
Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne  
Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami 
chorymi na cukrzycę   
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii , Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
diabetologicznego  
 
Opracowano na podstawie : 

1. Zaleceń w opiece diabetologicznej Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, konsultantów 

krajowych w dziedzinach: pielęgniarstwa, pielęgniarstwa diabetologicznego, pielęgniarstwa 

ginekologicznego i położniczego oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego  

http://www.pfed.org.pl/uploads/1/9/9/8/19983953/procedury-diabetologia_2018-

bez_reklam.pdf 

 

2.  Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, aktualnych ustaw i 

zarządzeń na dzień 24.03.2020 roku. 

 

3. Wytycznych przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne na bazie Zaleceń 

 

Chorzy na cukrzycę nie mają większego prawdopodobieństwa zachorowania na COVID-19 niż osoby 

w populacji ogólnej. Chorzy na cukrzycę posiadają ogólnie większe prawdopodobieństwo rozwoju 

ciężkich objawów i powikłań infekcji wirusowych. Jeśli cukrzyca jest dobrze kontrolowana, ryzyko 

rozwoju ciężkiej postaci zakażenia COVID-19 jest podobne do tego, które obserwujemy w populacji 

ogólnej. 

U osób z niedostateczną kontrolą choroby i wahaniami poziomu cukru istnieje większe ryzyko 

rozwoju powikłań cukrzycowych. Obecność choroby serca lub innych powikłań poza cukrzycą może 

dodatkowo zwiększać ryzyko pacjenta związane z rozwojem ciężkiej postaci COVID-19. Jest to 

podobna sytuacja jak w przypadku innych zakażeń wirusowych, która wynika z upośledzonej 

zdolności organizmu do walki z infekcją. Infekcja wirusowa u pacjentów z cukrzycą, jak każdy ostry 

stan zapalny, może prowadzić do gwałtownego wzrostu stężenia glukozy we krwi i zwiększa ryzyko 

rozwoju cukrzycowej kwasicy ketonowej (CKK), dotyczy to przede wszystkim chorych na cukrzycę 

typu 1. 

Nie są znane jakiekolwiek przyczyny, dla których ryzyko rozwoju COVID-19 u pacjentów z cukrzycą 

typu 1 lub 2 miałoby być inne. Ważniejszy jest fakt, iż osoby z cukrzycą danego typu różnią się między 

sobą wiekiem, powikłaniami i sposobem kontroli choroby podstawowej. 

 

 

Zalecenia w opiece ambulatoryjnej i stacjonarnej dla użytkowania glukometrów i innych systemów 

do monitorowania glikemii. 

1. Glukometry powinny być przypisane do indywidualnej osoby i nie powinny być udostępniane 

innym. W przypadku konieczności korzystania z jednego glukometru do pomiaru glikemii u 

kilku pacjentów, należy je czyścić i dezynfekować po każdym użyciu zgodnie z instrukcjami 

producenta, aby zapobiec przenoszeniu krwi i czynników zakaźnych. Jeśli producent nie 
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określił sposobu czyszczenia i dezynfekcji urządzenia, nie należy go udostępniać innym 

osobom. 

2. Pracownicy ochrony zdrowia powinni być świadomi wpływu leków i innych czynników, na 

dokładność pomiaru glukometrem .  

3. Acetaminofen (Paracetomol) wpływa na wartości glikemii mierzone przez niektóre 

urządzenia do monitorowania glikemii - CGM (Dexcom G5, MedtronicEnlite i Guardian). 

4. Przed każdym działaniem terapeutycznym lub w celu zweryfikowania wyniku  

w przypadku niskich lub wysokich wartości glikemii oraz objawów nie pasujących do wskazań 

systemu ciągłego monitorowania glikemii pracownik medyczny powinien wykonać 

dodatkowy pomiar glikemii z użyciem glukometru.   

5. W warunkach szpitalnych do pomiaru stężenia glukozy preferowane są paski testowe 

pakowane  pojedynczo.   Paski testowe pakowane w pojemnikach po jego uszkodzeniu lub 

nieszczelności nie nadają się do użycia. 

6. Po pierwszym otwarciu opakowania pasków testowych należy umieścić na opakowaniu datę 

jego otwarcia. Producent pasków określa czas ich użytkowania od momentu otwarcia 

opakowania.  

7. Do pomiaru należy użyć pierwszej kropli krwi, gdyż wielokrotne wyciskanie kropli krwi 

powoduje rozcieńczenie jej płynem tkankowym 

8.  W jednostkach ochrony zdrowia należy stosować bezpieczny sprzęt, tj. jednorazowe 

nakłuwacze. 

9. Instytucje opieki zdrowotnej powinny rozważyć zastosowanie chowanego lancetu do 

nakłuwania z  ostrzem nieco krótszym niż zalecana głębokość nakłucia. 

 

Zalecenia w opiece ambulatoryjnej i stacjonarnej dla użytkowania wstrzykiwaczy typu pen  i innych 

systemów do podawania insuliny ( ciągły podskórny wlew insuliny przy użyciu osobistej pompy 

insulinowej) 

 

1. Peny są sprzętem osobistego użytku niezależnie od tego, czy są jednokrotnego czy 

wielokrotnego użycia 

2.  Do iniekcji insuliny należy stosować wstrzykiwacz jej dedykowany, zgodny z normą ISO dla 

sprzętu medycznego oraz  używać go  zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.  

3. Wstrzykiwacz wraz z ampułką  insuliny może być używany  tylko przez  jednego pacjenta, 

dlatego też  pomimo zmiany igły nie należy go używać  wspólnie z inną osobą.  

