trudnych czasem relacjach mię-
dzy rodzicami a dziadkami dziecka z cukrzycą (s. 33). Zdarza 
się, że na tym tle rodzą się konflikty.

Nie są to sytuacje łatwe, sama jestem mamą, córką, syno-
wą... już dla nikogo wnuczką... jeszcze nie teściową... i na-
prawdę zachęcam do tego, żeby zrobić wszystko, by konflikt 
zażegnać. Dla siebie. Dla dziadków. Ale przede wszystkim 
dla dziecka. Po to, by mogło po 20 latach przypomnieć sobie 
zapach pachnącej czystości kuchni, oleju do motoru czy smak 
najlepszej na świecie szarlotki.

Życzę przyjemnej lektury!
Anna Michnikowska

redaktor naczelna
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23–24 czerwca 2017, VI 
Konferencja Czasopisma 

Clinical Diabetology, 
Warszawa 

www.clinicaldiabetology.
viamedica.pl

22–23 września 2017, 
Diabetica Expo: 

XXI Ogólnopolskie 
Sympozjum 

Diabetologiczne i XV 
Ogólnopolskie Forum 
Profilaktyki i Otyłości, 

Toruń 
www.diabeticaexpo.expo-andre.pl

23 września 2017, VIII 
Spotkanie po EASD, Hotel 

Scandic, Gdańsk 
www.easd.viamedica.pl

18–21 października 2017, 
43. Konferencja ISPAD, 

Innsbruck

17–18 listopada 2017, 
III Konferencja POST 

ISPAD, Warszawa 
www.postispad2017.

syskonf.pl

13 stycznia 2018, XII 
Konferencja Nowości 

w Cukrzycy, Hotel 
Hilton, Warszawa 
www.nowosciwcukrzycy.

evmaco.pl

24–26 maja 2018, 
XIX Zjazd Polskiego 

Towarzystwa 
Diabetologicznego, 

Katowice 
www.cukrzyca.info.pl
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Przyłączka do smartwatcha 
zmierzy cukier
Do nowoczesnego smartwatcha 
firmy Apple będzie można dokupić
przyłączkę, która bezboleśnie zmierzy 
cukier. Urządzenie, jak donoszą 
amerykańskie portale, będzie dostępne 
pod koniec 2017 r.
Na naszej stronie internetowej (www.szugarfrik.
pl) pisaliśmy niedawno o tym, że dyrektor 
generalny firmy Apple, Tim Cook, testuje 
prototyp urządzenia, które bezboleśnie mierzy 
poziom cukru we krwi. To, że Tim Cook, nie 
kryje się z prototypem świadczyć może o tym, 
że pojawienie się urządzenia w sprzedaży, to już 
tylko kwestia czasu. Wszak konkurencja nie śpi! 
Do nowego smartwatcha firmy Apple, który 
ma się pojawić w sprzedaży jeszcze w tym roku 
(ile w tym prawdy, a ile życzeniowego myśle-
nia, przekonamy się za kilka miesięcy) będzie 
można dokupić przyłączkę z funkcją mierzenia 
poziomu cukru. Apple stara się o rekomendację 
Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug 
Administration, FDA), ale tylko dla przyłączki 
mierzącej poziom cukru (nie dla smartwatcha, 
bo jest to urządzenie odrębne i niezależne, choć 
stanowi trzon systemu). Przypomnijmy, że FDA 
znana jest z rygorystycznych przepisów dopusz-
czających leki i wyroby medyczne do sprzedaży. 
Pozytywna opinia FDA jest honorowana także 
poza Stanami Zjednoczonymi, ponieważ stanowi 
wyznacznik jakości i potwierdza brak negatyw-
nego wpływu na zdrowie.
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Pawełek... tylko dla dorosłych!
– Batonika Pawełka nie mogę sprzedawać 
dzieciom – powiedział nam zaprzyjaźniony 
kioskarz

Batonika Pawełka marki Wedel, reklamowanego hasłem 
„Poczuj dziecięcą radość!” nie trzeba chyba nikomu przed-
stawiać. Nasz redakcyjny kolega, cichy wielbiciel Pawełków 
o smaku caffe latte, swoim zwyczajem poszedł w przerwie 
obiadowej do kiosku, aby zaopatrzyć się w ulubiony 
smakołyk (na nawyki żywieniowe kolegi spuśćmy zasłonę 
milczenia). Jego wrodzona umiejętność szybkiego nawią-
zywania kontaktów zaowocowała pozyskaniem interesują-
cych informacji od kioskarza. Otóż Pan w kiosku zwierzył 
się, że Pawełków nie może sprzedawać dzieciom. – On 
[kioskarz] był autentycznie przestraszony, że ktoś mu wlepi 
karę za to – opowiadał nasz przypadkowy tropiciel newsów.
Jako że trudno było uwierzyć w tę historię, a z ko-
legi znany jest żartowniś, kolejna osoba z redakcji 
udała się do kiosku. I jak się okazało, faktycznie 
na opakowaniu Pawełków wyraźnie napisane jest 
„Produkt dla dorosłych”. Postanowiliśmy zatem 
sprawdzić informację u źródła i skontaktowaliśmy 
się z agencją PR obsługującą markę Wedel. – Batony 
Pawełek nie podlegają ograniczeniom dotyczącym sprze-
daży – poinformowała nas Magdalena Ciesielska – po-
nieważ nie są napojem alkoholowym. (Uff! Pan w kio-
sku może zatem odetchnąć z ulgą). – Należy jednak 
podkreślić – tłumaczy Magda Ciesielska – że na każdym 
batonie znajduje się informacja, że produkt jest „z do-
datkiem alkoholu” i że kierujemy go do osób dorosłych.
No cóż jak, widać „dziecięca radość” zawiera alkohol 
i dozwolona jest od lat 18-stu.
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Muffinka na obniżenie 
cholesterolu
Na Uniwersytecie Queensland 
powstała muffinka, która jak 
zapewnia jej pomysłodawczyni 
dr Gunnes, pomoże obniżyć 
poziom cholesterolu, a tym 
samym zmniejszy ryzyko 
chorób serca
Sekret muffinki tkwi oczywiście 
w tajnym składniku – w tym 
wypadku jest to betaglukan – 
budulec ścian komórkowych zbóż 
i składnik błonnika pokarmowego. 
Wcześniejsze badania przeprowa-
dzone na tym samym uniwersytecie 
wykazały, że betaglukan spowalnia 
wchłanianie tłuszczów i tym samym 
zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi. 
Dr Gunnes prywatnie uwielbia wypiekać 
domowe słodkości i postanowiła znaleźć 
smaczny sposób na obniżenie cholesterolu. 
Pierwsza testowa partia muffinek już powstała. 
Jest nawet już firma spożywcza, która jest chętna 
do skomercjalizowania produktu.
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Zalecenia PTD dla wszystkich
O zmianach, jakie wprowadziło Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) w Zaleceniach na rok 2017 już pisa-
liśmy („Szugarfrik” nr 11/2016 i 4/2017). Teraz dokument zawierający Zalecenia na 2017 r. w całości i bezpłatnie 
jest dostępny na stronie PTD: www.cukrzyca.info.pl
Co konkretnie się zmieniło? Przeczytacie na naszej stronie:
www.szugarfrik.pl/2017/05/06/diabetologia-co-nowego/
www.szugarfrik.pl/2016/12/26/zalecenia-ptd-2017/

Refundacja odłożona
Ministerstwo Zdrowia mimo wcześniejszych 
zapowiedzi nie będzie na razie refundowało 
systemów CGM
Refundacja systemów CGM miała przysługiwać 
osobom z cukrzycą typu 1 do 18. roku życia z nie-
świadomością glikemii leczonych pompą insulinową. 
Refundowane miały być też transmiter (nadajnik) 
i sensor (elektroda) oraz zbiorniczki na insuli-
nę (pisaliśmy o tym w „Szuarfriku” nr 4/2017). 
Po konsultacjach społecznych Ministerstwo Zdrowia 
zapowiedziało, że decyzję musi odłożyć do czasu, aż 
uzyska kolejną analizę od Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji. Zaznaczono przy tym, 
że MZ nie wycofuję się z refundacji, ale potrzebu-
je więcej czasu na jej wprowadzenie. Poniżej treść 
komunikatu:
„[...] uprzejmie wyjaśniam, że w związku z niepo-
kojącym charakterem uwag, zgłoszonych do projektu 
rozporządzenia w trakcie konsultacji zewnętrznych 

w zakresie Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii 
w czasie rzeczywistym (CGM-RT), dotyczących m.in. 
preferowania przez resort zdrowia tylko jednego 
producenta oraz wniosków pacjentów o uwzględnienie 
wszystkich dzieci i dorosłych, jako osób uprawnionych 
do otrzymania refundacji, zwrócono się do Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z pilną 
prośbą o ponowne przeprowadzenie analiz w tym 
zakresie, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych 
systemów.
Mając powyższe na uwadze oraz konieczność wydania 
przedmiotowego rozporządzenia do dnia 31 maja 2017 
r. w celu zapewnienia ciągłości świadczeń, podjęto decyzję 
o nieuwzględnianiu na tym etapie Systemu Ciągłego 
Monitorowania Glikemii.
Jednocześnie pragniemy zapewnić wszystkich pacjentów 
cierpiących na cukrzycę, że Ministerstwo Zdrowia nie 
wycofuje się z refundacji CGM, jednak potrzebuje wię-
cej czasu na przeprowadzenie dodatkowych analiz celem 
wypracowania najlepszego rozwiązania wychodzącego 
naprzeciw postulatom organizacji pacjenckich.”
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Promocja

Korzystne właściwości
berberyny

Ceniła ją św. Hildegarda. Dziś zaczynają 
doceniać medycy i naukowcy 

na całym świecie.

Stosowana dotychczas w kuracjach 
dolegliwości żołądkowo-jelitowych 
berberyna działa też antybakteryj-
ne, przeciwzapalnie oraz wspomaga 
odporność. Jednak to, co sprawiło, 
że zainteresowali się nią naukowcy, 
to fakt, że silnie obniża poziom cu-
kru we krwi, pomaga zrzucić zbęd-
ne kilogramy oraz zmniejsza stęże-
nie cholesterolu. To zaś czyni z niej 
istotny oręż w walce z cukrzycą oraz 
chorobami serca.
Jeśli wierzyć statystykom w 2035 
r. liczba diabetyków na świecie wy-
niesie 592 mln. Gdy ciało przegra 
walkę z nadmiarem cukru we krwi, 
konieczne jest przyjmowanie leków. 
Nie wszystkie są obojętne dla orga-
nizmu, niektóre powodują przybie-
ranie na wadze, są toksyczne dla 
serca, a czasami wywołują groźne 
napady hipoglikemii.
Berberyna podobnie jak resweratrol 
jest jednym z niewielu związków, któ-
re aktywują enzym AMPK. Aktywacja 
tego enzymu u osób z cukrzycą sty-
muluje wchłanianie glukozy, popra-
wia wrażliwość na insulinę i zmniej-
sza produkcję glukozy w wątrobie. 
To zaś przynosi takie same korzyści 
dla zdrowia jak ćwiczenia, zbilanso-
wana dieta i spadek wagi ciała.

Obniża poziom cukru, po-
prawia HbA1c
Zdaniem chińskich 
uczonych berbe-
ryna ma tak silne 
działanie jak met-
formina, a dodat-
kowo korzystnie 
wpływa na poziom 
lipidów we krwi 
i jest bezpiecz-
na dla wątroby. 
Badacze porównali 
działanie 500 mg 
wyciągu z berbe-
rysu przyjmowa-

nego 2 lub 3 razy dziennie przez 3 
miesiące z metforminą. Zauważyli, 
że berberyna oddziaływała nie tylko 
na świeżo zdiagnozowanych cho-
rych, ale również tych diabetyków, 
którym nie udało się okiełznać cho-
roby w ramach standardowego le-
czenia. Dotyczyło to zarówno pozio-
mu cukru na czczo, po posiłku, jak 
i wskaźnika Hb1Ac, który ilustruje 
średni poziom glukozy na przestrze-
ni 3 miesięcy.

Waga w dół!
Berberyna może być również wspar-
ciem dla osób, które walczą z nad-
wagą. W czasie 12-tygodniowego 
eksperymentu uczestnicy, którzy 
przyjmowali 500 mg berberyny 3 
razy dziennie stracili średnio 2,5 
kg, a ich cholesterol spadł o po-
nad 12%. Nastąpiło też obniżenie 
trójglicerydów. Badanie pokaza-
ło, że berberyna może redukować 
tłuszcz wewnątrzbrzuszny i kontro-
lować otyłość brzuszną.

Ochrona dla serca
Z przedstawionych badań wynika, 
że berberyna korzystnie wpływa rów-
nież na poziom trójglicerydów i cho-
lesterolu. To jednak nie wszystko. 
Okazuje się, że redukuje także apo-
lipoproteiny B, będące czynnikami 

ryzyka chorób ser-
ca, o prawie 15%. 
Ponadto wspomaga 
spalanie tłuszczu 
w mitochondriach, 
zwiększa przepływ 
krwi, obniża ciśnie-
nie krwi i chroni 
przed miażdżycą na-
czyń krwionośnych. 
Jasno więc widać, 
że sercowcy i nad-
ciśnieniowcy powin-
ni sięgać po wyciąg 
z berberysu.

Być może...
Pozostałe właściwości berbe-
ryny nie doczekały się dotąd 
potwierdzenia w badaniach 

na ludziach. Jednak doświad-
czenia na zwierzętach, suge-
rują, że stosowanie berberyny 

może dawać pozytywne 
efekty w kuracjach:

» infekcji
» niealkoholowego 

stłuszczenia wątroby
» depresji
» nowotworów
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Nocny żarłok
Jedzenie o późnej 
porze nie tylko 
wpływa niekorzyst-
nie na wagę, ale 
także na poziom 
glukozy na czczo 
i cholesterolu
Badanie przeprowadzo-
no w Szkole Medycyny 
Uniwersytetu Pensylwanii. 
Przebadano dorosłych 
z wagą, która mieści się 
w normie. Przez dwa mie-
siące uczestnicy badania 
jedli 5 posiłków między 8 
a 19, po dwutygodniowej 
przerwie znów przez dwa 
miesiące jedli taką samą 
liczbę posiłków, ale mogli 
je spożywać do godz. 
23. Pory snu były w obu 
przypadkach takie same 
– między 23 a 9. W trakcie dwutygodniowej przerwy 
przeprowadzono badania mające na celu sprawdzenie, czy 
pierwotne wskaźniki wagi, metabolizmu, zużycia energii 
były takie same jak wyjściowe. Okazało, się, że przy 
drugim scenariuszu waga badanych wzrosła, podobnie jak 

glukoza na czczo, poziom trójglicerydów i cholesterolu. 
Ciekawe, że ci uczestnicy badania, którzy jedli wcześniej 
– wcześniej odczuwali głód, ale do późniejszej pory  wciąż 
byli syci (wskazywała na to aktywność hormonów stymu-
lujących apetyt odpowiedzialnych za uczucie sytości.

Metformina zmienia mikroflorę jelit
Sporo ostatnio mówi się o mikroflorze (mikrobio-
mie) jelit w kontekście cukrzycy. Liczne badania 
wykazują, że jest ona inna u osób zdrowych i cho-
rych na cukrzycę...
Naukowcy starają się bliżej poznać to zagadnienie. Szwedzcy 
badacze opublikowali w piśmie „Nature Medicine” wyniki badań, 
które dowodzą, że stosowanie metforminy (popularnego leku dla 
pacjentów z cukrzycą typu 2) zmienia mikroflorę jelit. Naukowcy 
przebadali mikrobiom jelit 22 pacjentów przed i po leczeniu met-
forminą. Po dwóch miesiącach okazało się, że uległ on ogromnej 
przemianie. Metformina nasila m.in. wzrost gatunków bakterii, 
które wiążą się z lepszym metabolizmem.
– To fascynujące, że wciąż nie wiemy jak działa metformi-
na mimo, że stosuje się ją od 60 lat – mówi prof. Fredrik 
Bäckhed.
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Konferencja 
w Poznaniu, warta 
poznania
Pod hasłem „Cukrzyca warta 
poznania” odbył się 18. Zjazd 
Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego – jednej 
z największych konferencji 
naukowych w Polsce
Hasło przewodnie nawiązywa-
ło do miejsca konferencji, która 
odbyła się w dniach 18‒20 maja 
w Poznaniu. Pierwszego dnia odbyło 
się uroczyste otwarcie połączone 
z występem artystycznym. Dwa ko-
lejne dni to wykłady i sesje, których 
w sumie odbyło się ok. 100 (!) w 7 
blokach tematycznych. Dotyczyły 
one m.in. cukrzycy typu 1, stanowi 
przedcukrzycowemu i cukrzycy typu 
2, cukrzycy kobiet, powikłaniom 
czy genetyce. Oprócz wybitnych 
specjalistów i autorytetów w dzie-
dzinie diabetologii wśród gości 
zaproszonych do udziału w sesjach 
były osoby znane z innych osią-
gnięć np. Martyna Wojciechowska, 
dziennikarka, podróżniczka, która 
była gościem specjalnym sesji zaty-
tułowanej „Jak przesunąć horyzont 
w cukrzycy?” czy Musa Saltik, prze-
wodnik górski, który przedstawiał 
kulisy wyprawy na najwyższy szczyt 
Iranu – Damavend.
Żeby trochę rozruszać uczestników 
wykładów i samych wykładowców 
oraz dać dobry przykład pacjentom 
drugim dniu Zjazdu przed obiadem 
odbyła się akcja „Najpierw pobiegaj, 
potem pojedz!” – wszyscy chętni mo-
gli wziąć udział w biegu na dystansie 
2600 m (2x1300 m), który odbył 
się na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich.
Kolejny XIX Zjazd PTD odbędzie 
się w Katowicach.
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Mistrz, celebryta i diabetycy
W weekend 3-4 czerwca w miejscowości 
Łajs, koło Olsztyna odbyły się warsztaty dla 
dzieci z cukrzycą i ich rodzin
W ten sposób Dzień Dziecka, postanowiła 
po raz kolejny uczcić Fundacja Michała Jelińskiego 
ACTIVEdiabet i Koło Dzieci Chorych na Cukrzycę 
w Olsztynie. Pogoda dopisała, co sprzyjało zaplanowa-
nym aktywnościom fizycznym – był mecz piłki nożnej, 
zabawy plenerowe dla dzieci, strzelanie z wiatrówki 
(do obiektów metalowych nieożywionych), warsztaty 
taneczne i oczywiście tradycyjnie kajaki. Nie obyło się 
bez komarów i przygód – jeden z kajaków w pew-
nym momencie zaczął nabierać wody, ale na szczęście  
wszystko rozgrywało się pod czujnym okiem złotego 
medalisty w wioślarstwie z Olimpiady w Pekinie, 
Michała Jelińskiego – i w tym wypadku Mistrz pora-
dził sobie na medal!
Uczestników swoją obecnością zaszczycił też Damian 
Kordas, najmłodszy zwycięzca programu MasterChef, 
który też choruje na cukrzycę typu 1. Zwieńczeniem 
wspólnego gotowania była degustacja zdrowych słod-
kości.
Podczas wyjazdu odbyły się warsztaty psychologiczne 
poprowadzone przez psycholog Agnieszkę Bratuś, 
założycielkę i dyrektora CTS Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Elblągu (rozmowę 
z Agnieszką Bratuś na temat buntu nastolatka znajdzie-
cie na str. 38).
To był naprawdę wspaniały weekend!
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Czy sensor mierzy cukier tylko 
podczas skanowania czytnikiem?

