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Od redakcji

Ten artykuł jest pierwszym z serii dwóch artykułów, w których zostaną przeanalizowane
problemy napotykane przez lekarzy w przypadku rozpoczynania leczenia insuliną
podczas typowej 20-minutowej wizyty w gabinecie lub przychodni. Autorka pierwszej
części omawia najpierw edukację chorych, od identyﬁkacji celów behawioralnych
po opracowanie indywidualnego planu działania. W pierwszej części przeanalizowano
również główne zagadnienia, które powinny zostać poruszone podczas wstępnych
rozmów z chorymi. Są to między innymi obawy, zwykle wyrażane przez pacjentów
w związku z perspektywą rozpoczęcia leczenia insuliną, a także sposoby
przezwyciężenia tych przeszkód w początkowym okresie insulinoterapii.
Część 2, która zostanie opublikowana w numerze 4/2010 Diabetes Spectrum
(i następnym zeszycie Diabetologii po Dyplomie), będzie dotyczyć samego
rozpoczynania leczenia insuliną. Zostanie omówiona indywidualizacja leczenia
w zależności od docelowej wartości hemoglobiny A1C, dostępne preparaty insuliny i ich
przydatność w różnych grupach chorych oraz, w zależności od indywidualnego proﬁlu
glikemii, rozpoczynanie i intensyﬁkacja insulinoterapii, a także rola samodzielnego
monitorowania glikemii przez chorych w skutecznym leczeniu cukrzycy typu 2.
W obu artykułach łącznie zostaną przedstawione praktyczne strategie umożliwiające
jak najlepsze wykorzystanie ograniczonego czasu wizyty na przygotowanie chorych
do rozpoczęcia, a następnie intensyﬁkacji insulinoterapii.

W

badaniu przekrojowym, które
przeprowadzono w 2006 roku,
stwierdzono, że tylko u 42% chorych na cukrzycę w Stanach Zjednoczonych wartość hemoglobiny A1C (HbA1C)
była mniejsza od wyznaczonej docelowej,1
co wskazuje na potrzebę bardziej
wszechstronnego podejścia do leczenia,
obejmującego zmiany stylu życia, częste
monitorowanie stężenia glukozy we krwi
oraz rygorystyczne leczenie. Na kontrolę
stężenia glukozy we krwi wpływa kilka indywidualnie kontrolowanych czynników,
w tym dieta, aktywność ﬁzyczna, stres
oraz przyjmowane leki, uzasadnione jest
zatem umożliwienie chorym odgrywania
aktywnej roli w leczeniu cukrzycy. Zbyt
często chorych na cukrzycę traktuje się
tak, jakby mieli wadę charakteru, zamiast
zachęcać ich do aktywnego udziału w leczeniu tego dziedzicznego zaburzenia
metabolicznego.2
Na celowość umożliwiania chorym aktywnego udziału w leczeniu cukrzycy
wskazują wyniki międzynarodowego badawww.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

nia Diabetes Attitudes, Wishes, and Needs
(DAWN) z udziałem 3170 chorych na cukrzycę typu 2.3 W tym badaniu jakość
współpracy chorych z lekarzami była najsilniejszym wskaźnikiem predykcyjnym
wyników leczenia podawanych przez pacjentów. Dostęp do lekarza oraz relacja
z nim wykazywały silny związek z samopoczuciem chorych oraz postrzeganą przez
nich kontrolą cukrzycy.4 Co więcej, chorzy,
których interakcje z lekarzem były lepsze,
w większym stopniu przestrzegali zaleceń
terapeutycznych, zapewne w następstwie
lepszego poinformowania oraz większego
udziału w decyzjach dotyczących leczenia.4
Również dostęp do pielęgniarki w trakcie
leczenia zwiększał przestrzeganie zaleceń
terapeutycznych, a więc można sądzić, że
udział innych pracowników opieki zdrowotnej, którzy mogą odgrywać uzupełniającą rolę edukacyjną, korzystnie wpływa
na wyniki leczenia.
Skuteczne leczenie cukrzycy typu 2 wymaga dużego zaangażowania ze strony
chorych, ponieważ muszą oni podejmo-