4. Do każdego rodzaju insuliny należy używać innego pena. W celu uniknięcia pomyłek można 

zastosować peny różnych kolorów, a każdy z nich powinien być wyraźnie opisany – imieniem, 

nazwiskiem i datą włożenia wkładu z widoczną nazwą insuliny. 

5. Wstrzykiwacz  typu pen powinien być używany i przechowywany w temperaturze pokojowej. 

Polskie normy określają temperaturę, jaka powinna panować w pomieszczeniach (zwaną 

także temperaturą pokojową) w zależności od typu pomieszczenia i wykonywanej w nim 

pracy. Dla pomieszczeń biurowych wynosi ona 20–24°C w zimie i 20–26°C w lecie. 

6. Insulinę aktualnie używaną przechowujemy w temperaturze pokojowej zgodnie z zaleceniami 

producenta umieszczonymi na ulotce dołączonej do opakowania i/lub z Charakterystyką 

Produktu Leczniczego (ChPL) przez czas nie dłuższy niż 4-6 tygodni. 

7. Igły do wstrzykiwaczy typu pen w placówkach ochrony zdrowia są przeznaczone wyłącznie do 

jednorazowego użytku. 



8. Prawidłowa technika iniekcji insuliny wstrzykiwaczem typu pen jest jednym z czynników 

wpływających na wyrównanie glikemii i redukcję powikłań skórnych 

9. Przygotować wstrzykiwacz z insuliną  – zdjąć nasadkę wstrzykiwacza, zdezynfekować 

gumowy korek na ampułce z insuliną, odczekać aż środek antyseptyczny wyschnie,  założyć 

wcześniej dobraną jałową igłę, wypełnić igłę insuliną poprzez wystrzyknięcie 1 jednostki 

insuliny lub ilości wskazanej w instrukcji do wstrzykiwacza. 

10. Zestaw infuzyjny w  terapii ciągłym podskórnym wlewem insuliny (CPWI) przy użyciu 

osobistej pompy insulinowej  należy zmieniać planowo co 24–72 godziny  

11. Podczas instalacji zestawu infuzyjnego należy przestrzegać zasad aseptyki. 

12. Zestawy infuzyjne należy regularnie wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta, aby 

zapewnić właściwe wchłanianie insuliny, zredukować ryzyko infekcji i podrażnień skóry. 

 

Uwaga! 

1. Insulina podawana we wlewie dożylnym powinna być użytkowana zgodnie z zasadami 

ujętymi w ulotce do leku. 

2. Ustawienie pompy infuzyjnej oraz miejsce wprowadzenia kaniuli dożylnej powinno być 

sprawdzane na początku dyżuru, podczas zmiany dyżurów oraz przy każdej zmianie 

strzykawki/linii infuzyjnej 

 

Informacje przekazane pacjentowi prze pielęgniarkę/położną do opieki domowej  

 

1. Myj ręce i oczyść miejsce iniekcji/infuzji oraz nakłucia opuszki palca wodą z mydłem lub 

środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. 

2. Noś identyfikatory (opaska na rękę, karta ratownicza, karta I.C.E./ICE (ang. in case of 

emergency – w nagłym wypadku). Karta I.C.E. (ICE) informuje ratowników, do kogo powinni 

zadzwonić w razie wypadku lub nagłego zdarzenia. Stosowana przeważnie w dwóch formach: 

w książce adresowej telefonu komórkowego jako kontakt ICE wpisuje się numer telefonu 

wybranej osoby. Jeśli takich osób jest kilka, oznacza się je jako ICE 1, ICE 2 itd.,  

na kartoniku wielkości wizytówki wpisuje się imię, nazwisko i numer kontaktowy najbliższych 

osób (i to jest „karta ICE” – „w razie wypadku”). Kartę powinno się nosić cały czas przy sobie, 

ale nie w portfelu. 

3. Noś przy sobie węglowodany proste (glukoza tabletki, glukoza płynna) i dodatkową kanapkę. 

4. Miej zawsze przy sobie sprzęt do pomiaru glikemii i glukagon na konieczności podania.  

5. Jeśli zaobserwujesz spadek poziomu cukru (poniżej 70 mg/dl lub zalecanego docelowego 

przedziału glikemii), spożyj 15 gramów łatwo przyswajalnych cukrów prostych w formie 

tabletki zawierającej glukozę, glukozę płynną lub napój słodzony glukozą. skontroluj poziom 

cukru za 15 minut, aby upewnić się, czy poziom glikemii wzrasta. Wykonuj dodatkowe 

oznaczenia poziomu cukru w ciągu dnia i w nocy (zazwyczaj co 2–3 godziny; jeśli używasz 

urządzenia do ciągłego monitorowania glikemii [CGM], często sprawdzaj odczyty). 

6. Jeśli stwierdzisz u siebie wysoki poziom cukru (powyżej 250 mg/dl) więcej niż w 2 kolejnych 

oznaczeniach, sprawdź stężenie ketonów w moczu, ketonów we krwi,  aby uniknąć rozwoju  

kwasicy ketonowej. 

7. Jeśli w teście paskowym stwierdzisz średni lub wysoki poziom ketonów (ewentualnie ślad lub 

niski poziom ketonów zgodnie ze wskazówkami lekarza), niezwłocznie skontaktuj się z 

gabinetem lekarza. 



 

 

Aby uzyskać więcej informacji, należy dzwonić na numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 

dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem - 800 190 590. 

1. Listę wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (wojewódzkich i powiatowych) można 

znaleźć na stronie GIS. 

2. Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych działających na terenie całego kraju znaleźć 

można na stronie Ministerstwa Zdrowia. 

3. Praktyczne informacje na temat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym 

koronawirusem można uzyskać na stronie www.gov.pl/koronawirus 

 

 

http://www.gov.pl/koronawirus