Sensor sam mierzy po-
ziom cukru, nawet wtedy 
kiedy nie skanujemy go 
czytnikiem. Przechowuje 
dane z ostatnich 8 go-
dzin, dlatego jeśli chce-
my mieć pełny obraz 
glikemii z całej doby na-
leży przyłożyć czytnik 
do sensora przynajmniej 
raz na 8 godzin.
Chcesz mieć podgląd 
tego jak zmieniała się 
Twoja glikemia w nocy? 
Zeskanuj sensor przed 
snem i rano, od razu 
po przebudzeniu.

Chcę założyć sensor dziecku. Czy 
aplikacja urządzenia jest bolesna?

System FreeStyle Libre 
można stosować u dzieci 
od 4 roku życia.
Większość dzieci w wieku 
4-17 lat, które brały udział 
w badaniu BEAGLE, po-
twierdziło, że założenie 
sensora nie było bolesne.
Dziecko może mieć
opory przed założeniem 
pierwszych sensorów, 
nie ze względu na ból, 
jaki temu towarzyszy, 
ale ze strachu przed 
nieznanym.

Więcej pytań 
i odpowiedzi 

znajdziesz na stronie 
www.szugrafrik.pl

Pytania i odpowiedzi dotyczące systemu 
FreeStyle Libre

Informacje zawarte w niniejszym materiale są przeznaczone do rozpowszechniania WYŁĄCZNIE poza terenem Stanów Zjednoczonych. 
Do publikacji jakichkolwiek treści wymagane jest zezwolenie prawne i regulacyjne władz lokalnych. FreeStyle i powiązane nazwy 
handlowe są znakami towarowymi firmy Abbott Diabetes Care Inc. w różnych krajach. ©2017 Abbott; ADC/SGFRPIO/1/2017
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Jak się zabezpieczyć 

przed brakiem insuliny?
● zawsze miej w lodówce zapas insuliny
● działaj odpowiednio wcześniej, a nie 

wtedy, gdy w opakowaniu odkryjesz 
ostatnią fiolkę

● nie czekaj z wypisaniem recepty do ostatniej 
chwili – możesz ją zrealizować do 30 dni 
od daty wystawienia

● jeśli masz problem z zakupem insuliny, 
poproś diabetologa o zamianę na łatwiej 
dostępną

● miej zaprzyjaźnioną aptekę, która zadba 
o to, żeby zawsze mieć niewielki zapas 
insuliny, której używasz

● dbaj o relacje z innymi cukrzykami – 
w sytuacji kryzysowej dobrze mieć na kogo 
liczyć (być może ktoś z większym zapasem 
chętnie odsprzeda/pożyczy fiolkę insuliny)

● zadzwoń do apteki i poproś o sprowadzenie 
insuliny kilka dni wcześniej lub zamów 
ją przez internet wskazując placówkę, z której 
chcesz ją odebrać

● korzystaj ze wsparcia stron internetowych 
takich jak www.ktomalek.pl – masz 
możliwość szybkiego sprawdzenia, w której 
aptece jest dostępny interesujący Cię lek

„Szugarfrik” 
na tropie insulin

Problem z realizacją recepty i konieczność 
poszukiwania w aptekach leku ratującego życie 

jest dla diabetyka stresującym 
doświadczeniem. 11 maja 2017 
r. Minister Zdrowia opublikował 
obwieszczenie z wykazem 

produktów leczniczych zagrożonych 
brakiem dostępności na terenie Polski. 

Wśród nich znajdują się insuliny

Z  obwieszczenia wynika, że diabetycy mogą mieć 
problem z zakupem insulin, m.in. Actrapid, Apidra 
Solostar, Humalog, Insuman, Levemir, Mixtard, 

NovoMix, Novorapid. Dlaczego dochodzi do sytuacji, 
w której nie można kupić tak ważnego leku?

Eksport równoległy i felerna ustawa
Zdarza się, że to producenci powodują chwilowe braki 
insulin, wysyłając partię leku (najczęściej analogu insu-
liny) do wybranego kraju, ograniczając dostawy innym. 
Przyczyną braku insulin jest też polityka hurtowni, które 
sprzedają lek za granicę. W Polsce brakuje odpowiedniej 
regulacji prawnej, która pomogłaby inspektorom farma-
ceutycznym ograniczyć sprzedaż insulin za granicę.

Zgodnie z ustawą antywywozową (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 788, weszła w życie dnia 12.07.2015 r.), jeśli 5% 
aptek danego województwa zgłosi problem z dostęp-
nością leku, główny inspektor farmaceutyczny musi 
wyjaśnić przyczynę i zgłosić ten fakt ministrowi zdrowia. 
Niestety regulacje prawne nie są wystarczającym za-
bezpieczeniem, ponieważ prawo nie jest egzekwowane. 
Redakcja „Szugarfrika” wysłała do Ministra Zdrowia 
zapytanie odnośnie wykazu insulin, z dostępem do któ-
rych mogą być problemy. Czekamy na odpowiedź.

Skala problemu związana z brakiem insulin może 
być inna w każdym województwie. W zależności od po-
łożenia danego województwa i jego odległości od są-
siednich krajów, które mogą stanowić rynek zbytu. Leki 
z Polski sprzedaje się na Ukrainę, do Czech i Niemiec.

– Z naszych informacji wynika, że hurtownie 
dostają insuliny od producentów, ale potem w hur-

Karolina Klewaniec►
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towniach te insuliny... jakby się gubią... – 
mówi magister farmacji Małgorzata Kac. 

Dlaczego wywozi się insuliny za granicę? Bo tam 
sprzedaje się je drożej. Podczas gdy u nas insulina 

kosztuje 150 zł, w sąsiednich krajach w przeliczeniu 
na złotówki – 300. Ustawa tak naprawdę nic nie 
daje. Powinien ją egzekwować Minister Zdrowia i być 
może doprecyzować przepisy, wprowadzając jakieś 
zabezpieczenia.

– Szczerze mówiąc w tej chwili te braki dotyczą nie 
tylko insulin – tych leków jest coraz więcej. To są cza-
sami zwykłe tabletki na cholesterol. Lista leków nie-
dostępnych (wywożonych) jest coraz dłuższa – mówi 
farmaceutka.

A może problem tkwi w aptekach?
Może się zdarzyć, że przypadkowa apteka nie ma in-
suliny na sprzedaż. Jeśli nikt nie kupuje leku przez 
dłuższy czas, to się go nie zamawia. Mniejsze apteki 
trzymają w zapasie nie więcej niż jedno opakowanie 
wybranych insulin, ale zdarza się też, że przegrywają 
z tzw. sieciówkami, które najczęściej skupują dla sie-
bie cały zapas hurtowni po niższej cenie. Konkurencja 
na rynku farmaceutycznym jest ogromna, a jej ofiarą 
(w kontekście elastyczności cen i dostępności leków), 
padają apteki w mniejszych miastach. No i my, 

pacjenci. – Wygląda na to, że hurtownie regulują 
popyt nie tylko cenami. Dostają towar od pro-

ducenta, ale przekazują go tylko wybranej 

aptece, bo widać czasami, że w samochodach dostaw-
czych, jest mnóstwo tych insulin. Tylko, że to idzie 
do jednej apteki. Niestety sieci mają większe szanse, 
żeby dostać trudniej dostępne leki, niż samodzielne 
apteki – tłumaczy mgr Małgorzata Kac, nie kryjąc 
zdenerwowania. – Apteka nie może według prawa 
zaskarżyć takiej sytuacji. Może to tylko zgłosić do in-
spektora farmaceutycznego, a ten z kolei powinien 
poinformować ministra zdrowia. Tak naprawdę nie 
ma przepisu, które skutecznie chroniłby konsumenta. 
Jako apteka możemy się jedynie kłócić z hurtownią, 
bo wiemy, że dostali określony lek i pytać dlaczego 
my nie dostajemy.

Niezależnie od przyczyny deficytów insuliny, nasu-
wa się jeden gorzki wniosek. Konsekwencje całej sytu-
acji ponosi wyłącznie diabetyk. Nerwowe przemiesz-
czanie po mieście, poszukiwanie ostatniego dostępnego 
opakowania Humalogu czy Novorapidu na pewno nie 
należy do przyjemnych doświadczeń. Poskarżyć się nie 
ma komu, sytuacji z dnia na dzień zmienić się nie da. 
Stare przysłowie głosi: przezorny zawsze ubezpieczony 
– być może tworzenie zapasów insuliny w warunkach 
domowych jest jedynym sposobem, by poczuć się 
bezpieczniej. 

 ► Karolina Klewaniec-Wypychacz,
edukator diabetologiczny. Prowadzi bloga cukromania.pl. Autorka bajek 
terapeutycznych. Mama 6-letniego Franka (cukrzyca typu 1 od 2 roku życia)
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Kiedy 
leżałam 

w szpitalu 
ze świeżo wykrytą 

cukrzycą, w moim gimnazjum 
trwały zapisy na pięciodniową 

wycieczkę do Paryża. Byłam wtedy tak 
przybita ilością informacji dotyczących cukrzycy, 

a przede wszystkim wszelkich związanych z nią ograniczeń, 
że od razu stwierdziłam, że nie ma szans, bym poradziła sobie 
na takiej wycieczce i zrezygnowałam

Minęło 6 lat, w ciągu których odbyłam dziesiątki 
krótszych i dłuższych podróży, i z perspektywy 
czasu bardzo żałuję, że tak łatwo się wtedy 

poddałam. Cukrzyca potrafi utrudnić podróżnikowi 
życie, jednak możemy nad nią zapanować. Z pomocą 
przychodzą nowoczesne urządzenia – jeśli korzystamy 
z pompa insulinowej na co dzień, nie warto się z nią 
rozstawać także podczas wakacji. Warto natomiast wy-
posażyć się nie tylko w konieczny dla cukrzyka osprzęt, 
ale też w wiedzę jak go chronić, jak o niego zadbać 
i jak nie dać się zaskoczyć. Czerpiąc z własnych do-
świadczeń, odpowiem na wszystkie „a co jeśli…”, które 
dręczyć mogą cukrzyka dopóki nie odbędzie kilkunastu 

czy kilkudziesięciu wyjazdów i przeżyje to wszystko 
na własnej skórze.

I Środki transportu
● Samolot

Czy z pompą insulinową mogę wejść na pokład?
Na pokład możemy wejść ze wszystkim, czego 

cukrzykowi do samokontroli potrzeba – zarówno 
z pompą, wkłuciami, jak i penami, igłami, lanceta-
mi, glukometrem czy paskami. Dla bezpieczeństwa, 
najlepiej mieć przy sobie zawsze list od lekarza 
prowadzącego potwierdzający, że [imię i nazwisko] 



ma cukrzycę i korzysta z [wymienić co chcemy za-
bierać na pokład] do całodobowej samokontroli, w ję-
zyku angielskim. Moje doświadczenia każą mi wysnuć 
wniosek, że bramki nie wykrywają cukrzycowych 
akcesoriów, ponieważ jeszcze nigdy nikt nie poprosił 
mnie o ich wyjęcie. Jeśli chodzi o pompę, zawsze 
kiedy mam ją pod bluzką czy swetrem, tak że jej nie 
widać, nikt nie jest zainteresowany, natomiast gdy 
jest na wierzchu, zawsze sprawdzają mi ją podłuż-
nym elektrycznym urządzeniem. Jeśli korzystamy 
z CGMu, pamiętać należy, by koniecznie wyłączyć go 
na czas przechodzenia przez bramkę – fale elektroma-
gnetyczne mogą spowodować zakłócenia. Na pompę 
samą w sobie bramka nie ma żadnego wpływu.

Jak ustawić bazę na czas lotu samolotem?
To zależy od długości lotu i od tego, co w zwykły 

dzień robilibyśmy w tym czasie. W przypadku lotów 
trwających nie dłużej niż 2‒3 godziny, przyjąć można, 
że jest to odpowiednik siedzenia przez dość krótki 
czas przy biurku, i jest raczej mała szansa, że wpłynie 
nam to na glikemię – chyba że na co dzień mamy 
w zwyczaju na przykład uprawiać o tej porze sport. 
Jeśli lot jest dłuższy (lub właśnie zwykły harmonogram 
zakłada w tym czasie aktywność) warto podwyższyć 
sobie bazę tymczasową do np. 150% lub po prostu 
podać korektę, gdy tylko zauważymy, że cukier rośnie 
z powodu pasywnego spędzania czasu. Niektórzy 
twierdzą, że przez zmiany ciśnienia podczas startu 

ich pompy podają odrobinę więcej insuliny podczas 
lotu, co prowadzi do niespodziewanych hipoglikemii. 
Sama nie miałam takich doświadczeń, ale najlepszą 
radą pozostaje jak najczęstsze wykonywanie pomiarów 
i reagowanie na ewentualne niespodzianki.

● Samochód lub autokar

Jak jazda samochodem i autokarem wpływa 
na poziom cukru?

Podobnie jak latanie samolotem, choć trzeba wziąć 
pod uwagę, że samochodem lub autokarem jedzie-
my zwykle o wiele dłużej, więc szansa hiperglikemii 
spowodowanej brakiem ruchu jest większa. Sposobem 
na to jest podwyższenie bazy lub częste pomiary 
i ewentualne korekty.

Jaki wpływ ma upał na pracę pompy?
Za kierunek wakacyjnych wyjazdów najczęściej 

obieramy gorące rejony. Trzeba pamiętać, że w tem-
peraturze powyżej 30°C, insulina w pompie może się 
zważyć. Dlatego powinniśmy zarówno samo urządze-
nie, jak i dren trzymać pod ubraniem. Jeśli przewozimy 
„torbę lodówkę” (rozwiązanie dosyć popularne w sa-
mochodach dzięki możliwości podłączenia wtyczki, ale 
nie w autokarach), w której chłodzimy picie i jedzenie, 
trzymać tam możemy też insulinę, choć należy zwrócić 
uwagę, by ustawiona temperatura była mniej więcej 
taka jak w domowej lodówce, a nie jak w zamrażarce. 17
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Jeśli nie mamy takiego sprzętu, rozwiązaniem jest prze-
nośne etui na insulinę z wkładem, który chłodzić może 
przez kilkanaście godzin, pod warunkiem, że przed 
podróżą zanurzymy go w zimnej wodzie.

● Pociąg

Jeśli chodzi o pociąg, wszystkie rady dotyczące 
samolotu, samochodu i autokaru nadal obowiązują, 
z jedną dodatkową uwagą – należy naprawdę pilno-
wać toreb, w których trzymamy cukrzycowe sprzęty. 
Kradzieże w pociągach to może nie codzienność, ale 
okazja czyni złodzieja, a najgorsze co może się przy-
darzyć, to być zmuszonym do przerwania podróży  
jeszcze zanim się ją zaczęło.

II Destynacje
● Morze i plaża

Ani pompa, ani peny nie 
lubią wysokiej temperatury, 
wody (zwłaszcza słonej) i piachu. 
Jeśli chodzi o upały, w pompie 
warto mieć tylko tyle insuliny, 
ile potrzebne jest nam na dany 
dzień, i codziennie na nowo 
uzupełniać zbiorniczek insuliną 
wyjętą z lodówki. Tylko w ten 
sposób byłam kiedyś w stanie 
przetrwać dwa tygodnie na ża-
glówce w okolicach Chorwacji. 
Zanim zaczęłam stosować tę 
metodę ogromne ilości insuliny 
były do wyrzucenia, bo prze-
grzewały się w stale wystawionej 
na warunki zewnętrzne pompie. 
Jeśli chodzi o piach i wodę, można 
kupić całkiem wygodne wodoodpor-
ne etui na pompę, w którym można się 
kąpać i nie ma szans, by dostał się tam piasek, 
a da się nawet nie wyjmując z niego pompy podawać 
bolusy bez użycia pilota.

● Góry
Wyjazd w góry wiąże się zwykle ze wzmożonym 

wysiłkiem, co może mieć wpływ na glikemię. Najlepiej 
obniżyć dawkę tymczasową, podawać mniejsze bolusy 
do posiłków i zawsze mieć pod ręką glukozę. Nie zapo-
minajmy też o czymś do odkażenia i wytarcia rąk, jako 
że łazienki nie są w górach dostępne na każdym kroku.

● Duże miasta
Ilekroć jadę zwiedzać jakieś większe miasto, 

moje zapotrzebowanie na insulinę gwałtownie spada 
ze względu na liczbę kilometrów, jaką trzeba pokonać, 
by takie duże miasto obejrzeć. Często dla wygody 
zostawiam plecak w hotelu – powstaje wtedy problem, 
gdzie schować glukometr i glukozę „na wszelki wy-

padek”. Dlatego na zwiedzanie polecam brać ze sobą 
mniejszy plecak lub nerkę, jeśli podobnie jak ja nie 
lubicie chodzić z dużym plecakiem.

III Nieoczekiwane wypadki
● Zgubiono/ukradziono

Jeśli odpinamy pompę, zostawmy ją pod opieką 
kogoś zaufanego – złodziej nawet nie musi wiedzieć, 
że pompa jest kilka razy droższa od dobrej klasy telefonu, 
ale sam widok elektronicznego sprzętu może być kuszący. 
Podobnie z glukometrem, który w etui przypomina port-
fel i tym samym kusi złodzieja, jeśli leży niepilnowany. 
Inna sprawa to zwykłe rozkojarzenie – sama zostawiłam 
już raz glukometr w samolocie i od tego czasu pamiętam, 

by w samym bagażu podręcznym mieć 
dwa. Jeśli wzięliśmy wystarczają-
co dużo zapasowych akcesoriów 
rozlokowanych w różnych torbach, 
jedna zguba raczej nie zrujnuje nam 
wyjazdu. Pamiętać więc należy, żeby 
wszystkiego brać przynajmniej dwa 
razy więcej niż potrzeba i najlepiej 
dać część na przykład znajomemu 
czy członkowi rodziny, tak by zgu-
bienie czy kradzież bagażu jednej 
osoby nie przesądzała o kompletnej 
klęsce.