wać wiele działań związanych z ich udziałem w leczeniu. Dotyczy to zwłaszcza chorych wymagających leczenia insuliną, mimo
że obecnie dostępne są zaawansowane preparaty insuliny i systemy jej podawania,
które przyczyniły się do uproszczenia insulinoterapii.
Niestety, podczas normalnej wizyty
w gabinecie lub przychodni lekarz może
zwykle poświęcić jedynie około 10-20 minut na omówienie kwestii związanych z leczeniem. Może to wywoływać frustrację
zarówno u chorych, jak i lekarzy. W idealnych warunkach skierowanie chorego
do instruktora diabetologicznego może
ułatwić rozwiązanie problemu stałej potrzeby edukacji i wsparcia, umożliwiając
chorym zaakceptowanie ich choroby oraz
uzyskanie umiejętności, wiary w siebie
i motywacji niezbędnych do osiągnięcia
docelowej glikemii. Wielu lekarzy nie ma
jednak możliwości kierowania chorych
na takie szkolenia.
W niniejszym artykule omówiono cele
behawioralne chorych na cukrzycę typu 2,
a także strategie postępowania w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej, które mogą być wykorzystywane przez
lekarzy, instruktorów i inny personel opieki zdrowotnej w celu lepszego wykorzystania krótkiego czasu wizyt w gabinecie lub
przychodni, zwłaszcza wtedy, gdy rozpoczyna się leczenie insuliną.

Edukacja pacjentów
Zarówno American Association of Diabetes Educators (AADE), jak i American Diabetes Association (ADA) uznają wartość
angażowania chorych w leczenie cukrzycy.5,6 ADA stwierdziło, że „każdy plan postępowania terapeutycznego powinien
uwzględniać edukację dotyczącą aktywnego udziału chorych w leczeniu cukrzycy
oraz stałe wspieranie ich w tych działaniach
jako integralne komponenty leczenia.”5
ADA zaleca, aby podczas formułowania planu leczenia uwzględniać takie czynniki,
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jak wiek chorego, zaangażowanie w naukę
lub pracę zawodową, poziom aktywności,
nawyki żywieniowe oraz choroby współistniejące.5
Wartość edukacji wykazano w badaniu
opublikowanym w 1996 roku,7 w którym
stwierdzono czterokrotnie większe ryzyko
poważnych powikłań u chorych, wśród których nie prowadzono edukacji diabetologicznej. Również w metaanalizie 31 badań8
wykazano, że edukacja dotycząca udziału
chorych w leczeniu cukrzycy powoduje
natychmiastową poprawę wartości HbA1C.

Mierzalne zmiany zachowania
Zarówno ADA, jak i AADE uważają wyznaczanie celów behawioralnych za klucz do
sukcesu strategii edukacji dotyczącej aktywnego udziału chorych w leczeniu cukrzycy. W ogólnokrajowych standardach
ADA dotyczących edukacji w zakresie
udziału chorych w leczeniu cukrzycy, których najnowsze uaktualnienie opublikowano w 2009 roku, podkreślono, że
chorzy muszą odgrywać aktywną rolę
w samodzielnym leczeniu, wchodząc w interakcje z wielodyscyplinarnym zespołem
edukacyjnym, którego co najmniej jeden
członek powinien być dietetykiem, pielęgniarką lub farmaceutą. W tych standardach zaleca się, aby indywidualny plan
oceny i edukacji opracowywać „przez
współpracę chorego z instruktorem lub
instruktorami, umożliwiającą wybór właściwych interwencji edukacyjnych oraz
strategii wspierania aktywnego udziału
chorego w leczeniu”.9
AADE określiła siedem głównych zachowań związanych z aktywnym udziałem
chorych w leczeniu, które umożliwiają
skuteczne leczenie cukrzycy i innych chorób przewlekłych. AADE sugeruje, aby
zmiany behawioralne wprowadzić, posługując się zaproponowanym przez tę organizację schematem siedmiu zachowań
związanych z samodzielnym leczeniem
chorych (AADE7 Self-Care Behaviors).10
Te siedem zachowań to: zdrowe odżywianie, aktywność ﬁzyczna, monitorowanie,
przyjmowanie leków, rozwiązywanie problemów, zmniejszanie zagrożeń oraz zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem.
Decyzja o zastosowaniu insuliny i moment
wprowadzenia jej do leczenia są szczególnie ważnymi kwestiami, które należy
uwzględnić w tych działaniach, ponieważ
chorzy mogą być niechętnie nastawieni
do takiego kroku, kiedy jest on potrzebny,
a niezastosowanie tego leczenia może
mieć odległe następstwa.
Rzecz jasna, nie można poruszyć
wszystkich celów behawioralnych podczas
jednej wizyty ambulatoryjnej i to właśnie
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z tego powodu współpraca lekarza z innymi pracownikami opieki zdrowotnej,
takimi jak dietetycy i instruktorzy diabetologiczni, może się okazać bezcenna, ponieważ każdy ze specjalistów może
zajmować się innymi celami. Należy jednak zauważyć, że w warunkach typowej
praktyki klinicznej dostęp do różnych
członków zespołu leczącego cukrzycę może być ograniczony z powodu uwarunkowań ﬁnansowych i geograﬁcznych.
Równie ważna jest współpraca pracowników opieki zdrowotnej (samego lekarza
lub wszystkich członków wielodyscyplinarnego zespołu, jeżeli taki dodatkowy personel jest dostępny) z chorymi. Te relacje
mają zasadnicze znaczenie dla skutecznego zaangażowania chorych w leczenie,
a także zmiany ich zachowania. Mimo że
edukacja mająca na celu wyłącznie zwiększenie przestrzegania zaleceń terapeutycznych jest wciąż ważna, niezbędne jest
również wykorzystywanie przez lekarzy informacji uzyskiwanych od chorych, aby
ułatwić im kontrolę nad własną chorobą.11
Ścisłe interakcje z chorymi umożliwiają
odpowiednią ocenę ich nastawienia
i wiedzy, a to pozwala zwrócić uwagę
na problemy i zidentyﬁkować potrzeby.
Wyzwaniem dla lekarzy jest osiągnięcie tego poziomu współpracy i zmian zachowania w warunkach ograniczeń nakładanych
przez rutynowe wizyty ambulatoryjne.

Stworzenie planu działania
Aby zachęcić chorych do świadomego podejmowania decyzji w kwestiach związanych z samodzielnym leczeniem, można
opracować indywidualnie dostosowany
plan działania, który uwzględnia życzenia
poszczególnych chorych.11 Należy brać
pod uwagę kilka czynników, w tym wspólne wyznaczanie celów, identyﬁkację osobistych przeszkód i wsparcia, strategie
rozwiązywania problemów oraz ocenę nastawienia chorego do własnego aktywnego udziału w leczeniu.
Zasadnicze znaczenie dla skuteczności
tych działań ma postępowanie zgodnie ze
schematem, który zakłada kilkuetapowe
określanie i osiąganie celów behawioralnych.
• Krok 1:Należyrozmawiaćz chorymi
o tym,żepotrzebaprzyjmowanialekówpojawiasięwkrótcepo rozpoznaniucukrzycy,wymieniającinsulinęjako
jedenz leków,któremożnazastosować
do osiągnięciacelówleczenia.Jednąze
skutecznychstrategiijestprzekazywanieinformacjina tematdziałaniaróżnychgruplekówna różneaspekty
chorobyw cukrzycy(np.kiedylekarze
omawiająctakiepojęcia,jakinsulino-

oporność,niedobórinsulinyi nadmiernewytwarzanieglukozyw wątrobie,
mogąwymieniaćróżneklasyleków,
którewpływająna danezjawiskopatoﬁzjologiczne).
• Krok 2:Należyprzedstawićuzasadnienieuzyskiwaniaprawieprawidłowych
wartościwskaźnikówglikemii,zgodnie
z wartościamidocelowymiwedług
ADA5 lubAmericanCollegeofEndocrinologyi AmericanAssociationofClinicalEndocrinologists(ACE/AACE),12
opartymina indywidualnychpotrzebachchorych.Celekontroliglikemii
powinnybyćomawianei potwierdzane
podczaskażdejwizyty.
• Krok 3:Należyułatwićchor ymokreślenieosobistychprzyczyn,dlaktórychpowinnidążyćdo uzyskania
glikemiiw docelowymprzedziale.
Możetowymagaćwielokrotnychrozmóww celudokładnegopoznania
motywacjichor ych(np.nietylko
po to,abyuniknąćpowikłań,ale
mócpoprowadzićcórkędo ołtarza
podczasjejślubu).
• Krok 4:Wewspółpracyz każdymchorymnależystworzyćprostąlistęcelów
behawioralnych.Należyuspokoićpacjenta,żeniewszystkietecelemuszą
zostaćzrealizowaneod razu,a podczas
każdejwizytybędąomawianetylkojedenlubdwaz nich.Chorzypowinni
uczestniczyćw określaniupriorytetowychcelów,a takżeustalaniuharmonogramuwprowadzanychzmian.Te
rozmowymogąbyćrozłożonena wiele
wizyti stanowićczęśćprocesuidentyﬁkacjizmianbehawioralnychorazprzeszkódutrudniającychosiągnięcie
celów.Dziękiśledzeniucelówbehawioralnychi postępóww ichrealizacjite
rozmowyspowodująkorzystnezmiany
zachowaniai w rezultacieosiągnięcie
wyznaczonychcelów.
Omawianiepożądanychzmianstylużyciastwarzaidealnąokazjędo interakcji
choregoz lekarzem,którejcelemjest
podkreślenieprzesłańdotyczącychaktywnegoudziałuwsamodzielnymleczeniu
orazichzachęceniedo przyjmowaniaaktywnejroliw kontroliwłasnejchoroby.
Rzeczjasna,w celuuzyskaniadługotrwałej