● Gdy czegoś zabraknie...
Żyjemy w zglobalizowanym 

świecie i w wielu miejscach dostać 
można większość wkłuć, glukome-
trów czy pasków testowych, jakich 
używamy w Polsce – w różnych, 
często przerażających cenach, 
wciąż jednak niższych niż koszt 
rezygnacji z podróży i powrotu 
do domu. Gdy upały w Chorwacji 

doprowadziły do sytuacji, w której poodklejały 
mi się wszystkie wkłucia i zostałam z ostatnimi kilkoma 
na kolejny tydzień, zadzwoniłam na infolinię producen-
ta pompy, a oni odszukali odpowiedni sklep w miejsco-
wości, w której akurat byliśmy. Przy odbiorze okazało 
się, że dostanę je za darmo, jako że firmie głupio było, 
że ich wkłucia odklejają się z powodu upału. Warto więc 
dzwonić i pytać, w zwykłych aptekach albo korzystając 
z infolinii. Z angielskim może być różnie u pracow-
ników apteki, zawsze można jednak pokazać wkłucie 
„na sobie”, w internecie, czy zapisać nazwę na kartce. 
Choć mówi się, że „kto szuka, ten znajdzie", najlepiej 
przed wyjazdem upewnić się czy wzięliśmy co najmniej 
dwa razy tyle wkłuć, pasków, igieł, glukometrów, ile 
normalnie byśmy w tym czasie zużyli – zwłaszcza, jeśli 
wybieramy się do bardziej egzotycznych miejsc, gdzie te 
akcesoria, mogą być niedostępne w sprzedaży.

„Ostateczną ostatecznością,” gdy czegoś nam 
brakuje, a wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości, jest 
odwiedzenie lokalnego szpitala i poproszenie o, jakby 
nie patrzeć, ratujące życie leki czy też sprzęt.

Szerokiej drogi! 

 ► Nina Wieretiło,
amatorka biegów długodystansowych i roweru, z ogromnym 
zniecierpliwieniem wyczekująca ukończenia prac nad sztuczną trzustką.
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Zioła w tabletkach - Colfarm
MORWA BIAŁA FORTE. Wyciąg z liści morwy białej przyczynia 

się do utrzymania równowagi metabolizmu węglowodanów 
w organizmie. 

Morwa biała wspomaga produkcję insuliny oraz korzystnie wpływa 
na rozkład polisacharydów.

www.colfarm.pl

SunVi D3 spray podjęzykowy
Najwyższej jakości produkt w doskonałej cenie dla całej rodziny.
Zawiera 400, 1000 lub 2000 j.m. witaminy D3. Wygodny 
w użyciu aplikator do stosowania podjęzykowego.
Witamina D podawana podjęzykowo:
● wchłania się i działa dużo szybciej niż podana doustnie
● dla pacjentów, którzy mają problem z połykaniem tabletek
● o wiele wygodniejsza forma niż podawana doustne lub 

w zastrzykach
● ma wysoką skuteczność przy niskich dawkach
● może być podawana osobom nieprzytomnym, 

niepełnosprawnym, chorym na astmę.
www.sunvi.pl; www.pmt24.pl; infolinia: 800 401 061

KOLAGEN NORWESKI – dla zdrowia i urody
Najwyższej jakości suplement diety, produkowany w Norwegii. 
Połączenie naturalnego, nieprzetwarzanego kolagenu, kwasów omega 3 
zawartych w nierafinowanym, tłoczonym na zimno oleju oraz witamina 
C naturalnego pochodzenia decydują o wyjątkowości tego produktu. 
Wszystko zamknięte w łatwych do przyjmowania kapsułkach.
Kolagen Norweski zdobył już uznanie na rynkach skandynawskich 
i od niedawna dostępny jest też w Polsce. Zaufaj Norwegii 
i przekonaj się jak bardzo zadba i o Twoje stawy oraz skórę, włosy 
i paznokcie. Szczególnie polecany osobom, dla których kompozycja 
naturalnych składników jest wskazana.
Pytaj w swojej aptece lub odwiedź www.kolagennorweski.pl
BLOZ 3212621

„Ciasta i desery dla diabetyków” , Wydawnictwo RM
To kolejna publikacja Wydawnictwa adresowana do diabetyków. 

W książce osoby z cukrzycą znajdą 120 przepisów na desery na ciepło 
i zimno, ciasta i ciasteczka, lody, koktajle, musy i placki. Każda 

potrawa opatrzona jest informacją o kaloryczności potrawy i liczbie 
wymienników węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych. Oprócz 
tego Czytelnicy znajdą praktyczne wskazówki, czym zastąpić cukier, 

tabele miar i wag najpopularniejszych produktów. Autorką publikacji 
jest Agata Lewandowska, dietetyk.

www.rm.com.pl
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Już 
nie truj!

Pracowita, samodzielna, rzadko się skarży, niewiele wymaga. 
Trudno uwierzyć, że bez niej człowiek może przeżyć zaledwie 
kilkanaście godzin. O czym mowa? O wątrobie

Wątroba to bardzo zapracowany narząd 
i nawet, jeśli niezbyt o nią dbamy potrafi 
sama szybko się zregenerować (zapewne 

dlatego na co dzień nie troszczymy się o nią zanadto). 
Wątroba nie jest unerwiona, dlatego nie boli, jeśli 
zbytnio ją obciążymy powiększa się i naciska na inne 
organy. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, że wątroba ma problemy – tylko 30% chorych 
odczuwa objawy, na dodatek łatwo je przeoczyć, 
bo są niespecyficzne: zmęczenie, bóle mięśni i sta-
wów, brak apetytu, czasem może to być rozdrażnienie 
czy problemy z koncentracją.

Choć niewiele się o tym mówi, nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu wątroby występują u co trzeciej 
osoby z wieloletnią cukrzycą.

Cukrzyca i wątroba
Jedną z funkcji wątroby jest gromadzenie glikogenu. 
Jest on ratunkiem w sytuacjach awaryjnych, czyli 
gdy następuje spadek cukru we krwi. Glikogen jest 
wtedy pszekształcany w cząsteczki glukozy, a ich 
wyrzut do krwi powoduje wzrost glikemii. Ale uwaga! 
Mechanizm ten nie zadziała, jeśli jesteśmy pod wpły-
wem alkoholu – wątroba wtedy zajęta jest usuwaniem 
go z organizmu i „nie ma czasu na zajmowanie” się hi-

poglikemią. Glikogen zgromadzony w wątrobie może 
uratować życie... ale z drugiej strony jego nadmiar 
szkodzi. A właśnie niewyrównana cukrzyca, naprze-
mienne wzrosty i spadki cukru powodują, że glikoge-
nu odkłada się za dużo, a to z kolei może prowadzić 
do stłuszczenia wątroby. – Cukrzyca jest częstą przy-
czyną zaburzenia metabolizmu tłuszczów w wątrobie, 

co może doprowadzić do jej stłuszczenia. W większości 
przypadków stłuszczenie nie daje ujemnych następstw, 
jednak czasami może prowadzić do fragmentacji 
i włóknienia, czyli zakończyć się marskością wrotną 
ze stłuszczeniem – mówi Marta Fulmańska-Anders, 
lekarz z Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii 
i Diabetologii UM w Łodzi.

Mikołaj Szewc◄

Cukrzyca jest częstą 
przyczyną zaburzenia 

metabolizmu tłuszczów 
w wątrobie, co może 

doprowadzić do jej 
stłuszczenia
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Stłuszczenie wątroby występuje u prawie poło-
wy chorych po 60. roku życia z cukrzycą typu 2. 
U osób z cukrzyca typu 1 diagnozuje się je rzadziej 
– u ok. 17% osób i odpowiada za nie niewyrównana 
cukrzyca.

Czego unikać?
Aby zadbać o wątrobę należy unikać 

potraw powszechnie uznawanych 
za „niezdrowe”. Szkodliwy wpływ 
na pracę wątroby ma przede 
wszystkim nadmierne i regu-
larne spożywanie alkoholu. 
Wieloletnie picie procentowych 
trunków prowadzi do jej mar-

skości. Wątrobie szkodzi także 
cukier – jest on przetwarzany głów-

nie w wątrobie i może prowadzić do jej 
otłuszczenia. Powinniśmy ograniczyć spożycie 

produktów tłustych, smażonych i wysoko przetwo-
rzonych. Generalnie dieta dobra dla wątroby to dieta 
lekkostrawna, ważne też jest regularne spożywanie 
posiłków. Korzystnie na jej pracę wpłyną owoce i wa-
rzywa. Na przykład cytryna będzie sprzymierzeńcem 
w neutralizacji toksyn, a awokado pomoże pozbyć 
się metali ciężkich (mogą one znajdować się m.in. 
w brązowym ryżu czy morskich rybach).

Niedborze też, gdy za szybko schudniemy  
– uwolnienie komórek lipidowych do krwiobiegu 
może skutkować stłuszczeniem wątroby. Należy też 
uważać na diety tzw. eliminacyjne, które bazują 
na jednej grupie produktów np. tylko na tłusz-
czach lub białkach – diety tego typu 
bardzo obciążają wątrobę. Jeśli już 
chcemy zrzucić zbędne kilogra-
my, to postawmy na lekkie 
i regularne posiłki – po-
zwolą zeszczupleć, ale 
też przysłużą się 
wątrobie.

Dobrze przyprawione
Aby ulżyć wątrobie warto też sięgać po kurkumę. 
Badania przeprowadzone w Japonii wykazały, że kur-
kumina może pomóc w redukcji nadmiaru glikogenu. 
Z kolei naukowcy z Columbia Univesity dowiedli, 
że u myszy z predsypozycjami do cukrzycy i otyłości, 
którym codziennie podawano dawkę kurkuminy dużo 
rzadziej występowały wahania glikemii, insulino-

oporność i sama cukrzyca w porównaniu z myszami, 
którym przyprawy nie podawano.

Wątrobie sprzyja także zwykły... oset, czyli 
ostropest plamisty. Sylimaryna pozyskiwana z jego 
owoców chroni organ, a także wspomaga regenerację 
jej komórek. W Niemczech jest on nawet oficjalnie 
uznany za lek pomocniczy w leczeniu marskości 
i stanów przewlekłego zapalenia wątroby. Badania 
przeprowadzone na kobiecym oddziale we wło-
skim szpitalu psychiatrycznych pokazały, że wyciąg 
z ostropestu podawany przez kwartał w dawce 

400 mg złagodził objawy uszkodzenia wątroby 
na skutek przyjmowania leków psychotro-

powych. Ochronne działanie utrzymywa-
ło się przez 5 lat. 

Dieta dobra dla wątroby 
to dieta lekkostrawna, 

ważne też jest 
regularne spożywanie 

posiłków. Korzystnie 
na jej pracę wpłyną 

owoce i warzywa
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Skórze na pomoc
Skóra to największy i najbardziej widoczny narząd człowieka. 
Łuszcząca się jest nie tylko problemem zdrowotnym, ale ze względu 
na nieestetyczny wygląd może dodatkowo powodować dyskomfort 
psychiczny, a w skrajnych przypadkach prowadzić do zerwania 
kontaktów towarzyskich

Skóra diabetyka jest sucha, podatna na otarcia 
i podrażnienia, swędzi, a nawet może się łusz-
czyć – wynika to z tego, że długotrwała cukrzyca, 

utrzymujące się wysokie cukry powodują zmiany 
w naczyniach krwionośnych, a w konsekwencji skóra 
nie jest odpowiednio odżywiona.

Kiedy zaczyna się problem?
Obumieranie martwego naskórka to proces natural-
ny, nazywany keratynizacją lub rogowaceniem, który 
związany jest z wytwarzaniem przez komórki naskórka 
białka (keratyny). Na tym tle może jednak dochodzić 
do zaburzeń. Jeśli odchodzą całe płaty suchego naskór-
ka mamy do czynienia z nadmiernym rogowacenia.

Przyczyny takiego stanu rzecz mogą być różne – 
nadmierna keratynizacja może być zwyczajnie efektem 
nieodpowiedniej pielęgnacji i niewystarczającego 
nawilżania skóry kosmetykami, ale może też być ob-
jawem zaburzeń wewnątrz organizmu – jeśli komórki 
naskórka zbyt szybko obumierają, organizm nie nadąża 
się ich pozbywać, w ten sposób tworzą się kolejne 
warstwy.

Nadmierne rogowacenie leży też u podstaw wielu 
chorób m.in. łuszczycy. Jak się okazuje łuszczyca 
ma wiele wspólnego z miażdżycą i cukrzycą typu 2. 
Zaobserwowano, że czynniki leżące u podstaw cukrzy-
cy typu 2 i miażdżycy takie jak: zły sposób odżywiania 
się, brak ruchu, alkohol i stres, nasilają zmiany łuszczy-
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Agnieszka Szlagowska◄
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cowe. Poprawa wyrównania glikemii, spadek masy cia-
ła, czyli elementy leczenia cukrzycy typu 2 czy zespołu 
metabolicznego – łagodzą lub nawet powodują zanik 
objawów łuszczycy. Badania dowodzą, że u chorych 

na łuszczycę dwukrotnie częściej występuje otyłość, 
a zmniejszenie masy ciała o 5‒10% poprawia przebieg 
choroby.

Innym rodzajem rogowacenia ściśle związanym 
z cukrzycą jest rogowacenie ciemne. Choroba ta spo-
wodowana jest insulinoopornością i dotyka głównie 
osoby z cukrzycą typu 2, ale może wystąpić także 
u chorych z typem 1, u których rozwinęła się nadwaga 
i insulinooporność. Objawy to ciemne, brunatno-sza-
re przebarwienia zlokalizowane w fałdach skórnych, 
najczęściej pachowych, pachwinowych, łokciowych, 
podkolanowych, a także w okolicy narządów płciowych 
oraz na szyi i karku. Może im towarzyszyć nadmierne 
rogowacenie dłoni i stóp.

Leczenie
Nadmierne rogowacenie skóry to problem nie tylko 
zdrowia fizycznego, ale też psychicznego. Nasilone 
zmiany dermatologiczne często powodują zaburzenia 
więzi społecznych u pacjentów, a w konsekwencji 
mogą być np. przyczyną izolowania się od ludzi, rezy-
gnacji z pracy. Co 4 osoba z łuszczycą ma depresję.

Jeśli rogowacenie skóry jest mocno nasilone należy 
skonsultować się z dermatologiem, który dobierze 
odpowiednie leczenie. Jedną z metod leczenia rogowa-
cenia skóry jest podawanie leków doustnych. Poprawa 
powinna nastąpić po miesiącu regularnego przyj-
mowania leku. Jednak ta metoda leczenia ma pewne 
przeciwwskazania – jeszcze dwa lata po zakończeniu 
kuracji kobiety nie mogą zachodzić w ciążę – istnieje 
bowiem ryzyko uszkodzenia płodu. Często wybieraną 
metodą leczenia jest miejscowe stosowanie sterydów 
w formie maści, kremów lub płynów, które nakłada się 
na zmienione obszary skóry.

Na rynku dostępne są też preparaty keratolityczne 
bez recepty. Warto zwrócić uwagę na te, które złuszcza-
ją w sposób niemechaniczny. Mechaniczne złuszczanie 
zrogowaciałego naskórka może bowiem powodować 
mikrourazy, a nawet krwawienie. To dlatego osobom 
z cukrzycą nie poleca się stosowania silnych peelin-
gów, bo mogą one powodować uszkodzenie skóry, 
a w przypadku diabetyków nawet najmniejsze ranki 
mogą stanowić duży problem ze względu na ich gorsze 
gojenie się.

Wrażliwa skóra diabetyków łatwo się uczula, dlate-
go wybierając odpowiedni preparat szukajmy takiego, 
który nie zawiera konserwantów, sztucznych barwni-
ków, ani substancji zapachowych. 

Rogowacenie ciemne 
spowodowane jest 
insulinoopornością i dotyka 
głównie osoby z cukrzycą 
typu 2, ale może wystąpić 
także u chorych z typem 1, 
u których rozwinęła się 
nadwaga i insulinooporność
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drobnoustroje

woda woda

drobnoustroje
warstwa 

zrogowaciała

naskórek

warstwa 
podstawna

skóra 
właściwa
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Nadmierne rogowacenie powoduje między innymi utratę jędrności skóry (poprzez 
utratę wody) i ułatwia drobnoustrojom dostęp do głębszych warstw. 





Powrót do korzeni... 
liści i owoców

Z tematem cukrzycy radzimy sobie coraz lepiej. Dzięki nauce, 
badaniom, testom. Dzięki ludziom zadającym pytania i szukającym 
rozwiązań. Jeszcze 10 lat temu największą nowością, mało zresztą 
dostępną, była pompa insulinowa. Nauka i technologia idzie 
do przodu, na szczęście nie lekceważy rzeczy znanych już od dawna

Naukowcy badają nie tylko to, co będzie, ale 
też to, co jest i było. Człowiek wywodzący się 
z natury, w naturze znajduje wiele substancji 

korzystnych dla organizmu. Nauka nie zaprze-
cza, a natura dostarcza wielu znanych od wieków 
substancji leczących, kojących i wspomagających. 
Dzięki nauce, wiedzę o tego typu ziołach i rośli-
nach możemy usystematyzować i przyporządkować 
do konkretnych problemów. W ten sposób weryfi-
kowana jest wiedza zielarek i szamanów testowana 
wcześniej metodą prób i błędów. Teraz wiemy, 
że część takiej „mądrości” możemy i powinniśmy 
wykorzystywać. Wystarczy przecież czasem zerwać 
owoc z drzewa...