kontroliglikemiikoniecznejestdożywotniezaangażowaniew odpowiedniezmiany
stylużycia.Niestety,chorzyna cukrzycę
częstosłaboprzestrzegajązaleceńdotyczącychaktywnościﬁzycznej,z wyjątkiem
warunków,w którychdostępnejestwsparcie,a postępmożebyćściślemonitorowany.Kiedystrukturywsparciaprzestawały
funkcjonować,opisywanoczęstośćpowrotówdo nieprawidłowychzachowańsięgającąnawet 90%.13,14
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Wstępnerozmowy
z pacjentami
Najbardziejoczywistymizagadnieniami,
na którenależyzwrócićuwagęw trakcie
motywowaniapacjentówz niedawnorozpoznanącukrzycątypu 2,sądietai wysiłek
ﬁzyczny,ponieważodpowiedniezmiany
w stylużyciaw tymzakresiemogąopóźnić
pogarszaniesięczynnościkomórekβ.15,16
ADAzalecadocelowąredukcjęmasyciała
o 5-7%u wszystkichchorychna cukrzycę
z nadwagąi otyłością,stwierdzając,żedo
osiągnięciategocelukoniecznesąprogramyobejmująceedukacjęchorych,poradnictwo,kontrolęsposobuodżywianiasię
orazsystematycznąaktywnośćﬁzyczną.17,18
W pewnymmomencierozwojuchoroby
wstrzymaniesięz zastosowanieminsuliny
w celuuniknięciaprzyrostumasyciała
uniemożliwiajednakosiągnięciecelów
w zakresiekontroliglikemii.Cowięcej,
nowoczesnyanaloginsulinydługodziałającej,detemir,pozwalana ograniczenie
przyrostumasyciaław porównaniuz leczenieminsulinąizofanową(NPH),
a w niektórychprzypadkachpowodujenawetzmniejszeniemasyciała.19-21 Mniejszy
przyrostmasyciałastwierdzonorównież
w dwóchpróbachklinicznych,w których
porównywanoglarginęz insulinąNPH.22.23
W miaręprogresjichorobyczynnośćkomórekβ pogarszasięi aktywneleki,takie
jakinsulina,stająsięniezbędnymelementemkontroliglikemii.W rzeczywistości
większośćchorychbędziewymagaćinsulinyw którymśmomencierozwojuchoroby
i ważnejest,abyzrozumielionitojużpodczaswstępnychrozmówzwiązanychz rozpoznaniemcukrzycy.
U chorych,którzywprowadzajązmiany
w stylużycia,zmniejszasięprawdopodobieństwowystąpieniapowikłań.Leczenie
żywienioweprowadzoneprzezwykwaliﬁ-
kowanegodietetykau chorychna cukrzycętypu 2,występującąprzeciętnieod 4lat,
możezmniejszyćwartośćHbA1C o 1%.24
Redukcjamasyciałamożerównieżkorzystniewpłynąćna profillipidowy
i ciśnienietętnicze,25 a tomożeułatwić
przeciwdziałanieniekorzystnemurokowaniusercowo-naczyniowemu,związanemuzezłąkontroląglikemii.Wysiłek
fizycznymożeponadtozmniejszaćwartośćHbA1C,poprawiaćwykorzystanieglukozyorazzmniejszaćzapotrzebowanie
na insulinęw stopniuwykraczającympoza korzystnerezultatysamegozmniejszeniamasyciała. 25,26
Logistykaprogramu,któryzapewniałby
ciągłewsparcie,jestoczywiścietrudnai nie
małatwegorozwiązaniategoproblemu,
zwłaszczaw czasachograniczeńﬁnansowych.Chociażomówienietegozłożonego
zagadnieniawykraczapozazakrestematywww.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

kininiejszegoartykułu,należyzauważyć,
żeobciążeniaekonomicznewynikające
z prowadzeniadługotrwałegowsparcia
orazzapewnieniaprzygotowanegodo tegopersonelumusząbyćoceniane
z uwzględnieniemekonomicznychnastępstwzłejkontroliglikemii,którawiąże
sięz dobrzeudokumentowanympotencjałemchorobowościi umieralności.

Przezwyciężanieprzeszkód
napotykanychprzezchorych
w początkowymokresie
insulinoterapii
Dostępnychjestwieleróżnychpreparatówinsuliny,któremogąbyćstosowane
u chorychna cukrzycętypu 2.Ważne,
abychorzybylizaangażowaniw strategię
leczeniaod samegopoczątkupodawania
insuliny.Zasadniczeznaczeniedlapowodzenialeczeniainsulinąmadokładne
omówieniepotencjalnychobawchorych
związanychz rozpoczęcieminsulinoterapii.W tabeli27-30przedstawionopodsumowanieczęstospotykanychzastrzeżeń
wyrażanychprzezchorychw związkuz leczenieminsuliną,a takżepodanowskazówki,w jakisposóbmożnaodpowiadać
na teobawy.Wszelkienegatywnenastawieniedo leczeniainsulinąwymagaidentyﬁkacjii właściwejreakcjiodpowiednio
wcześniew przebieguchoroby,abychorzy
moglidokonywaćświadomegowyboru
spośródróżnychmożliwościleczenia.
Do częstychbłędnychprzekonańzwiązanychz leczenieminsulinąnależypogląd,
żerozpoczęciepodawaniainsulinyjest
wyrazemosobistejporażkii stanowiostatniądeskęratunku.Chorzyczęstoobawiają
siępowikłań,złożonościleczeniainsuliną,
ryzykahipoglikemii,potencjalnegoprzyrostumasyciała,a takżewpływuleczenia
insulinąna stylżycia.Ponadtoniektórzy
bojąsięposługiwaniaigłamii wykonywaniawstrzyknięć.
Abychorzydobrzerozumieliuzasadnieniestosowaniainsuliny,należyimjuż
w momencierozpoznaniachorobywytłumaczyć,żecukrzycatypu 2jestpostępującąchorobą,a insulinamożepomóc
w przypadkupogorszeniasięczynności
komórekβ.Należyponadtoinformować
chorycho podobieństwiewspółczesnych
preparatówinsulinydo endogennejinsulinyorazskutecznościtychlekówpod
względemuzyskiwaniaoptymalnejkontroliglikemii,dziękiczemumożnaich
uspokoić,żewybórtakiegoleczeniapowinienograniczyćpowikłania,a niejewywoływać.
Najnowszeosiągnięciaw zakresiepreparatówinsulinyi systemówjejpodawania
ułatwiłyzadanielekarzom,instruktorom