A dla cukrzyków?
Jest grupa przebadanych naukowo i przetestowanych 
naturalnych produktów wspomagających osoby chore 
na cukrzycę. Największym wyzwaniem, a co za tym idzie 
najważniejszym zadaniem jest oczywiście utrzymanie 
glikemii na względnie stałym poziomie. Cukry, które 
mają się nie wahać, najlepiej przyjmować w posiłkach 
złożonych z naturalnych i jak najmniej przetworzonych 
składników. Jeśli więc wspomagamy się suplementami, 
warto sięgać po te, które też na naturze bazują. Na przy-
kład suplementy z korą cynamonowca poprawią  insuli-
nowrażliwość, ale też zredukują magazynowanie tkanki 
tłuszczowej. Korzeń żeń-szenia zmniejsza wchłanialność 
cukrów z przewodu pokarmowego, poprawia magazy- 

Mikołaj Szewc►



nowanie glukozy w wątrobie (na kryzysowe sytuacje) 
i u osób z cukrzycą typu 2 usprawnia produkcję insuliny. 
Dodatkowo wspomaga układ odpornościowy i płciowy, 
a co za tym idzie, stan całego organizmu. Przykładów jest 

wiele. Najlepszym, także dlatego że najdokładniej chyba 
zbadanym, jest morwa. To drzewo pochodzące z Azji, 
w Europie występuje najczęściej w dwóch odmianach 
morwy białej i morwy czarnej. Roślina ta, szczególnie 
odmiana biała, zawiera wiele substancji wspomaga- 
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Jakich roślin szukać 
w suplementach

● morwa biała 
● pokrzywa

● rutwica lekarska
● fasola

● cynamon
● kozieradka

● borówka czernica
● wiesiołek

● mniszek lekarski



jących terapię cukrzycy. Wykorzystywać możemy owoce, 
liście i korzeń.

Owoce 
Owoce morwy białej wyglądają podobnie jak maliny 
lub jeżyny. Występują w kolorach od białego, przez 
różowy aż do bardzo ciemnego fioletu (nadal będzie to 
morwa biała).

Jeśli chcemy zebrać owoce do stosowania w natu-
ralnej terapii, najlepiej zrobić to pod koniec lipca. 

Owoce mają słodki smak – zawierają dużo cukrów 
prostych. Są także bogate w związki, które pomagają 
pozbyć się z organizmu szkodliwych wolnych rodników. 
Mają sporo wapnia i witaminy C. Dzięki obecności 
pektyn poprawiają perystaltykę jelit, dlatego znajdują 
zastosowanie w odchudzaniu. Świeże owoce poleca się 
przy wrzodach żołądka. Sok z morwy wskazany jest 
do stosowania przy anemii. 100 g suszonych owoców 
zawiera 340 kcal.

Liście 
Zawierają dużo witamin z grupy B, które m.in. dobrze 
wpływają na wzrok (B2), ale też mogą poprawiać 
nastrój (B1). Bogate są także w witaminę C i błon-
nik. Ale przede wszystkim to właśnie liściom morwa 
zawdzięcza działanie obniżające poziom cukru we krwi. 
Dowodzą tego liczne badania prowadzone zarówno 
na zwierzętach, jak i na ludziach. Wyniki były podob-
ne: badanie przeprowadzone na szczurach z cukrzycą, 
którym podawano przez 5 tygodni ekstrakt z liści 
morwy, wykazało obniżenie stężenia glukozy we krwi 
zwierząt. Substancja (jeden alkaloidów), która decyduje 
o hipoglikemizującym działaniu występuje także w ko-
rze morwy. Badania na ludziach dały konkretniejsze 
wyniki, okazało się że podawanie średnio 1 g proszku 
z suszonych liści dziennie hamuje wzrost glikemii 
poposiłkowej i wydzielanie insuliny.

Liście morwy obniżają także „zły”  cholesterol 
(LDL) i zmniejszają ryzyko zachorowania na chorobę 
Alzheimera. 

Morwa biała dostępna jest na rynku w postaci 
suplementów, ale jeśli chcemy sami ususzyć jej liście 
należy je zbierać w połowie maja –  gdy są zielone, 
najlepiej przy bezchmurnej pogodzie. Do naparu 
najbardziej nadają się młode listki. Tak zebrane liście 
suszymy w piekarniku w temp. 40°C  lub na papierze 
w przewiewnym, zaciemnionym miejscu. 

Korzeń 
Właściwości części rosnącej pod ziemią są jeszcze inne. 
Dawniej wyciąg z korzenia morwy białej stosowano 
w leczeniu kaszlu i astmy. Korzeń, podobnie zresztą jak 
owoce, ma działanie profilaktyczne w zakresie rozwoju 
nowotworów. 

Morwa biała cieszy się dużą popularnością szcze-
gólnie w Japonii i Indiach. Japończycy chętnie sięgają 
po odchudzające herbatki z morwy, natomiast Hindusi 
sproszkowane liście dodają do paratha, czyli indyjskie-
go chleba, który ma formę płaskiego placka z mąki 
pszennej. Paratha to popularna potrawa nie tylko 
w Indiach, ale i w innych krajach Azji. 
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Lody z morwy
Całość (4 porcje): 320 kcal; 1 WBT; 6,5 WW
1 porcja: ok. 140 g: 80 kcal; 0,25 WBT; 1,6 WW

● 500 g owoców morwy
● 1 limonka (100 g)
● 3 łyżki jogurtu naturalnego typu „grecki” (60 g)
● szczypta imbiru w proszku
● 10 listków świeżej melisy (1 g)
● ½ łyżeczki cukru waniliowego (2 g)

Owoce morwy myjemy i przebieramy. 
Wyciskamy sok z limonki. Owoce morwy, 
sok, jogurt, imbir, cukier waniliowy i melisę 
blendujemy na gładką masę. Zamrażamy 
w foremkach do lodów na patyku lub 
za pomocą sorbetiery.

Pieczona pierś kurczaka 
z morwą

Całość (4 porcje): 500 kcal; 4 WBT; 2,5 WW
1 porcja: ok. 160 g: 125 kcal; 1 WBT; 0,6 WW

● filet z 2 piersi kurczaka (400 g)
● 250 g owoców morwy białej
● kawałek świeżego imbiru (10 g)
● ¼ łyżeczki kminu rzymskiego
● ½ łyżeczki papryki słodkiej w proszku
● sól
● pieprz

Owoce morwy dusimy w rondlu bez pokrywki. 
Kiedy owoce się rozpadną dorzucamy kmin 
rzymski, paprykę w proszku, szczyptę soli i starty 
świeży imbir. Gotujemy do zredukowania 
i zgęstnienia. Pierś kurczaka nacieramy solą 
i pieprzem. Pieczemy w naczyniu żaroodpornym 
pod przykrywką ok. 10 min w temperaturze 
200ºC. Po tym czasie zdejmujemy pokrywkę, 
polewamy kurczaka sosem z morwy i pieczemy 
kolejne 15 min bez przykrycia.

Konsultacja przepisów: dr inż. Anna Hinburg,
dietetyk, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.
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Dla skóry wymagającej
Wzmacniający balsam do ciała Emolium Diabetix® jest przeznaczony 
do codziennej pielęgnacji wymagającej skóry diabetyków. Zawarte w nim 
składniki przynoszą natychmiastową ulgę i skutecznie łagodzą uczucie 
pieczenia i świądu. Preparat długotrwale nawilża i wzmacnia naturalną barierę 
ochronną skóry, skutecznie zabezpieczając ją przed podrażnieniami. Balsam 
redukuje pęknięcia, przynosząc ukojenie przesuszonej skórze.
Substancje aktywne: kompleks Hydra 10 (w tym Urea i Aloe Vera), 10 
witamin ( A, E, C, B1, B2, B5, B6, B12, PP), prebiotyk Biolin, olej 
Macadamia.

Cena: 35 zł (200 ml)

NYDA® przeciw wszom i gnidom
Skuteczny preparat na wszy i gnidy, który eliminuje pasożyty już po 
jednej aplikacji. Tuż po zastosowaniu NYDA® zahamowane zostaje 

ryzyko przeniesienia wszy na inną osobę. Preparat nie zawiera 
neurotoksycznych insektycydów, dzięki czemu jest bardzo dobrze 
tolerowany przez wrażliwą skórę dzieci. Unikalna formuła ułatwia 
wyczesywanie martwych pasożytów z włosów, przez co kuracja nie 

jest męcząca dla dzieci. Dla dzieci od 2. roku życia. 
www.wszyzglowy.pl 

ETUI FIT
Planujesz wakacje, a może Twoje dziecko jedzie na pierwszy obóz? 
Etui Fit ułatwi Ci dobrą organizację i przygotowanie do wyjazdu. 
Dzięki etui masz możliwość przechowania wszystkich akcesoriów 

do insulinoterapii: dzienniczka samokontroli, penów, leków, 
glukometru, nakłuwaczy i pasków testowych.

Produkt dostępny w Medtronic oraz wybranych aptekach i sklepach 
medycznych.

www.pompy-medtronic.pl

Nowoczesny opatrunek
AQUA-GEL®– opatrunek pierwszej pomocy. Polecany na oparzenia, 
otarcia, skaleczenia i wszelkie urazy skóry. Opatrunki AQUA-GEL® należą 
do najnowocześniejszej III generacji biomateriałów opatrunkowych. 
Technologia produkcji opatrunków hydrożelowych opracowana została 
przez zespół polskich naukowców z Politechniki Łódzkiej. Mogą być one 
stosowane do opatrywania ran wymagających wilgotnego środowiska: 
np. u osób z zespołem stopy cukrzycowej. Opatrunki hydrożelowe jako 
jedyne na rynku zapewniają chłodzące i kojące i działanie, dlatego też 
szczególnie polecane są do opatrywania oparzeń i otarć, także u dzieci. 
Zmiana opatrunku dzięki jego hydrożelowej konsystencji jest bezbolesna 
dla pacjenta. W przypadku ran przewlekłych jest on refundowany.
Można go nabyć także bez recepty, wówczas przykładowo cena za rozmiar 
6x12 cm wynosi ok 4,70 zł w aptece.



Ile morwy w morwie? Dużo!
Suplement diety MORWA BIAŁA PLUS FORTE zawiera aż 600 

mg ekstraktu z morwy białej w 1 tabletce, co stanowi najwyższą 
porcję ekstraktu dostępną w suplemencie diety. Dodatkowo produkt 
zawiera ekstrakt z cynamonowca oraz chrom wspierające utrzymanie 

prawidłowego poziomu cukru we krwi i witaminę B12, którą powinni 
suplementować diabetycy przyjmujący codziennie metforminę. 

MORWA BIAŁA PLUS FORTE została wyprodukowana 
i opracowana w Polsce przez eksperta w dziedzinie suplementów diety 

zawierających morwę białą –  firmę Avetpharma! Zalecana dzienna 
porcja: 1 tabletka przed 

głównym posiłkiem. Opakowania: 30 i 60 tabletek. Cena: 13 – 19 zł.

30

ni
ez

bę
dn

ik
 w

ak
ac

yjn
y

Maść MILGAMMA do stóp
MILGAMMA to maść do pielęgnacji stóp 

z mocznikiem w stężeniu 10%. Polecana jest 
do codziennej pielęgnacji suchych, szorstkich 

i popękanych stóp, a także do pielęgnacji 
stóp przy chorobie cukrzycowej, atopowym 

zapaleniu skóry i ichtiozie. Zawiera mocznik 
w wysokim stężeniu, przez co wspiera 

naturalną zdolność skóry do wchłaniania 
i magazynowania wody.

Blue BerryTM Plus – pomaga dbać o Twoje oczy
Blue Berry Plus™ to oryginalny, szwedzki suplement diety 
z wyciągiem z borówki, który pomaga zachować zdrowe oczy 
i dobry wzrok. Unikalny skład Blue Berry Plus™ pomaga uzupełnić 
niezbędne składniki odżywcze w oku.
Innowacyjne działanie preparatu opiera się na aktywności składników 
ziołowych: wysokiej dawce naturalnej luteiny zawartej w wyciągu 
z aksamitki, biologicznie dostępnego wyciągu z czarnej borówki, 
wyciągu ze świetlika oraz witaminy A poprawiającej jakość widzenia 
o zmroku. Cynk dodatkowo wpływa na poprawę koncentracji.
Dostępny w aptekach w opakowaniach zawierających 60 lub 120 
tabletek. Cena za opakowanie 60 tabletek w aptece wynosi ok. 60 zł.

Optymalne dawkowanie insuliny każdego dnia
Glukometr Contour® Plus Link firmy Ascensia Diabetes Care umożliwia automatyczne przesyłanie war-
tości glikemii do kalkulatora bolusa, w pompie insulinowej firmy Medtronic z serii Paradigm®*. Podobnie 
jak CareLink® USB, pozwala na transfer danych z pompy i/lub glukometru do programu CareLink® firmy 
Medtronic. Oszczędza to czas zarówno pacjentowi jak i lekarzowi. Dokładne i precyzyjne pomiary** glikemii 
przekładają się nie tylko na optymalne skalkulowanie dawki insuliny, ale również na prawidłową kalibrację 
systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii. Zapytaj o nowy glukometr Contour® Plus Link swojego lekarza.
*Modele: MiniMed® Veo™, MiniMed® Real-time (722), MiniMed® Paradigm® (715).*
** Dokładność glukometru Contour® Plus Link spełnia wymóg normy ISO (ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015) dopuszcza granicę błędu na poziomie ±15 mg/dl 
przy stężeniu glukozy <100 mg/dl lub ±15% przy stężeniu glukozy ≥100 mg/dl).
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Kurkuma BCM-95® – przyprawa życia
Kurkuma jest jedną z najlepiej zbadanych roślin wspomagających zdrowie 

– uwzględniono ją w ponad 600 patentach. Kurkuma BCM-95 zawiera 
olejki eteryczne, dzięki czemu jest szybko wchłaniana i przyswajana przez 

organizm. Kurkuma, zwana przyprawą życia wspomaga odtruwanie 
organizmu, odchudzanie, dobrze wpływa na wątrobę. Doskonale zwalcza 

wolne rodniki (jest kilkakrotnie silniejsza od witaminy E i C)! Aby 
w pełni skorzystać z dobroczynnego wpływu kurkuminy, należy szukać 

ekstraktu z kurkumy (szafranu indyjskiego) z zawartością co najmniej 95% 
kurkuminoidów.

sklep.kenayag.com.pl 

Akutol spray do usuwania plastrów/opatrunków
Pozwala szybko, łatwo i bezboleśnie usunąć plaster/opatrunek. Polecany 
dzieciom i dorosłym aktywnie spędzającyn czas i pacjentom z cukrzycą.

Dlaczego warto kupić?
● jest bezpieczny 

● nie wpływa na proces gojenia i nie jest wchłaniany przez ranę 
● działa delikatnie także na wrażliwą i bardzo suchą (jak w przypadku diabetyków), 

popękaną lub naruszoną skórę (testowany dermatologicznie) 
● leczone miejsce pozostaje czyste i przygotowane do przyklejenia nowego plastra 

Cena orientacyjna w aptece ok. 18‒19 zł. Opakowanie 35 ml 
starcza nawet do 200 aplikacji.

www.akutol.com.pl
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Smacznie i zdrowo od Mixit!
Mixit.pl – specjalista od musli i kasz komponowanych na indywidualne 
życzenie wprowadza mieszankę dedykowaną diabetykom. Zrównoważone musli 
zawiera jedynie naturalne cukry na poziomie zaledwie 2,5 jednostek chlebowych 
w 50 g porcji. Skład powstał pod ścisłym nadzorem technologa żywienia. 
Harmonijne połączenie smaków liofilizowanych (suszonych mrozem) jagód, 
truskawek i płatków kokosa dopełniają prażone orzeszki laskowe i cynamon.

Składniki:
płatki kukurydziane (kukurydza, sól), orzechy askowe prażone, 
płatki kokosowe, ryż preparowany, liofilizowane jagody, liofilizowane 
truskawki, starta kora cynamonowa.
Cena: 24,50 zł, Waga: 370 g.
Więcej informacji na stronie: Mixit.pl

Wierzbownica drobnokwiatowa (Epilobium parviflorum)
● wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty
● posiada właściwości antyoksydacyjne

WYCIĄG Z ZIELA WIERZBOWNICY drobnokwiatowej wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie prostaty i układu moczowego. Pomaga
utrzymać normalny przepływ moczu oraz zmniejszyć częstotliwość
oddawania moczu u mężczyzn.
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UROSAL wyleczy Twoją infekcję
UROSAL to produkt leczniczy zawierający metenaminę i salol 
(salicylan fenylu) o działaniu przeciwbakteryjnym, preparat 
stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych układu moczowego, 
przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Działa odkażająco, 
przeciwzapalnie, przeciwbólowo. Skuteczny w:
• zapaleniu pęcherza moczowego 
• odmiedniczkowym zapaleniu nerek 
• zapaleniu miedniczek nerkowych 
• stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 
• biegunce 
• nieżycie jelit.
www.vis-farm.pl

CefavitD3 – wydajny!
Witamina D3: pomaga w utrzymaniu zdrowych kości 

i zębów, bierze udział w podziale komórek i pomaga 
w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia 

we krwi i w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego. Dzięki wysokiej zawartości witaminy D3 
(7000 j.m.) wystarczy spożyć tylko 1 tabletkę tygodniowo; 

więc jedno opakowanie wystarcza aż na pięć miesięcy!

Opakowanie zawiera 20 tabletek. Dostępny w aptece 
w cenie ok. 20 zł.
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Wakacyjna prenumerata Szugarfrika!
Morze, góry, lasy, jeziora, słońce, plaża... Czegoś brakuje? Tylko prenumeraty 

Szugarfrika! Z dostawą do domu i dwoma numerami gratis! Zajrzyj 
na stronę 58 lub napisz do nas: prenumerata@szugarfrik.pl

9 772082 535107
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Nazwa handlowa: Anaftin® Płyn do płukania jamy ustnej
Postać: płyn
Główne składniki: poliwinylopirolidon (PVP), aloes zwyczajny 
(Aloe barbadensis), hialuronian sodu, dwupotasowa sól kwasu 
glicyryzynowego, woda
Opakowanie: butelka (z nakrętką pełniącą rolę miarki) 120 ml
Zastosowanie: Anaftin® Płyn do płukania jamy ustnej łagodzi 
dolegliwości bólowe wywołane niewielkimi zmianami w jamie ustnej, 
takimi jak aftowe zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia aftowe, jak 
również uszkodzenia spowodowane aparatami ortodontycznymi lub 
źle dopasowanymi protezami. Jest również wskazany do stosowania 
w przypadku rozległych owrzodzeń aftowych. Produkt rekomendowany 
jest do leczenia licznych, rozlanych owrzodzeń w jamie ustnej 
oraz u pacjentów ortodontycznych. Miarka w nakrętce umożliwia 
precyzyjne odmierzenie płynu bez konieczności rozcieńczania. Nie 
zawiera alkoholu, nie wywołuje pieczenia po nałożeniu. Nie zawiera 
parabenów. Przeznaczony dla dorosłych i dzieci.
Dowiedz się więcej na www.anaftin.pl
Dystrybutor: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker 
Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy
Przygotowano: maj 2017, PL-ANA-2017-C2‒17-PRINT
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Monika Godlewska►

Dziadkowie
kontra

rodzice

Cukrzyca to nieuleczalna choroba, która dotyka nie tylko małego 
cukrzyka. Zmienia życie całej jego najbliższej rodziny. Do innego, 

ale z pewnością zdrowego trybu życia musi dostosować się każdy 
z jego otoczenia, nie tylko rodzice, ale np. babcie i dziadkowie

Zwłaszcza na początku cukrzycowej drogi ciężko 
jest wszystkim bez wyjątku. Dziadkowie, czyli 
Ci „drudzy rodzice” też przeżywają zachorowa-

nie ukochanego wnuka. Czasem intensywniej, gwał-
towniej i przede wszystkim dłużej. Często nie radzą 
sobie z tym. Chcieliby dla niego tego, co najlepsze. 
Gdyby mogli ściągnąć gwiazdkę z nieba, zrobiliby 
to bez wahania. Jednak, mimo że tak bardzo tego 
pragną, cukrzycy nie da się cofnąć, ani tym bardziej 
wyleczyć. Jest im wyjątkowo ciężko pogodzić się 
z tak okrutnym losem. Nie takie życie wymarzyli 
sobie dla wnuka. Ta bezradność boli, jak świeża 
rana. Nie mogą sprawić, że choroba zniknie. Jednak 
próbują tego dokonać szukając ratunku nawet tam, 
gdzie go nie ma. Stąd poszukiwania bioenergo-

terapeutów, zielarzy i innych terapii, które w ich 
mniemaniu dają choć cień szansy na wyleczenie. 
Poszukiwanie uzdrowienia u specjalistów medycyny 
niekonwencjonalnej wynika również z niewiedzy 
i mylenia typów cukrzycy. Zapewne do momentu 

zachorowania wnuka bliski im był jedynie 
drugi typ cukrzycy i szczerze 
mówiąc tylko taką cukrzycę 
znają. W ich świado-
mościach funkcjonuje 
jedynie choroba, którą 
da się okiełznać tablet-
kami, dietą i odpo-
wiednim trybem życia. 
Dlatego tak ważna 
jest edukacja, która 
umożliwi i babciom, 
i dziadkom poznanie 
choroby wnuka, tak, 
by mogli pomagać 
mu w codziennym 
życiu bez niepotrzeb-
nych nerwów, frustracji 
i kłótni.

Co zrobić, by pomóc 
dziadkom zrozumieć cho-
robę? Czasem wystarczy 
spotkanie z edukatorem 
diabetologicznym, który 
objaśni różnice między 
typami cukrzycy. Wówczas 
mocniejsi, bo uzbrojeni w kon-
kretną wiedzę mają szansę stać się 
skutecznym wsparciem i dla dziecka, 
i dla jego rodziców.
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Dziadkowie uzbrojeni 
w konkretną wiedzę mają 
szansę stać się skutecznym 
wsparciem i dla dziecka, 
i dla jego rodziców
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Obwinianie rodziców
Dziadkowie i babcie często nie radzą sobie z tak 
ciężkim brzemieniem. Bywa, że żal do losu przelewają 
na swoje dzieci, czyli rodziców małych diabetyków. 
Uporanie się z tym skomplikowanym 
problemem wymaga sporo 
czasu, cierpliwości i chęci 
z obu stron. Dziadkowie 
i babcie często też nie 
chcą rozmawiać, 
bo podświadomie 
bronią się przed 
„sprowadzeniem 
ich na ziemię”. 
Wolą wierzyć 
w niemożliwe, 
bo zwyczaj-
nie chcą żyć 
złudną nadzieją, 
że ich wnuk lub 
wnuczka w koń-
cu wyzdrowieje. 
Oczywiście 
to nie jest 
problem 
wszystkich 

babć i dziadków młodych diabetyków. Wielu z nich 
od początku dzielnie wspiera rodziców i zdobywa 
wiedzę w zakresie cukrzycy typu 1. Jednak zdecydo-
wanie nie należy przekreślać tych, którym trudno 
zaakceptować chorobę dziecka. Zachęcanie do edukacji 
i częste rozmowy to podstawa! Choć to trudne zadanie, 
bo dziadkowie często nie chcą słuchać swych dzieci 
i „wiedzą lepiej”, co dobre dla ich wnuka.

Zdarza się też, że brak wsparcia ze strony dziadków 
w procesie akceptacji choroby dziecka i obarczanie winą 
za nią swoich dorosłych dzieci jest ściśle powiązany 
z brakiem akceptacji syna lub synowej. Do którego doszło 
jeszcze przed zachorowaniem wnuka. Dlatego poradzenie 

sobie z tym problemem nie jest takie proste. Wymaga 
i czasu, i dobrej woli obu stron. Dorośli z najbliższego 
otoczenia diabetyka muszą zrozumieć, że najważniejsze 
jest dobro dziecka. Powinien jednoczyć ich wspólny cel, 

a jest nim poznanie choroby na tyle, by umieć 
pomagać dziecku na co dzień i przywrócić 

jego życiu względną normalność.
Dziadkowie również muszą upo-

rać się z dręczącym ich poczuciem 
winy. Tylko z tą różnicą, że rodzice 
diabetyka, choć na początku jego 
choroby obwiniali się o wszyst-

ko, po jakimś czasie odzy-
skują równowagę i wdrażają 
się w nowy rytm życia z cu-
krzycą w tle. Dziadkowie 
znacznie dłużej żyją iluzją 
i pragnieniem odzyskania 

dziecka sprzed choroby. 
Ciągle odwołują się do tego, 
co było przed zachorowaniem. 
Znacznie częściej dzieje się 

tak, gdy zachoruje starsze-
dziecko. Takie, z którym 

chodzili na największe 
lody w mieście, 

Po roku, jaki minął od diagnozy, mogę powiedzieć, 
że moje dziecko radzi sobie świetnie. Razem z mężem 
wspieramy się i żyjemy całkiem normalnie. Niestety 
dziadkowie co chwilę próbują nas skłonić, żebyśmy 
poszli z córką, a to do bioenergoterapeuty, znachora, 
Mongołki po ziółka albo przyczepili jej jakieś elektro-
dy itp. Co gorsza czasem córce też próbują wmówić, 
że to się da wyleczyć „i że pan to tylko rączki nad tobą 
potrzyma”. No i oczywiście, to my jesteśmy winni cho-
roby. Nie pomaga tłumaczenie, podsuwanie broszurek, 
książek czy linków do stron internetowych.

Ziółka 
i elektrody

Magdalena Mituta,
mama 8-letniej Alicji, chorej 
na cukrzycę typu 1 od roku
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Dziadkowie znacznie dłużej 
żyją iluzją i pragnieniem 

odzyskania dziecka sprzed 
choroby. Ciągle odwołują 
się do tego, co było przed 

zachorowaniem



Moja mama na początku bardzo się bała, a na wszel-
kie próby zaangażowania jej, wytłumaczenia, naucze-
nia czegoś – słyszałam: „Boję się!”, „W życiu się tego 
nie nauczę!”. Z czasem jednak zaczęła orientować się 
w temacie. Dużo wie na temat cukrzycy typu 1, zna 
wszystkie najnowsze badania na ten temat, ale cu-
krzycowy osprzęt obchodziła szerokim łukiem. Moja 
Pani diabetolog poradziła, żeby zabrać mamę na cu-
krzycowe warsztaty. I faktycznie podczas warsztatów 
mama się przełamała i po raz pierwszy pod okiem 
pielęgniarki zmierzyła synowi cukier. Przed nami 
kolejne wyzwania typu: „Babcia sama z wnukiem 
w domu”. Wiadomo, ja też się trochę stresuję, ale 
przed mamą robię dobrą minę, bo wychowuję syna 
sama i naprawdę trudno mi będzie bez jakiejkolwiek 
pomocy, możliwości zostawienia dziecka u babci. 
Pracujemy nad tym razem i od nas obu wymaga 
to przełamywania się.

Babcie 
na warsztaty! 

Anna Krupińska,
mama 4-letniego Michała

(cukrzyca od 10 miesięcy)
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objadali się tonami truskawek i domowymi wypiekami 
w dużych ilościach. Żałują, że teraz nie może odbywać się 
to tak bezkarnie, że trzeba to zaplanować, zważyć jedzenie 
i podać odpowiednią dawkę insuliny. To dla nich nowość. 
Trzeba koniecznie z nimi rozmawiać i uczyć nowego, 
nie znaczy gorszego życia. Muszą uwierzyć, że nie stracili 
wnuka, że ta wiedza pozwoli im na to wszystko, co robili 
do tej pory. Z niewiedzy i pragnienia odzyskania dawnego 
życia rodzi się w babciach i dziadkach pewnego rodzaju 
bunt. Wtedy rodzice diabetyków słyszą najczęściej „daj 
się dziecku wreszcie najeść”, albo „przecież te winogrona 
nie mają cukru, niech je do woli”. W tym momencie 
rodzice chorego dziecka myślą, że muru, którym otoczyli 

się dziadkowie nigdy nie da się zburzyć. To błąd. Da się, 
choć wymaga to czasu i cierpliwości, której nieco brakuje 
zmęczonym rodzicom na początku choroby dziecka. 
To minie. Gdy już uporają się z nieuzasadnionym 
poczuciem winy za chorobę swojej pociechy, gdy staną 
na nogi i zaakceptują nowe życie, dadzą radę. Znajdą 
wtedy siłę, by stawić czoła „wszechwiedzącym” dziad-

R E K L A M A
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Rady dla rodziców
1. Jasno określ pole działania dziadków. Może 

przydziel im jakieś ważne funkcje w opiece 
nad dzieckiem? W ten sposób pokażesz im, 
że są POTRZEBNI, a to z kolei spowoduje, 
że łatwiej pogodzą się z tym, że nie 
o wszystkim mogą decydować, i że nie 
zawsze będziesz korzystał z ich rad. Jednak 
pamiętaj: TY decydujesz o wychowaniu 
dziecka!

2. Zawsze WYSŁUCHAJ dziadka/babcię lub 
teścia/teściową. Mają duże doświadczenie 
życiowe, choć cukrzycowego jeszcze nie 
posiadają. W ten sposób okażesz im 
SZACUNEK. 
Pamiętaj, wysłuchać nie znaczy działać tak, jak 
chcą tego Twoi rodzice. To Ty zadecydujesz, 
na ile to, o czym mówią Ci się przyda.

3. Nie ma sensu wdawać się w potyczki 
słowne. Dlatego nie wchodź w nerwowe 
dyskusje i nie pozwól, by zawładnęły 
Tobą emocje. Bardzo ważne w tej relacji 
jest OPANOWANIE i powoływanie 
się podczas jej trwania na autorytety 
np. przedstawiając swój punkt widzenia 
powiedz, że właśnie takie postępowanie 
zalecił diabetolog.

4. Podczas szczerej rozmowy jasno wyznacz 
GRANICE. Szczególnie w przypadku tych 
dziadków, którzy ignorują Twoje decyzje 
i podważają Twoje zdanie. Ty jesteś rodzicem 
i Twoja decyzja jest ostateczna i nieodwołalna. 
Pamiętaj, nie możesz godzić się na to, 
by dziadkowie robili coś „po swojemu”, gdy 
Ty tego nie widzisz.

Córka zachorowała dwa lata temu. Moi rodzice zacho-
wali się świetnie – od początku się mocno zaangażowali. 
Mama założyła konto na fb, tylko po to, żeby zapisać się 
do grup wsparcia i tam zdobywać wiedzę. Niestety te-
ściowie nie pomagają wcale, wręcz przeciwnie. Najpierw 
usłyszałam, że to moja wina, bo dawałam córce 
słodycze, potem teściowa dopytywała czy na pewno nie 
da się tego wyleczyć i dlaczego nic z tym nie zrobimy. 
Najgorsze jednak było, gdy teściowa zaczęła się „do-
kształcać” – córka pewnego razu po jej wizycie przyszła 
do mnie z płaczem, bo usłyszała od babci, że jej utną 
stopy. Od tamtej pory nie widujemy się. Widzę, że mąż 
jest rozdarty, bo to jego matka, ale na razie muszę się 
do tego zdystansować.

Babcia 
straszy

Milena Kołasińska, 
mama 10-letniej Zuzi 
(cukrzyca typu 1 od 2 lat)
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kom. To trudne rozmowy. Zwłaszcza, gdy „nieomylni” 
dziadkowie i babcie nie chcą słuchać swoich doro-
słych dzieci, bo przecież „wiedzą lepiej”. Wtedy warto 
skorzystać z pomocy kogoś, kto stanie się dla nich 
autorytetem. Takim ekspertem może być edukator 
cukrzycowy lub diabetolog wnuka. To kompetentne 
osoby, z których zdaniem dziadkowie będą się liczyli. 
Poza tym takie spotkanie nie będzie z góry nacecho-
wane negatywnymi emocjami, których czasem trudno 
uniknąć w relacjach rodzinnych.

Ważne granice
Niestety problemy z akceptacją cukrzycy przez babcie 
i dziadków są częstsze w rodzinach, w których jeszcze 



przed zachorowaniem dziecka dziadkowie i babcie 
nie mieli wyznaczonych granic swoich „wpływów”. 
Po prostu żyli i żyją nadal życiem swoich dorosłych 
dzieci, a w konsekwencji i wnuków. Dlatego też 
próbują kontrolować nową sytuację. Na tym etapie 
nie są w stanie skutecznie pomagać, bo tak naprawdę 
nic nie wiedzą o cukrzycy. Ich wszelkie próby pomocy 
tylko wywołują, a potem potęgują rodzinne konflikty. 
Niebezpiecznie robi się, gdy próbują uleczyć wnuka 

np. wspomnianymi już seansami bioenergoterapeu-
tycznymi lub ziołami. Jeśli rodzic w tym momencie 
nie wyznaczy wyraźnych granic, przejmą kontrolę. 
Gdy po kontakcie np. z bioenergoterapeutą diabetyk 
wejdzie w remisję, babcia czy dziadek dostaną „nama-
calny” dowód na skuteczność takiej terapii. Dlatego 

tak ważne jest uczenie się choroby od kompetentnych 
osób. Dzięki nim dziadkowie w końcu „zejdą na zie-
mię” i z czasem zaakceptują fakt nieodwracalności 
choroby.

Rodzice małych diabetyków powinni pamiętać 
o tym, jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywają 
dziadkowie. Jeżeli jest im ciężko przestawić się na takie 
myślenie, to niech przypomną sobie swoje dzieciństwo 
i kochających nade wszystko dziadków. To kolej-
ny argument za tym, by uczyć ich choroby wnuka. 
Każdemu dziecku należą się kochający i rozpieszcza-
jący dziadkowie. Takie prawo tego świata, że rodzice 
wychowują, a dziadkowie rozpieszczają ich pociechy. 
Grunt, by robili to mądrze, a w przypadku diabetyków 
z pełną świadomością „uroków” choroby dziecka.

Rodzice prowadzący „walkę” z nieświadomymi za-
grożeń wynikających z niewiedzy o cukrzycy dziadka-
mi, powinni nabrać pewności siebie i wiary, że robią 
dla swego dziecka to, co jest dla niego najlepsze, 
a ową walkę przekuć na wyposażenie swoich rodziców 
w wiedzę o chorobie wnuka. Zarówno dziadkowie, 
jak i rodzice w chwilach kryzysu obfitującego we wza-
jemne pretensje powinni pamiętać o wspólnym celu, 
którym jest dobro i bezpieczeństwo ukochanego 
dziecka i wnuka. 

 ► Monika Godlewska,
psycholog i edukator diabetologiczny. Prywatnie mama Stasia (9 lat) 

i Doroty (11 lat - z cukrzycą typu 1 od 7 lat)

Problemy z akceptacją 
cukrzycy przez babcie 
i dziadków są częstsze 
w rodzinach, w których 
jeszcze przed zachorowaniem 
dziecka dziadkowie nie mieli 
wyznaczonych granic swoich 
„wpływów”
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Bunt nastolatka.
Jak sobie radzić?

Agnieszka Bratuś 
jest psychologiem 

oraz założycielem 
i dyrektorem CTS 

Niepublicznej 
Poradni 

Psychologicznio- 
-Pedagogicznej 

w Elblągu. 
Z diabetykami 

zaczęła pracować, 
gdy na cukrzycę 

typu 1 w wieku 10 
lat zachorowała jej 

obecnie 14-letnia 
córka. W grudniu 

ubiegłego roku 
taką samą diagnozę 

postawiono 
u młodszego syna

Rozmawiamy podczas 
warsztatów ACTIVEdiabet 
w miejscowości Łajs, gdzie 

Agnieszka Bratuś prowadziła 
zajęcia psychologiczne najpierw 
dla dzieci, potem dla rodziców.

Jak trafiają do Pani 
diabetycy? Z jakimi 
problemami przychodzą?
Agnieszka Bratuś: Czasami rodzi-
ce przychodzą z dziećmi, czasem 
diabetolog zmotywuje do wizyty 
u psychologa, zdarza się, że poja-
wiają się u mnie pod naciskiem 
lekarza, który zauważa niepoko-
jące rzeczy. Najczęściej zgłaszają 
się jednak rodzice dzieci nastoletnich, czyli takich, które 
wchodzą w okres dojrzewania – w wieku 11‒13 lat. Ten 
okres w psychologii nazywamy okresem burzy i naporu – 
wtedy dzieci trochę się buntują przeciwko swojej chorobie.

Na czym ten bunt polega?
A.B.: Większość dzieci przechodzi fazę buntu i izolo-
wania się od rodziców. Rodzic nie jest już taki ważny, 

ważniejsi są rówieśnicy. W okresie dorastania dziecku 
zależy na tym, by być podobnym do rówieśników. 
Cukrzyca jest czymś, co ich odróżnia od grupy. Forma 
buntu jest taka sama jak u zdrowych dzieci, tylko 
w przypadku cukrzycy jest to dodatkowo związane 
z chorobą – nastolatek czasem pominie dawkę insuliny 
czy nie zmierzy sobie cukru, choć powinien. Z kolei 
rodzice w ocenie nastolatków zbyt często dopytują 

Anna Michnikowska►

Agnieszka Bratuś, psycholog
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o chorobę, o samopoczucie. Dzieci w tym wieku 
to drażni, irytuje. Nie chcą być kontrolowane i dlatego 
czasami nie dogadują się z rodzicami.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić 
rodzic? Jak ma postępować?
A.B.: Zawsze mówię, rodzicom, że z dzieckiem prze-
wlekle chorym postępujemy tak samo, jak ze zdrowym 
– najistotniejszy jest dobry kontakt. Bardzo ważne jest 
rozmawianie, wspólne działania w różnych kierunkach. 
W stosunku do nastolatków, trzeba ograniczyć krytykę, 
ponieważ dzieci w tym wieku są bardzo wrażliwe 
na swoim punkcie i jeśli rodzic za bardzo krytykuje, 
to dziecko zaczyna unikać konfrontacji z rodzicem. 
To postępowanie tak naprawdę nie różni się od po-
stępowania z dzieckiem zdrowym. Na pewno radzę 
rodzicom, żeby dali dzieciom w tym wieku więcej 
autonomii, czyli pozwolili na troszkę więcej. Żeby tak 
bardzo nie kontrolować dziecka, gdy jest na spotkaniu 
lub wyjeździe z rówieśnikami. Od czasu do czasu trze-
ba dać dziecku moment wytchnienia od cukrzycy.