i innymczłonkomzespołuprowadzącego
leczeniecukrzycy,którzychcązapewnić
chorycho skutecznościi akceptowalności
współczesnegoleczeniainsuliną.Analogi
insulinyumożliwiłyuproszczenieschematówleczenia.Długodziałająceanalogisą
stosunkowobezszczytowei mogąbyćpodawanerazna dobę,natomiastanalogi
szybkodziałającemożnapodawaćw porze
posiłków.Stosowanieanalogówinsuliny
wiążesięrównieżz rzadszymwystępowaniemi mniejszymnasileniemhipoglikemii
w porównaniuz ludzkąinsuliną.31,32 Wykazanotakże,żedługodziałająceanalogiinsulinypowodująmniejszyprzyrostmasy
ciałaniżkonwencjonalnainsulina.20,22,33
Wpływleczeniainsulinąna stylżycia
zostałzmniejszonyprzezzastosowaniepenówdo podawaniaanalogówinsuliny,
dziękiczemuchorzymogądyskretnie
przyjmowaćdawkiinsulinyw pracy,szkole
lubpodczasinnychaktywnościspołecznych,wykonującwstrzyknięciaszybko
i dokładniebezkoniecznościposługiwania
sięampułkamii strzykawkamiw celu
nabraniadawkileku.34 Zaawansowana
technologiaigiełsprawiłanatomiast,że
wstrzyknięciasąniemalbezbolesne.
Po przeprowadzeniuodpowiedniejedukacjiniemalwszyscychorzymogąz powodzeniemsamiwstrzykiwaćsobieinsulinę.
Dokładnośći wygodadawkowaniainsulinyza pomocątychurządzeńmogą
równieżułatwićpoprawęprzestrzegania
zaleceńterapeutycznychprzezchorych,
coz koleispowodujerzadszewystępowaniepowikłań.W kilkubadaniachwykazano
korzyścizestosowaniapenówwyrażające
sięlepszymprzestrzeganiemzaleceńterapeutycznychprzezchorychorazwiększą
satysfakcjąz leczenia.35-39
Ukształtowanieodpowiedniegonastawieniachorychdo leczeniainsulinązwiększyichświadomośćkorzyściz wczesnego
rozpoczynaniainsulinoterapiii spowoduje,żebędąlepiejrozumielikolejnekroki
związanez rozpoczęciemi intensyﬁkacją
leczenia.Opierającsięna informacjach
uzyskanychpodczasocenychorego,lekarzmożewybraćtakischematleczenia
i systempodawanialeku,którybędziedopasowanydo potrzebdanegopacjenta.
Wprowadzenieleczeniainsulinąraczej
na wcześniejszymniżpóźniejszymetapie
chorobymożekorzystniewpłynąćna wynikileczenia,dlategonależydokładnie
uświadamiaćchorym,w jakisposóbtametodaleczeniamożeułatwićimuzyskanie
odpowiedniejkontroliglikemii.33Mimoże
insulinębazowątradycyjniewprowadza
siędopierowtedy,kiedyzawiodłoleczenie
doustne,zastosowanieinsulinywewcześniejszymstadiumchorobymożezapobiecpoważnemupogorszeniukontroli
Tom 7 Nr 4, 2010 Diabetologia po Dyplomie



Tabela. Częste obawy chorych wyrażane w związku z rozpoczynaniem leczenia insuliną oraz proponowane wyjaśnienia lekarzy27-30
Obawa chorego

Wyjaśnienie i uspokojenie

„Potrzebuję insuliny,
ponieważ zawiodłem/-am”

Lekarze powinni przedstawiać insulinę w pozytywnym świetle już w momencie rozpoznania cukrzycy,
podkreślając, że cukrzyca typu 2 jest postępującą chorobą, charakteryzującą się stopniowym pogarszaniem się
czynności komórek β, co oznacza, że większość chorych będzie w końcu wymagała podawania insuliny.
Należy podkreślać, że w takiej sytuacji to nie chory zawiódł, a raczej doustne leki przeciwcukrzycowe
zawiodły chorego.

„Wstrzyknięcia insuliny
są bolesne”

Nowoczesne igły są bardzo cienkie, zaostrzone laserowo i powleczone silikonem w celu łatwiejszego
wnikania w tkankę. Ich stosowanie jest niemal bezbolesne. Tę obawę można zwykle rozwiać za pomocą
pokazowej igły.

„Boję się igieł”

Dostępne są liczne urządzenia ułatwiające wstrzyknięcia, takie jak osłonki na igły. Tę obawę można zwykle
rozwiać za pomocą pokazowej igły. W przypadku prawdziwej fobii igieł można stosować wstrzykiwacze
strumieniowe, które podają strumień insuliny pod dużym ciśnieniem bezpośrednio przez skórę. Lekarz
powinien jednak podkreślić, że wstrzykiwacze strumieniowe nie są całkowicie bezbolesne w użyciu
i u niektórych mogą wywoływać podskórne wylewy krwi, jeżeli nie stosuje się ich we właściwy sposób.

„Schematy leczenia insuliną
są złożone, restrykcyjne
i zaburzają normalne
funkcjonowanie”

Istnieje wiele różnych preparatów insuliny i kombinacji dawek, które umożliwiają niemal idealne
dostosowanie leczenia do indywidualnego stylu życia. Na przykład nowe analogi insuliny naśladują działanie
naturalnej insuliny znaczniej lepiej niż preparaty insuliny ludzkiej, a preparat szybkodziałający można
podawać tuż przed posiłkami. Fabrycznie napełnione peny zawierające analogi insuliny mogą być dyskretnie
stosowane w pracy, szkole lub podczas innych aktywności społecznych. Te urządzenia nadają się również dla
chorych z zaburzeniami wzroku, niesprawnych manualnie, z upośledzoną czynnością poznawczą lub
mających problemy z przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych.

„Insulina wywołuje
powikłania”

Ten błędny pogląd może wynikać z tego, że chory zna osoby, u których leczenie insuliną rozpoczęto
na późnym etapie choroby, kiedy zaczynają się już ujawniać niekorzystne następstwa długoterminowej
hiperglikemii. Należy uspokoić chorego, że w rzeczywistości jest odwrotnie, omawiając dowody z badań
naukowych wskazujące, że dobra kontrola glikemii może ograniczać występowanie powikłań
mikronaczyniowych, takich jak nefropatia, neuropatia i pogorszenie wzroku, a być może również zmniejszać
częstość występowania incydentów sercowo-naczyniowych.

„Może u mnie wystąpić
ciężka hipoglikemia”

Ponieważ nowe analogi insuliny są bardziej podobne do naturalnej insuliny niż starsze preparaty,
w przypadku stosowania tych leków ryzyko hipoglikemii jest mniejsze. Należy uspokoić, że ciężka
hipoglikemia występuje rzadko i tylko u około 0,% chorych na cukrzycę typu 2. Chorzy mogą również
podejmować różne działania chroniące ich przed małym stężeniem glukozy we krwi, takie jak przyjmowanie
insuliny o ustalonych porach, nauczenie się rozpoznawania objawów hipoglikemii, noszenie zawsze ze sobą
środków umożliwiających leczenie hipoglikemii, a także nauczenie się modyﬁkowania dawki insuliny, ilości
spożywanych pokarmów lub aktywności ﬁzycznej w zależności od odstępstw od ustalonego schematu
leczenia.

„Przytyję”

W przypadku stosowania analogów insuliny prawdopodobieństwo przyrostu masy ciała jest znacznie mniejsze
niż wtedy, kiedy stosuje się ludzkie insuliny. U chorych odżywiających się rozsądnie i wykonujących wysiłki
ﬁzyczne nie powinno dojść do nadmiernego zwiększenia masy ciała. Lekarze mogą organizować spotkania
chorych z instruktorami diabetologicznymi lub dietetykami w celu omówienia strategii zapobiegania
przyrostowi masy ciała.

glikemii,a u niektórychchorychspowodowaćnawetremisjęchoroby.40-42

Podsumowanie
Skuteczneleczeniecukrzycytypu 2wymagaścisłejwspółpracylekarzyi chorych,
a jeślitomożliwe,równieżinstruktorów
diabetologicznychiinnegopersonelu
opiekizdrowotnejzaangażowanego w leczeniecukrzycy,abyuzyskaćtrwałepozytywnenastawieniechorych.ADAi AADE
opublikowałyzalecenia,5,6 mającepomóc
lekarzomw optymalnymwykorzystaniu
czasuprzeznaczonegona konsultację,aby
rozwiaćobawychorychdotycząceleczenia
iwpłynąćna ichzachowanieprzezwspólnewyznaczaniecelówbehawioralnych.
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Mimożepoczątkowymsposobemleczeniaświeżowykrytejcukrzycytypu 2
jestinterwencjapolegającana zmianach
stylużycia,prawdopodobniedo osiągnięciadocelowychwartościHbA1C,zalecanychprzezADAi ACE/AACE,konieczne
będzieostatecznieleczenieinsuliną.Lekarzemuszązdawaćsobiesprawęz częstopodnoszonychzastrzeżeńoraz
błędnychpoglądówchorychwiążących
sięz rozpoczynaniemleczeniainsuliną,
abybyliprzygotowanido rozwiewania
tychobawi zapewnianiachorycho potencjalnychkorzyściachz wczesnejinsulinoterapii.
Diabetes Spectrum, Vol. 23, No. 3, 2010, p. 188.
Insulin Initiation During a 20-Minute Office Visit:
Part 1: Setting the Scene.
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