Podczas warsztatów mówiła Pani 
o cierpliwości i o tym, że na efekty 
wychowania trzeba czasem poczekać...
A.B.: Ja to porównuję do walizki. Wychowując dziecko 
wkładamy w nie różne ważne dla nas rzeczy: posta-
wy, sposób widzenia świata, wartości, żeby później 
w różnych sytuacjach, także kryzysowych je wyciągnąć. 
Podczas warsztatów jeden z rodziców podzielił się z in-
nymi swoim wrażeniem, że mówi dziecku różne rzeczy, 
ale to nic nie daje. To nieprawda. Wszystko, co robimy, 
co mówimy, przykład, jaki dajemy pozostaje w naszym 
dziecku i w pewnym momencie to zaprocentuje. Za pół 
roku rodzic usłyszy, jak dziecko mówi jego słowami, 
w przekonaniu, że samo coś wymyśliło, albo powie 
swoimi słowami to, co pół roku temu rodzic tłuma-
czył. Zachęcam rodziców, by się nie poddawali, nawet 
jeśli trzeba powtórzyć po raz 35 to samo i wydaje się, 
że nie widać efektów – one będą. W przypadku dziecka 
8‒9-letniego (tak jak syn uczestniczki warsztatów) 
proces wychowawczy cały czas trwa. I chociaż w danym 
momencie rodzic nie wie, czy to, co robi i mówi wpły-
nie na dziecko, to ja próbuję przekonać rodzica, że tak 
będzie. Czasem rodzice chcą efektów zbyt szybko.

Zdarza się, że dzieci kłamią – odnośnie 
wizyt u diabetologa, pomiarów, podania 
insuliny. Rodzice są wobec tego bezradni, 
jak sobie w takiej sytuacji poradzić?
A.B.: Trudno znaleźć receptę na to, by dziecko nie 
kłamało, bo jednak zdarza się to większości dzieci 
w okresie dorastania, nawet tym, nie sprawiającym 
problemów wychowawczych. Jeśli np. dziecko nie 
zmierzyło sobie na czas cukru, powiedziało nam o tym, 
a w zamian zostało skrytykowane, to bardzo szybko 
sobie przekalkuluje, że nie warto mówić prawdy, 
że lepiej, jeśli rodzic nie będzie wiedział, bo nie będzie 
wtedy gadał, nie będzie krytykował. Zawsze zachęcam 
rodziców, by wzmacniali mówienie prawdy u dzieci. 
Jeśli dziecko powie nam prawdę, choć jest ona trudna 

– a w przypadku cukrzycy może chodzić o to, że nie 
podało sobie insuliny, nie zmierzyło cukru, „mimo 
że je prosiłam” – należy to spokojnie przyjąć, nie ata-
kować, nie krytykować, tylko zaproponować rozwiąza-
nie. „Ok, nie zmierzyłeś sobie cukru, choć ustalaliśmy, 
że zmierzysz, więc co można zrobić, żebyś następnym 
razem nie zapomniał?” W ten sposób zostawiamy 
rozwiązanie dziecku.

Jakie błędy wychowawcze najczęściej 
popełniają rodzice dzieci z cukrzycą? 
A. B.: W mojej ocenie to, co jest ryzykowne w przy-
padku dzieci z cukrzycą – co spotyka w ogóle rodziny, 

w których występuje choroba przewlekła – to jest 
postawa nadmiernie ochraniająca. Rodzic próbując 
ochronić dziecko, pomaga, wyręcza je w wielu sprawach. 
Postawa taka kształtuje dziecko z cechami wyuczonej 
bezradności, takie któremu brak wiary we własne moż-
liwości. Dziecko jest przekonane, że nie poradzi sobie 
bez rodzica, w konsekwencji nie podejmuje działania. 
Z czasem zacznie myśleć, że sobie na pewno nie poradzi, 
co wywołuje poczucie beznadziejności. Czasami rodzice, 
u których przy zdrowym dziecku ta postawa wcale by się 
nie uaktywniła, mając dziecko chore, stają się nadmier-
nie opiekuńczy. A to nie pozwala dziecku rozwinąć 
skrzydeł. Drugi w mojej ocenie częsty błąd, to nadmier-
na kontrola. Na to najbardziej narzekają dzieci, a głów-
nie nastolatkowie – że rodzic nadmiernie kontroluje, 
że nie mogą tego znieść, że rodzic drażni i czasem ten 
bunt wynika z tego, że nastolatek chce zrobić rodzicowi 
na złość: „Nie podam insuliny, bo matka czy ojciec mnie 
denerwuje” .

Wspominała Pani, że córka ma lepsze 
cukry, gdy jest zdana sama na siebie, 
niż gdy Państwo próbują ją odciążyć 
np. podczas wspólnych wyjazdów. Tak się 
dzieje także w innych rodzinach – jaka 
działa tu zależność?
A.B.: Faktycznie, odkryliśmy z mężem, że gdy córka 
wyjeżdża na obozy sportowe (trenuje piłkę siatkową) 
to ma lepsze cukry niż jak jesteśmy wszyscy razem. 
Myślę, że chodzi o taką zbiorową odpowiedzial-
ność. Gdy jesteśmy razem, to czasem ją wyręczymy, 
na przykład widzę, że dobrze się bawi, to podejdę 
i jej podam bolusa, żeby już nie musiała odrywać 
od zabawy. Trochę ja, trochę mąż się włączy, czasami 

Rodzic próbując ochronić 
dziecko, pomaga i wyręcza 

je w wielu sprawach. 
Postawa taka kształtuje 

dziecko z cechami 
wyuczonej bezradności, 

takie któremu brak wiary 
we własne możliwości
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córka. I w końcu nie wiadomo kto 
jest za co odpowiedzialny. Od jakiegoś 
czasu w ogóle nie przykładamy rąk 
do jej bolusów. Córka jest całkowicie 
„samoobsługowa”. Zresztą teraz, gdy 
syn zachorował, więcej uwagi poświęca-
my jego edukacji cukrzycowej.

Jest Pani psychologiem 
i mamą dwójki diabetyków. 
Czy pomaga Pani wiedza 
psychologiczna, czy łatwiej 
jest sobie pewne rzeczy 
wytłumaczyć, zaakceptować?
A.B.: W pewnym momencie ta wiedza 
pomaga, ale tak samo cierpię... cierpia-
łam... przeżywałam jak każdy rodzic 
i przechodziłam każdą z faz kryzysu 
opisaną w psychologii. Niezależnie 
od tego, czy kryzys jest spowodowany 
chorobą, czy innym wydarzeniem, 
człowiek przechodzi kilka faz.
Pierwsza faza to faza szoku – towarzyszy 
jej niedowierzanie, że dziecko jest chore. 
Druga to faza reakcji – rodzic czuje 
smutek, płacze, rozpacza. Trzecia to faza 
odbudowy – na tym etapie zaczyna się 
przyswajać wiedzę, organizować sobie 
życie. Ostatnia to faza reorganizacji, 
w której następuje dostosowanie się 
do życia z chorobą i akceptacja.
Nie wiem jak mają inni, ale diagnoza 

cukrzycy u drugiego dziecka była dla mnie trudniejsza. 
Przy pierwszym dziecku musiałam poczytać, zaintere-
sować się, zdobyć wiedzę. Wprowadziłam się w działa-
nie i to mnie oddaliło trochę od rozpaczy. Natomiast 
w przypadku syna dokładnie wiedziałam, co go czeka 
w przyszłości, jak to wygląda i całe moje jestestwo 
skupiło się na „opłakiwaniu” tej sytuacji. Czasem myślę, 
jestem cały czas w fazie reakcji – jeszcze sobie czasami 
chlipnę... Wie Pani, dopiero teraz, po raz pierwszy 
sformułowałam teorię, którą próbuję sobie wyjaśnić, 

dlaczego trudniej mi było, gdy syn zachorował. Mówi 
się nawet o stresie pourazowym, że bardziej narażone 
na stres pourazowy są osoby, które nie podejmują działa-
nia. Na przykład, gdy zdarzy się wypadek samochodowy, 
to jeśli ktoś leży i tylko czeka aż zostanie mu udzielona 
pomoc (mimo, że jest w stanie sam zadziałać) to jest 
bardziej narażony na objawy stresu pourazowego niż 
osoba, która podjęła działanie np. zaczęła ratować siebie, 
wyciągać innych z samochodu itd. U tych osób rzadziej 
rozwija się stres pourazowy. Myślę, że tak może być 
w moim przypadku, że dlatego przy tym drugim zacho-
rowaniu jest mi trudniej. Bo jaka była moja reakcja, gdy 
zachorowała córka? Przeczytałam wszystko, co było moż-
liwe do przeczytania, szukałam rozwiązań, osób, które 
wyzdrowiały, sprawdzałam czy są leki na cukrzycę, czy 
da się ją niekonwencjonalnie wyleczyć – wiele miesięcy 
przekopywałam literaturę, żeby poszukać i rozwiązania, 
i światełka w tunelu. Gdy zdiagnozowano cukrzycę 
u syna, mniej działałam, tylko odczuwałam smutek.
Perspektywa zawodowa mi pomaga, bo mój punkt 
odniesienia nie wiąże się tylko z cukrzycą i moimi oso-
bistymi sprawami. Pracuję na rzecz innych i codziennie 
spotykam się z bardzo różnymi sytuacjami, z rodzina-
mi, w których jest np. dwoje dzieci z autyzmem i jedno 
z Zespołem Aspergera, a rodzice chodzą od psychologa 
do psychologa, od psychiatry do psychiatry, na terapię; 
rodzinami, w których jest dwoje dzieci z porażeniem 
mózgowym i rodzice też muszą sobie z tym radzić, 
więc pod tym względem jest mi łatwiej. 

Przeczytałam wszystko, 
co było możliwe do 
przeczytania, szukałam 
rozwiązań, sprawdzałam czy 
są leki na cukrzycę, czy da 
się ją niekonwencjonalnie 
wyleczyć – wiele miesięcy 
przekopywałam literaturę, 
żeby poszukać i rozwiązania, 
i światełka w tunelu

 ► Anna Michnikowska

Agnieszka Bratuś podczas warsztatów 
ACTIVEdiabet, które odbyły się 

na początku czerwca w miejscowości Łajs.
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Chaos, zamieszanie i... 
co dalej?

 ► Mariusz Masiarek, 
prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, tata dziecka z cukrzycą.

Mariusz Masiarek►

Niezorientowanym wyjaśniam, że to właśnie w tym wykazie są zapisane wszystkie szczegóły 
dotyczące refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych i systemów ciągłego mo-
nitorowania glikemii (CGM-RT).

Kiedy w marcu tego roku Ministerstwo opublikowało projekt tego rozporządzenia, środo-
wisko chorych na cukrzycę było bardzo zadowolone. Nie tylko ze względu na zapowiedź 

częściowej refundacji CGM-RT, ale też dlatego, że udało się uzupełnić listę specjalistów 
uprawnionych do wypisania zlecenia na wkłucia do pomp. Pisałem o tym obszernie 
w kwietniowym felietonie, nie ukrywając swojej radości (Szugarfrik nr 4/2017).
Jednak po konsultacjach publicznych, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się zmie-
nić te zapisy!!!
Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz dziękując za udział w konsultacjach 
wyjaśnił, iż Ministerstwo „z uwagi na podniesione przez producentów i sklepy medycz-
ne postulaty, iż zbiornik na insulinę oraz zestawy stanowią różne wyroby medyczne 
i powinny być ujęte w osobnych pozycjach uwzględniających odrębne limity”.
Pojawiło się też zapewnienie, że Ministerstwo podjęło działania, „których efektem 
będzie uwzględnienie postulatu pacjentów o finansowanie tego wyrobu medycznego”.
Niestety nie wspomniano ani słowem o czasie. Przypomnę, że o zmianę ostatnich 
niekorzystnych, a czasem sprzecznych z innymi przepisami zapisów w wykazie 
wyrobów medycznych, staraliśmy się jako pacjenci od 2011 r.! Na ten moment, 
w kwestii zestawów i zbiorniczków wszystko zostaje po staremu. Na szczęście 
kwestie osób uprawnionych do wypisywania zleceń na wkłucia udało się wypro-
stować. I tu należą się podziękowania dla Ministerstwa.
Jednak nikt z użytkowników pomp nie ma wątpliwości, że aby podawać 
pacjentowi insulinę za pomocą pompy potrzebny jest osprzęt, w skład które-
go wchodzi zestaw składający się z zbiornika na insulinę, drenu, ewentualnie 
łącznika i wkłucia.
Każdy użytkownik powie także, że tylko za jedną z tych wyżej wymienionych 
rzeczy płaci w 100%. I jak się okazuje będzie dalej płacić.

Wszelkie zmiany przepisach wymagają cierpliwości i merytorycznego uzasadniania. 
Zmienianie w pół drogi czy podejmowanie pochopnych decyzji w efekcie komplikuje 

sytuację zamiast ją poprawiać. Mając to na uwadze decyzja Ministerstwa wydaje się 
mieć uzasadnienie. Jednak trzeba pamiętać, że żadne argumenty i uwagi nie mogą być 

przedkładane nad dobro pacjenta i jakość terapii. 

To miał być felieton na zupełnie inny temat, ale rzeczywistość 
cukrzycowa zmieniła moje plany. Końcówka maja przyniosła nam 
znowelizowany wykaz wyrobów medycznych opublikowany przez 
Ministerstwo Zdrowia. To niezwykle ważna publikacja dla wszystkich 
diabetyków, a szczególnie pacjentów chorych na cukrzycę typu 1
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1 frik to stopień skali fajności. Skala zaczyna się od 
1 frika (lepiej nawet nie czytaj recenzji), a kończy się 
na 5 frikach (zobacz/usłysz/idź koniecznie).

„Twin Peaks”, 
reż. David Lynch
Kontynuacja kultowego 
serialu, jednego z naj-
ważniejszych w historii 
telewizji. I zdecydowanie 
najbardziej wyczekiwany 
film/serial tego sezonu. 
Co wyszło? Jak dla mnie, 
największe rozczarowanie 
roku. Świadectwo korozji 
artystycznej Davida 
Lyncha, który niestety 
stracił swoją lekkość i zdolność do opowiedzenia 
ciekawej, ale też zrozumiałej przez widza historii. 
Pewnie wielu się ze mną nie zgodzi, ale ja odra-
dzam. (ło)

Alt-J, „Relaxer”
Alt-J jest jednym z najbardziej 
wyrazistych współczesnych zespo-
łów. Ich muzyka to nieoczywisty 
patchwork alternatywnego rocka, 
hip-hopu, elektroniki i folku. 
Na nowej płycie składają hołd 
swoim muzycznym mentorom, 
ale robią to w niepowtarzalnym 
stylu. Wystarczy posłuchać coveru „House of the Rising 
Sun”, czy pastiszu piosenek Sex Pistols czyli „Hit Me like 
that Snare”, by przekonać się, że tradycja stanowi dla Alt-J 
jedynie punkt wyjścia do szalonych muzycznych podróży. 
Polecam (ło)

Różni wykonawcy, 
„Nowosiecka”
Piosenki Agnieszki 
Osieckiej są dla mnie 
jednym ze skarbów 
polskiej kultury, 
który ze wszystkich 
sił trzeba chronić 
przed zapomnieniem. 
Dlatego cieszą mnie 
tego rodzaju wydawnictwa, próbujące nieco 
odświeżyć ten materiał. Doborowy skład (m.in. 
Brodka, Łona i Webber, Czesław Śpiewa czy 
Natalia Przybysz), nieoczywisty wybór piosenek 
i aranżacji. Efekt? Naprawdę dobra płyta. (ło)

„Nazywam się 
cukinia”, 
reż. Claude Barras
Wreszcie ten niezwy-
kły i utytułowany 
film (m.in. nominacja 
do Oscara i Złotego 
Globu) trafił na polskie 
ekrany. To obraz dla 
dzieci, ale nie jest 
lekki, łatwy i przyjemny. 
Zanim wybierzemy się 
na niego z pociechami 
warto najpierw nieco 

je przygotować. A naprawdę warto. Historia tytu-
łowej Cukinii, czyli chłopca, który trafia do domu 
dziecka, urzeka idealnym zrównoważeniem 
powagi tematu z lekkością niezbędną do tego, 
by utrzymać młodego widza przed ekranem. 
Mądry i wzruszający film. (ło)

43
Ziemowit Szczerek, 
„Międzymorze. Podróż przez prawdziwą 
i wyobrażoną Europę Środkową”
Seria reportaży jednego z największych polskich speców w tej dzie-
dzinie. Książka jest efektem podróży Szczerka po postkomunistycznej 
Europie, poczynając od Serbii, przez Węgry i Rumunię, kończąc 
na Białorusi. Nie da się ukryć, że w opowieściach o tych krajach Polska 
może przeglądać się jak w lustrze. Świetna książka, idealna na czasy, 
w których żyjemy. (ło)
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Sport 
zawodowy 
a cukrzyca

Sport zawodowy i cukrzyca 
jest jak biznes i codzienne 
wyrzeczenia. Wielu ludzi nie 
zdaje sobie sprawy z tego, 
że przeszkody, to coś, co działa 
motywująco

Mając zdrowie, pieniądze i talent bardzo 
łatwo o utratę motywacji. Setki gwiazd 
sportu nie miało ani łatwych począt-

ków, ani nie wywodziło się z bogatych rodzin. 
Mimo wszystko udało im się osiągać ogrom-
ne sukcesy. W moim przypadku zadziałało 
to podobnie. Choroba ani na moment nie 
podważyła mojej wiary w sukces, co wię-
cej, jeszcze bardziej mnie zdetermino-
wała. Czarne chmury pojawiły się długi 
czas potem. Wykluczyły mnie z marzeń 
o igrzyskach, ale otworzyły przede mną 
nową furtkę i pokazały, że nic nie 
dzieje się przypadkowo.

Słodka 18-stka
Zacznijmy jednak od początku. 
Na cukrzycę zachorowałem jesienią 
2007 r., niemalże w dniu moich 
18 urodzin – wtedy widać było, 
że coś jest ze mną nie tak. Co cie-
kawe największa liczba zacho-
rowań na cukrzycę ma miejsce 
właśnie jesienią i w wieku 
wchodzenia w dorosłość. 
Przygodę z bieganiem 
zacząłem natomiast rok 
wcześniej. Wydawało się, 
że choroba w jakiś sposób 
pokrzyżuje moje plany. 
Nic takiego się jednak 
nie wydarzyło. Zdałem 
maturę, dostałem się 
na AWF, dalej kon-
tynuowałem karierę 

Sebastian Bednarczyk►





sprintera. Cukrzycę od początku odbierałem jako kolejne 
ciekawe doświadczenie w życiu. Sportowcy mają tak, 
że lubią wyzwania, a cukrzyca dała mi porządnego kop-
niaka do tego, żeby zdyscyplinować swoje życie. To ona 
sprawiła, że przez pierwsze dwa lata studiów nie piłem 
alkoholu i nie wychodziłem na imprezy. Tylko nauka 
i trening... a czasami nauka, trening i praca, żeby dorobić 
na np. nowe buty do biegania. Jestem z natury towarzyski 
więc innym mogło się wydawać, że duszę się prowa-
dząc taki styl życia. Przyznam szczerze, że też miewałem 
takie odczucia, ale dyscyplina to dyscyplina. Na szam-
pana przyjdzie czas. Te wszystkie lata, gdy trzymałem 
się twardo swoich postanowień w końcu się opłaciły 
i w 2011 r. zostałem akademickim wicemistrzem Polski 
w biegu na 100 metrów. To był dopiero prolog, bowiem 
jeszcze w tym samym roku zdobyłem grad innych medali 
i dostałem się do reprezentacji Polski. Awansowałem 
także do Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Ostravie. 
Sukces gonił sukces… los (lub przeznaczenie) chciał jed-
nak, żebym zmienił miejsce zamieszkania i znalazł trenera 
(wcześniej trenowałem w pojedynkę dopasowując plany 
treningowe do własnego samopoczucia). To był początek 
kolejnego rozdziału w moim życiu… 
Skupmy się jednak na tym, 
czym dla mnie była cu-
krzyca i jakie w moim 
przypadku były jej 
konsekwencje.

Sprint nie 
dla cukrzyka?
Cukrzyca typu 1 jest 
chorobą śmiertelną. 
Cukrzyca to rocznie 2 tys. 
zastrzyków i 2 tys. pomiarów 
glukometrem. Cukrzyca to tak-
że incydentalne, a czasami częste 
przypadki hipo- oraz hiperglike-
mi. Kiedy trenuje się sport za-

wodowo, tych pomiarów należy wykonywać więcej. Sport, 
który uprawiam – bieg sprinterski – różni się w kontek-
ście cukrzycy od innych, popularnych sportów, bowiem 
krótkie wysiłki o charakterze beztlenowym powodują nie 
obniżanie, ale wzrost stężenia cukru we krwi. Miałem 
wiele momentów, kiedy bezradnie rozkładałem ręce, 
bo zupełnie nie mogłem kontrolować skoków glikemii. 
Przed treningiem miałem cukier 100 mg/dl, a po treningu 
robiło się już 215 i był problem, żeby to zbić. Działo się 
tak na skutek długiego utrzymywania się hormonów 
stresowych we krwi. Blokowały one skuteczność działania 
insuliny. Takich przypadków miałem bez liku. Potem z ko-
lei, gdy hormony opadały pojawiały się u mnie gwałtowne 
hipoglikemie i znowu był problem… U cukrzyka-sprin-
tera sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż u zawodnika 
trenującego sporty o charakterze wytrzymałościowym. 
W publikacji „American College of Sport Medicine” można 
przeczytać wprost, że „wysiłki krótkotrwałe nie nadają się 
dla chorych na cukrzycę, ponieważ pobudzają układ adre-
nergiczny i podnoszą ciśnienie krwi”. Szczerze? Nawet nie 
wiedziałem o takich publikacjach. Wiedziałem, że sport, 
jaki wybrałem niekorzystnie wpływa na kontrolę cukrzycy, 
nie widziałem w tym jednak uzasadnienia naukowego. 
Dopiero w czasie pisania pracy magisterskiej utwierdziłem 
się w przekonaniu, że miałem pecha do sprinterskiego 
talentu. W tym momencie potrafię przytoczyć cytaty 
z Buczkiewicza oraz Gawreckiego, którzy w swoich książ-
kach stwierdzają m.in., że „krótkotrwałe wysiłki fizyczne 
odbywają się bez udziału glukozy i bez tlenu” oraz „mogą 
powodować wzrost glikemii na skutek zwiększonego 
wydzielania katelochamin”. Z cukrzycą przez 10 lat tre-
ningów radziłem sobie różnie. Nie poddawałem się jednak 
bowiem naprawdę kochałem to, co robię. Szybkość była 
moją prawdziwą pasją i nie wyobrażałem sobie, żebym 
mógł przestać.

Wczesne późne powikłania
Otrzeźwienie przyszło w roku 2014, kiedy po raz 
pierwszy wystąpiły u mnie objawy neuropatii. Miałem 
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KONKURS

Odpowiedz na 3 pytania, wyślij je 
na adres: redakcja@szugarfrik.pl 

do dn. 25 lipca 2017 r. 
i wygraj nagrody:

1. Czy LOYON® jest skuteczny w leczeniu 
różnych typów chorób skóry związa-
nych z zaburzeniami rogowacenia, mię-
dzy innymi łuszczycy i ciemieniuchy?

2. Czy LOYON® usuwa łuski i zrogowacenia 
niezależnie od podłoża chorobowego?

3. Czy LOYON® jest bezpieczny dla pacjen-
tów z zaburzeniami czynności nerek 
i wątroby, diabetyków, kobiet w ciąży, 
karmiących piersią i noworodków?

6 ekskluzywnych 
gier planszowych 

HALMA 
o wartości 

200 zł każda.

Fundatorem nagród 
jest Dystrybutor 

preparatu LOYON® 

- rozwiązanie dla 
skóry z zaburzeniami 

rogowacenia. 

Pytania:
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25 lat i w tak młodym wieku to zazwyczaj się nie zdarza. 
Miałem jednak świadomość, że moja kontrola pomimo 
dobrego HbA1c (6,5–7%) była daleka od ideału – wciąż 
występowały bowiem u mnie hipo- oraz hiperglikemie. 
Na czym polegał problem? W trakcie nagłych przy-
spieszeń moje mięśnie nie kurczyły się i czasami wręcz 
potykałem się o własne nogi. Podobnie sprawa miała się, 
kiedy odkręcałem np. wieczko od słoika – gdy mocno 
ściskałem dłoń, żeby odkręcić słój –moje palce nie potra-
fiły się wyprostować. W 2014 r. byłem w świetnej formie, 
w 2011 r. falstart zabrał mi szansę na awans do MŚ, wie-
rzyłem jednak w awans do sztafety olimpijskiej w 2016 r. 
Pierwsze zawody w 2015 r. pokazały jednak, że to koniec 
marzeń. W czasie wyjścia z bloków prawie się wywró-
ciłem. W czasie rozgrzewki byłem jak sparaliżowany. 
Stres towarzyszący zawodom nasilił u mnie neurotyczne 
objawy do tego stopnia, że do ostatniej chwili rozważałem 
sens startu w zawodach. Znajomi uważali, że mam pro-
blemy natury psychologicznej, dobrze jednak wiedziałem, 
że dzieje się coś poważnego. Udałem się do neurologa, 
a następnie na badanie EMG. Diagnoza? „Nieznaczne 
zwolnienie szybkości przewodzenia w badanych włóknach 
czuciowych. Badanie wskazuje na zaznaczoną neuropatię 
badanych nerwów”. Lekarz nie mógł uwierzyć, że tak 
minimalne zmiany w szybkości przewodzenia nerwów 

mogą tak silnie na mnie oddziaływać. Sprint 
to jednak sprint. Tutaj nie ma miejsca 

na słowo „spóźniony start” lub 
„nieznaczne spowolnienie”. 

Bieg sprinterski nie wybacza 
błędów. Od startu 

do mety trzeba pobiec 
na 100% możliwo-
ści. Z tej wizyty 
zapamiętałem 
jeszcze, że „pozo-
staje mieć nadzieję, 
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że choroba nie będzie w przyszłości postępować” oraz, 
że „nie ma na to skutecznego lekarstwa”. W tym dniu 
byłem rozbity psychicznie, wiedziałem, że to dla mnie 
koniec sezonu, a prawdopodobnie także kariery. Podjąłem 
oczywiście rozpaczliwą próbę powrotu. Narzuciłem sobie 
rygorystyczną, ketogeniczną dietę, brałem drogie leki, 
schudłem 5 kg, ale cały ten wysiłek na nic. Poprawy nie 
było. Pogodziłem się, że czas zamknąć kolejny etap swo-
jego życia i skupić się na nowym, który powoli odkrywa-
łem. Na karierze trenerskiej.

Trener
Tym nowym życiowym wyzwaniem była kariera 
trenerska, do której coraz bardziej się przekonuję. 
Wykazywałem talent dziennikarski oraz menadżerski, ale 
to trenerstwo najbardziej mnie pociągało. Obecnie moja 
sytuacja wygląda tak, że całkowicie porzuciłem trening 
sprinterski. Dbam jedynie o formę chodząc regularnie 
na siłownię. Jestem trenerem na jednej z krakowskich 
siłowni, a na początku tego roku założyłem klub sporto-
wy KS Sprinterzy.com (nazwa wzięła się od portalu, jaki 
założyłem w 2012 r. – jest to największa lekkoatletyczna 
strona w kraju, którą na fanpage'u polubiło już 19 tys. 
osób). W 2015 r. odkryłem jeden z wielkich talentów 
jakim jest Jakub Stano. Trenując go sprawiłem, że dostał 
się do reprezentacji Polski w bobslejach, a więc dyscypli-
nie, która opiera się na zawodnikach szybkich i dynamicz-
nych. Jakub szybko został okrzyknięty wielką nadzieją tej 
dyscypliny. W styczniu tego roku po półrocznym trenin-
gu pod kątem jazdy na lodzie został pilotem reprezen-
tacji i wystartował na mistrzostwach świata juniorów 
w Winterbergu. Jest brany pod uwagę, jeśli chodzi 
o start Polski na zimowych igrzyskach olimpij-
skich w 2018 r. To nie wszystko. Mam także 

to miotonia – utrudniony rozkurcz mięśni i jego sztyw-
ność. Tak czy inaczej moje 10 lat z chorobą i sportem 
zawodowym było dla mnie świetną przygodą. Gdyby nie 
liczne przeszkody i samodyscyplina, nie byłbym w tym 
miejscu, w którym jestem. Wiele osób, kiedy słyszy dia-
gnozę „cukrzyca” – załamuje się – czasem trwa to krócej, 
czasem dłużej. Pamiętajcie jednak, że ze swojej słabości, 
jaką jest choroba, możecie wyciągnąć coś dobrego. Trzeba 
zdać sobie sprawę, że wszystko jest po coś. Narzekanie 
natomiast do niczego nie prowadzi.

Dopiero po zakończeniu kariery sprintera zauwa-
żyłe, że kontrola glikemii jest o wiele łatwiejsza. Już nie 
miewałem skoków i częstych hiperglikemii, a hipogli-
kemia praktycznie zniknęła. Nareszcie mogłem poczuć 
się normalnie. Wszystko jednak do czasu, bo choć 
czułem się bardzo dobrze, to znajomi zwracali uwagę 
na to, że schudłem – brak treningów spowodował 
u mnie zmniejszenie masy mięśniowej, dlatego teraz 
systematycznie trenuję. Są to już jednak treningi 
krótkie, nastawione na rzeźbę mięśni. Nie miewam 
przy tym negatywnych przygód z cukrzycą. Sprint nie 
wydaje się być dobrym pomysłem dla osób z cukrzycą.

Praktyczne wskazówki dla sportowców
Z praktycznych uwag dla pasjo-
natów sportu radzę wybie-
rać wysiłki o charak-

terze 
aerobo-
wym (tleno-
wym), w czasie których spala się 
dużo glukozy. W swojej karierze 
biegałem półmaratony, zaliczyłem 
także maraton i całe mnóstwo 
biegów na dystansach 5–10 km. 
Muszę przyznać, że w przypad-
ku treningów pod te konkretne 
dystanse kontrola cukrzycy była 
o wiele łatwiejsza ponieważ w cza-
sie treningu i zawodów cukier nie 
wzrastał, lecz spadał. 

 ► Sebastian Bednarczyk,
trener personalny, mistrz Polski w lekkoatletyce. Pracuje w Polskim Związku 
Bobslei i Skeletonu jako trener przygotowania motorycznego. Od 10 lat 

choruje na cukrzycę typu 1.

innych zawodni-
ków, którzy są poważnymi kandydadami 
do reprezentacji Polski.

Wracam wspomnieniami do czasów kiedy sam 
liczyłem się jako zawodnik. Zarówno cukrzyca, jak 
i neuropatia wiele mnie nauczyły. Doprowadziły mnie 
do miejsca, w którym jestem obecnie. Czy myślę, 
że kiedyś zostanę wyleczony choćby z neuropatii? 
Wierzę, że tak. Jednak nic na siłę. Nauczyłem się 
bowiem doceniać to, co odkrywam dzięki kolejnym 
pojawiającym się w moim życiu przeszkodom.

Zawodowstwo nie zawsze popłaca
Moja historia pokazuje, że sport zawodowy w cukrzy-
cy nie zawsze musi się opłacać. Każdy przypadek jest 
jednakinny. Diabetolodzy, którzy mnie prowadzą podają 
w wątpliwość, czy moje objawy chorobowe, to na pewno 
neuropatia. Wielu spośród nich uważa, że może być 
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Jeziora Kazachstanu należą do najpiękniejszych na świecie

Kanion Czaryński przypomina amerykańskie Kolorado
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Alina Woźniak►

Podróż
Każdy z 5 krajów Azji Centralnej 

ma międzynarodowe lotniska z rozwiniętą 
siatką połączeń (głównie sąsiedzi, Rosja, Indie). 

Z Warszawy bezpośredni samolot do Astany 
(bilet w obie strony – ok. 1520 zł). Na miejscu 

przemieszczać się można samolotami, pociągami, 
autobusami (drogi – poza głównymi miastami 

– są w kiepskim stanie). W Uzbekistanie 
i Kazachstanie kursują – oprócz lokalnych pociągów 

– także luksusowe i szybkie hiszpańskie Talgo.
Przydatne adresy:

https://www.kazakhstan.com
http://www.discoverkyrgyzstan.org/getting-here

http://www.welcomeuzbekistan.uz
Profile krajów i informacje konsularne: 

www.msz.gov.pl

Na Jedwabnym Szlaku
Azja Centralna kusi skarbami natury i architektury

Bezkresne stepy, rozległe pustynie, niebosiężne góry, 
słoneczne doliny i przełęcze, przejrzyste jeziora 
i rzeki, pamiątki starożytności, zabytkowa architek-

tura islamska, drewniane cerkwie, mieszanka etniczna, 
religijna, językowa. Niegdyś wiódł tędy słynny Jedwabny 
Szlak, wędrowały plemiona pasterskie i karawany, 
wymieniano towary, myśli, idee. Wschód spotykał się 
z Zachodem. To tereny wędrówki ludów i migracji – 
także tej przymusowej. Azja Centralna stała się miejscem 
przesiedleń i zsyłek zapoczątkowanych przez Rosję carską, 
kontynuowanych przez bolszewicką i komunistyczną. 
Wśród deportowanych byli m.in. konfederaci barscy, 
uczestnicy powstań, Polacy z terenów zajętych przez armię 
radziecką, „wrogowie ludu”. Tu formowały się dywizje 
Armii Andersa i tu wiodły ich szlaki. Dziś przypominają 
o tym tablice pamiątkowe, pomniki, muzea, cmentarze. 
Azjatyckie republiki uzyskały niepodległość po rozpa-
dzie Związku Radzieckiego. Tu i ówdzie straszą jeszcze 
socrealistyczne budowle, ostały się poligony (kosmodrom 
Bajkonur w Kazachstanie dzierżawi Rosja), pomniki 
Stalina wyrzucono i zastąpiono je innymi, zmieniają 
się nazwy miast i gór, ale nie zmienia się dusza miesz-
kańców: kochających przyrodę, wolność, gościnnych, 
przywiązanych do tradycji, żyjących w zgodzie z naturą. 
Nadal na śródgórskich łąkach pasą się owce, konie, kozy, 
wielbłądy, a elementem krajobrazu są jurty. Starożytne 
pamiątki mieszają się ze spuścizną po socrealizmie. 
Poszukiwacze niebanalnych wrażeń coraz częściej odwie-

dzają Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, 
Turkmenistan. W turystyce wiodą prym pierwsze trzy.

W stepie szerokim
Kazachstan, 9. kraj na świecie pod względem wiel-
kości (2 725 tys. km2), rozciąga się od stepów sybe-
ryjskich po pustynię na granicy z Turkmenistanem 



Kirgistan stał się celem miłośników konnych wypraw
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Bez wizy
Kazachstan i Kirgistan zniosły obowiązek wizowy dla Polaków. Wizę do Uzbekistanu można nabyć 
w ambasadzie tego kraju (www. uzbekistan.pl) lub za pośrednictwem biura podróży. Konieczny 

meldunek, a na terenach przygranicznych trzeba mieć specjalne przepustki (załatwia się je na miejscu). 
W Kazachstanie i Uzbekistanie znajdują się polskie ambasady. Ci, którzy chcą zaoszczędzić czas, energię 

i procedury biurokratyczne, nie czują się dobrze w skórze globtrotera i nie znają jęz. rosyjskiego – 
powinni skorzystać z oferty zorganizowanej. W Polsce jest wiele agencji turystycznych i trampingowych 

specjalizujących się w Azji Centralnej. Również duże biura podróży organizują tam wycieczki.

Zdrowie
W Kazachstanie, Kirgistanie i Uzbekistanie 
opieka zdrowotna jest na średnim poziomie, 

a warunki w szpitalach i przychodniach 
skromne. W dużych miastach znajdują 

się prywatne ośrodki zdrowia na wyższym 
poziomie. Trwają reformy mające unowocześnić 
system opieki zdrowotnej, odziedziczony po erze 

sowieckiej. Należy zabrać ze sobą leki, zapasy 
insuliny itd. Konieczne jest ubezpieczenie 
medyczne. Przed wyjazdem zalecane jest 

zaszczepienie się przeciw żółtaczce pokarmowej. 
Podczas pobytu należy dokładnie myć kupione 

tam owoce i pić tylko przegotowaną lub 
butelkowaną wodę. Przed wyjazdem warto 
skonsultować się z lekarzem i Instytutem 

Medycyny Tropikalnej. 

i Uzbekistanem, od Chin po Morze Kaspijskie. 88% 
jego powierzchni leży w Azji, reszta – w Europie. Dzięki 
surowcom energetycznym i wielkim pokładom uranu 
stał się liderem ekonomicznym regionu, ma także coraz 
większe znaczenie polityczne. Nadal jednak jest mało 
znany w świecie, a niektórzy kojarzą go tylko za sprawą 
słynnej komedii „Borat”. Kraj jest tyglem narodów i reli-
gii. Zamieszkuje go także ok. 40 tys. Polaków, będących 
głównie potomkami zesłańców. Ich duchowym centrum 
jest Oziornoje – wieś założona przez Polaków przesie-
dlonych tu z Ukrainy w 1936 r. W dzień Zwiastowania 
Pańskiego 1941 r. powstało tam jezioro z mnóstwem 
ryb, co uznano za cud-odpowiedź na modły o uratowa-
nie przed śmiercią głodową. 50 lat później zbudowano 
sanktuarium p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju. Zaś 
w Karagandzie znajduje się kościół św. Józefa z grobem 
bł. ks. Władysława Bukowińskiego – wieloletniego 
więźnia sowieckich łagrów. Niedaleko był Karłag – obóz 
pracy, którego dowództwo stacjonowało w Dolince. 
Dziś jest tu ciekawe muzeum.

Szlakiem tych miejsc podążają historycy, potomkowie 
zesłańców, pielgrzymi i turyści. Oczywiście poza trasą 
związaną z polskimi dziejami – jest wiele miejsc, które 
koniecznie trzeba zobaczyć. Ich listę otwiera największe 
miasto Kazachstanu i jego poprzednia stolica: Almaty 
(ex. Alma-Ata) u stóp gór Tienszan: piękna, zadbana, 
pełna parków, bulwarów, fontann, sklepików, restauracji, 
muzeów, cerkwi i meczetów. Na obrzeżach znajduje się 

duży kompleks sportowy Medeo, który stanowi jednocze-
śnie bramę do świata gór. 260 km dalej (przy rozpiętości 
Kazachstanu to rzut beretem) rozciąga się malownicza 
dolina rzeki Szaryn z fantazyjnymi kształtami skalnymi. 
Wypisz wymaluj Wielki Kanion Kolorado.

Obecna stolica Astana wyrosła na stepach północy, 
jest nowoczesną, pulsującą życiem metropolią pełną 
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Polowania z orłami i sokołami mają długą tradycję w Kazachstanie Uzbekistan to fascynująca historia i cuda architektury
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Wycieczki z pilotem, na miejscu przewodnicy
Rodzaj imprezy świadczenia cena organizator

5 krajów Azji 
Centralnej 20 dni 

autokar, hotele ** i *** ze śniadaniami, 2 obiady, 1 kolacja 
(przeloty, pociąg i bilety wstępów dodatkowo płatne) 12 095 zł Bezkresy

Kirgistan 10 dni przeloty, autokar, pensjonaty i jurty, śniadania i kolacje, bilety 
wstępów

4170 zł 
+970 USD Czajka Travel

Uzbekistan 14 dni przeloty, hotele***, 1 nocleg w jurcie, śniadania, kolacje, 
bilety wstępów 6212 zł Ecotravel  

Kazachstan 14 dni
przeloty wewnętrzne, pociąg, autokar, hotel***, śniadania, 
obiady, kolacje, bilety wstępów (przelot  z Polski płatny 
dodatkowo)

2700 zł 
+1950 USD Exorientelux

Uzbekistan i 
Kirgistan 14 dni

przeloty , hotele 3 i 4*, 1 nocleg  w jurcie,  autokar 
(bilety wstępów płatne dodatkowo) 8521 zł Rainbow

Cukrzycowo
Kraje środkowoazjatyckie, które niegdyś 

wchodziły w skład ZSRR są – wg podziału 
International Diabetes Federation – w regionie 
Europy. W porównaniu z innymi mają niższe 
wskaźniki występowania cukrzycy; najlepsza 
sytuacja jest w Tadżykistanie (4,5%), choć 
– paradoksalnie – kraj ten wydaje najmniej 
(122 USD/os) na leczenie w całym regionie 
europejskim. Największe kwoty (835 USD/

os) przeznacza Kazachstan, w którym 
6,2% społeczeństwa choruje na cukrzycę. 

W Kirgistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie 
– 5,2% społeczeństwa to diabetycy. Działają 

tam stowarzyszenia, które zajmują się 
głównie edukacją cukrzyków, współpracują 

z zagranicznymi placówkami. W Uzbekistanie 
w 2003 r. powołano organizację OEDA – 

zrzeszającą personel medyczny. Strony (w jęz . 
rosyjskim): www.dark-diabet.kz, www.med.uz/

endocrinology, www.diabetumid.uz

drapaczy chmur i olśniewających, wręcz ekstrawaganc-
kich budowli, takich jak biały pałac prezydencki z błę-
kitną kopułą, mieniąca się kolorami szklana Piramida 
Pokoju i Pojednania, 105-metrowa wieża Bäjterek 
z platformą widokową i galerią sztuki, futurystyczny 
gmach filharmonii, Chan Szatyr – niezwykła konstruk-
cja nazwana największym namiotem świata ze sklepa-
mi, barami, kinem, aquaparkiem i tropikalną plażą. 
Astana jest miejscem spotkań politycznych, konferen-
cji, targów. Od 10 czerwca trwa tam wystawa EXPO.

Góry i konie
Średnia wysokość Kirgistanu wynosi 2750 m n.p.m. 
93% powierzchni zajmują góry, wśród nich 45 trzyty-
sięczników, 29 czterotysięczników i 4 siedmiotysięcz-
niki z najwyższym szczytem całego pasma Tienszan: 
Szczytem Zwycięstwa (7134 m.n.p.m.). Jest tam 200 
szlaków górskich, 50 parków narodowych i rezerwa-
tów przyrody i aż 2 tys. jezior. Najsłynniejsze z nich 
to Issyk-kul – drugie (po Titicaca) co do wielkości 
jezioro górskie na świecie. Jest to popularne miejsce 
wypoczynku ze względu na dobroczynny mikroklimat, 
małą wilgotność, gorące źródła, duże nasłonecznienie, 
piękne widoki gór, czystą woda i – rzadkość w Azji 
Centralnej: plaże. Niedaleko stąd, w Altyn-Arashan 

(Złote Spa) można wziąć kąpiel w basenikach utwo-
rzonych przez gorące źródła (50°C) z radonem. Ponoć 
czynią cuda. I jeszcze warto udać się na wędrówkę 
po Dolinie Susamyrskiej, którą Ryszard Kapuściński 
nazywał najcudowniejszą na świecie.

Nie trzeba doświadczeń globtroterskich ani kondy-
cji, by nacieszyć zmysły, bo górskie widoki są dosłownie 
wszędzie, a zamiast trudnych podejść można wybrać-
nieskomplikowane trasy trekkingowe albo pojechać 
na wycieczkę samochodem terenowym po wijących się 



Jurty w górach Kirgistanu

Samarkanda jest jednym z najstarszych miast świata
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 ► Alina Woźniak,
dziennikarka, podróżniczka, teolog. W Azji Centralnej podziwia 

magiczną symbiozę starożytnej cywilizacji, islamu i przyrody. Zachwyca 
ją życzliwość i otwartość mieszkańców.

Kuchnia
Naturalna, prosta, tradycyjna z mnóstwem 

elementów charakterystycznych dla różnych 
grup etnicznych. Dominuje mięso baranie 
(w postaci szaszłyków) lub wołowe, poza 

tym nabiał (jogurt, mleko, kefiry, twarogi), 
pierożki manty. Kulinarnym łącznikiem 
jest płow (pilaw), który w każdym kraju 
(a nawet regionie) przyrządza się inaczej, 

jednak podstawą jest mieszanka ryżu, 
marchwi, cebuli i baraniny oraz przypraw 
(np. kurkuma, kardamon, pieprz, kmin 
rzymski, ostra papryka), czasem jajka 
i rodzynki. Pierwszy zapisany przepis 

na płow pochodzi od samego Awicenny. 
Do wszystkiego serwowana lepioszka 

– płaski, okrągły placek bez drożdży. Wszędzie 
i o każdej porze – herbata pita z czarek. 
Na wschodzie Kazachstanu i Kirgistanu

– świetna kuchnia chińska. 

serpentynach drogowych. Turyści podziwiają rozległe, 
puste przestrzenie otoczone zewsząd malowniczymi 
pasmami górskimi, piją herbatę z pasterzami, dosiadają 
koni. Są one tu – jak przed laty – głównymi bohaterami 
świąt, festiwali i zawodów sportowych oraz ważnym 
środkiem transportu. Kirgiz nie schodzi z konia.

Największym bogactwem Kirgistanu jest jego 
natura, ale także owiane legendami zabytki, tak jak XV-
wieczna kamienna twierdza Tash Rabat Caravanserai, 
czy Wieża Burana – minaret, będący pozostałością 
po średniowiecznym mieście Balasagun, zniszczonym 
przez Czyngis-chana. Wyjątkowym miejscem jest – wpi-
sana na listę UNESCO – Góra Sulaimana Too, która 
przez wieki stanowiła rodzaj świętego znaku nawigacyj-
nego dla podróżujących Jedwabnym Szlakiem.

Jak w baśni
Perłą Szlaku Jedwabnego jest Uzbekistan. Zadziwia 
wielowiekową historią, zachwyca skarbami architektu-
ry i czaruje magiczną atmosferą. Wizytówkami kraju 

są Samarkanda, Buchara i Chiwa, których już same nazwy 
wywołują drżenie serca u miłośników sztuki i podróżni-
ków. Przez wieki były przystankami dla karawan ku-
pieckich i kwitnącymi centrami handlowymi. Rozwijała 
się nauka, powstawały imponujące budowle, tędy też 
przetaczały się potężne armie perskie, greckie, arabskie, 
mongolskie. Dziś miasta te wpisane są na listę UNESCO. 
W Samarkandzie znajdowała się stolica wielkiego wodza 
Tamerlana, działali uczeni tej miary co Avicenna, geograf 
i astronom Al Chorezmi oraz niezwykle twórczy książę 
Uług Beg – wnuk Tamerlanda, założyciel obserwato-
rium astronomicznego i akademii, na której wykładano 
medycynę, geografię, astronomię i nauki koraniczne. 
Samarkanda – jedno z najstarszych miast świata – 
to prawdziwe muzeum pod gołym niebem.

Najważniejszym i najbardziej rozmodlonym miastem 
na Jedwabnym Szlaku była Buchara, gdzie działali sufficcy 
mędrcy, toczono dysputy (ale nie wojny) religijne, spotykali 
się w kupcy perscy, hinduscy, chińscy, europejscy. Przybysze 
zatrzymywali się w karawanserajach, czyli ówczesnych kom-
pleksach hotelowych, handlowali na zadaszonych bazarach. 
Wiele tego dziedzictwa przetrwało do naszych czasów. 
Zadziwiają stare, kunsztownie zdobione meczety i medresy, 
przepiękne portale, kopuły wyłożone błękitnymi płytkami 
i arcydzieło azjatyckiej 

architektury: Mauzoleum Samanidów z IX-X w. Z Buchary 
warto pojechać 300 km na północny zachód do Chiwy. 
To ten sam szlak, którym przemierzały przez stulecia wiel-
błądzie karawany kupieckie. Wokół rozpościera się pejzaż 
wydm, gór i graniczącej z Turkmenistanem rzeki Amur. 

Chiwa jest zjawiskowo piękna. Za jej imponują-
cymi murami skrywają się bajkowe budowle tworzące 
wymarzoną scenografię do baśni z tysiąca i jednej 
nocy. Są tu świetnie zachowane pałace, wieże, bramy, 
meczety, medresy, drewniane sklepienia, rzeźbione 
kolumny, mauzolea, mieniące się w słońcu płytki 
ceramiczne. Czas stanął w miejscu. Za Chiwą przebie-
gały nici Jedwabnego Szlaku wiodące na północ przez 
Kazachstan do Rosji i na południe do Persji. Niektóre 
wycieczki podążają dalej tymi szlakami. 
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Pigwowa morwowa
Całość (4 porcje): 9 kcal; 0 WW; 0 WBT

1 porcja: ok. 250 ml: 2 kcal; 0 WW; 0 WBT

Składniki:
● herbata z morwy białej w torebkach lub 

suszone liście morwy białej (ok. 5 g)
● 3 łyżki soku z pigwowca bez cukru (30 g)

● 1 l wody niegazowanej

Zaparzamy filiżankę mocnej herbaty mor-
wowej (z 5 g suszonych liści lub z 3 torebek) 

i studzimy. Do wody wlewamy sok z pigwowca 
i przestudzoną herbatę (z odcedzonymi fusami). 

Schładzamy.

Ogórkowa
Całość (4 porcje): 140 kcal; 0,3 WBT; 3 WW
1 porcja: ok. 220 ml: 35 kcal; 0 WBT; 0,75 WW

Składniki:
● 5 długich ogórków (900 g)
● ½ limonki (50 g)
● 15 listków świeżej bazylii (10 g)

Ogórki obieramy ze skóry, wrzucamy do dzban-
ka i blendujemy. Dodajemy sok wyciśnięty 
z limonki. Listki bazylii siekamy, dorzucamy 
do dzbanka i mieszamy. Schładzamy i pijemy.

Ważne, co pijesz!
Kiedy z zimy robi się od razu lato, niełatwo przestawić się na opcję: 
„chłodzenie”. Mimo pragnienia zachowajmy umiar wobec 

słodkich soków z kartonu (niech służą przy hipo!). 
Poniżej propozycje zimnych napojów bardziej 

przyjaznych, mniej ekstremalnych i... no... 
po prostu lepszych! W wersji słodko- 

-kwaśnej, kwaśnej i wytrawnej



R E K L A M A

Lemoniada z cynamonem
Całość (4 porcje): 150 kcal; 0,2 WBT; 3 WW
1 porcja: ok. 250 ml: 38 kcal; 0 WBT; 0,75 WW

Składniki:
● 1 l wody gazowanej
● 4 cytryny (320 g)
● 2 laski kory cynamonu (6 g)
● 1 łyżka fruktozy firmy Bartfan (15 g)
● 10 listków mięty (3 g)

Wyciskamy sok z cytryn, mieszamy z wodą i fruktozą 
w dzbanku lub dużej butelce. Dodajemy cynamon (polecamy 
całe laski kory cynamonu (cynamon w proszku nie rozpuszcza 
się dobrze i tworzy nieapetyczną zawiesinę) oraz  liście mięty. 
Odstawiamy do lodówki na 1–1,5 godz.

 ► Konsultacja przepisów: dr inż. Anna Hinburg,
dietetyk, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.



Wykreślanka
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Nagrody: 5 mieszanek musli 
dedykowanego diabetykom 

Apetycznie Diabetycznie 
ufundowała firma 

Mixit Polska 
www.mixit.pl

Zwycięzcy konkursu 
z poprzedniego numeru

Prawidłowe hasła wykreślanki zamiesz-
czonej w poprzednim numerze to: 
higiena, trampki, paznokcie, wilgoć, 
zakażenie, skarpety. Nagrody: 3 zestawy 
zawierające ekskluzywną grę planszową 
HALMA o wartości 200 zł każda oraz 
preparat przeciwgrzybiczy Mycosan 
ufundowane przez firmę Sirowa Poland 
otrzymują: Sunny, Renata Białek, 
Iwona Szlaz. Gratulujemy

Aby zdobyć nagrodę 
należy odnaleźć 

w wykreślance 
6 nazw potraw 

śniadaniowych. Hasła 
można czytać poziomo, 

pionowo i na ukos. 
Prosimy je wysyłać 

na adres: 
redakcja@szugarfrik.pl 

do 25 lipca 2017 r. 
Spośród nadesłanych 

zgłoszeń wyłonimy 
5 osób, które 

otrzymają nagrody: 
5 mieszanek musli 

dedykowanego 
diabetykom 

Apetycznie 
Diabetycznie.
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Scenariusz: zuihar Grafika: deerbard.artstation.com

Z pamiętnika Szugar Frika: Szugar Frik prezentuje plemieniu Yoki metodę 
rozgrzewania całego ciała, którą poznał podczas podróży na Nową Gwineę*.

*Nowa Gwina znana jest z kawy i licznego występowania ludożerców (dane mogą być nieaktualne).
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Zamów   

prenumeratę 

Szugarfrika
 z dostawą do domu! 

Jak to zrobić?
wyślij e-mail na adres: 

prenumerata@szugarfrik.pl
lub

wytnij kupon ►
wypełnij i wyślij na adres:

Szugarfrik 
ul. Zwycięzców 20 lok. 2

03-938 Warszawa 
z dopiskiem „prenumerata”.

DANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

imię ...................................................................

nazwisko ...........................................................

ulica ..................................................................

numer domu .....................................................

miejscowość ......................................................

kod pocztowy .....................................................

tel. kontaktowy ...................................................

e-mail ................................................................

12 numerów Szugarfrika tylko 66,00 zł
(dwa numery otrzymujesz w prezencie!)
Wpłat prosimy dokonywać na konto: 

ING Bank nr konta: 

12 1050 1054 1000 0090 7645 1229
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
celów promocyjnych i marketingowych i przez wydawnictwo Frikfrik 
ul. Zwycięzców 20 lok. 2; 03-938 Warszawa.

podpis ............................................................... na
kł

ad
 1
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ty

s. 
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Optymalne 
dawkowanie 
insuliny 
każdego dnia

Zapytaj swojego lekarza o nowy glukometr 
Contour®Plus Link do Twojej pompy 
Medtronic MiniMed®

MiniMed® Veo™, MiniMed® Real-time (722), MiniMed® Paradigm® (715)*.

Bezpłatna infolinia dla pacjentów  
dotycząca glukometrów: 800 999 090,  
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00
www.diabetes.ascensia.pl

Całodobowa infolinia Medtronic:  
22 46 56 987 lub 801 080 987
www.pompy-medtronic.pl 
www.carelink.minimed.eu


