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Streszczenie

Wstęp. Przewlekłe powikłania cukrzycy związane są ze zwiększonym kalectwem oraz śmiertelnością pacjentów z cukrzycą 
w porównaniu do osób zdrowych. Wiedza pacjentów na temat choroby i jej leczenia wydaje się mieć niezwykle istotne znaczenie 
w osiąganiu celów terapeutycznych cukrzycy i w prewencji powikłań naczyniowych.
Cel. Celem pracy była ocena wiedzy pacjentów z typem 2 cukrzycy na temat przewlekłych powikłań choroby.
Materiał i metody. Przebadano grupę 100 pacjentów (39 mężczyzn i 61 kobiet), w średnim wieku 54 lat, i ze średnim czasem trwania 
cukrzycy 9 lat, hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Badania przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz 
ankiety, składający się z 17 pytań otwartych oraz 10 pytań zamkniętych oceniających wiedzę pacjentów.
Wyniki. Średnia ilość punktów w teście wiedzy o przewlekłych powikłaniach cukrzycy wynosiła 5,14. Wyniki badań własnych 
wykazały niezadowalający poziom wiedzy o chorobie wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Niski poziom wiedzy stwierdzono 
u mieszkańców wsi oraz osób z wykształceniem podstawowym, a także emerytów i rencistów. Zwraca uwagę mała liczba osób 
korzystająca ze spotkań edukacyjnych. Dodatkowo, niski poziom wiedzy związany był z długim czasem trwania cukrzycy oraz 
starszym wiekiem pacjentów.
Wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na konieczność dalszej i wzmożonej edukacji pacjentów na temat cukrzycy 
typu 2 i jej przewlekłych powikłań.

SŁOWA KLUCZOWE: cukrzyca typu 2, przewlekłe powikłania cukrzycy, edukacja, wiedza diabetologiczna.

Summary

Introduction. Chronic diabetes complications are connected with increased disability and mortality among diabetic patients 
as compared to healthy persons. Patients’ knowledge of the disease and its treatment appears to be very important in achieving 
therapeutic goals and in prevention of vascular complications.
Aim. The purpose of this work was to evaluate diabetic knowledge concerning late complications in type 2 diabetic patients.
Material and methods. The study was conducted on a group of 100 patients (39 men and 61 women), aged 54 year on the average, 
with mean diabetes duration of 9 years, hospitalized in the Hospital in Wrzesnia. The study was based on a questionnaire composed 
of 17 open-ended and 10 close-ended questions which assessed the patients’ knowledge.
Results. The average number of points in the test evaluating knowledge about late diabetic complications was 5.14. The results of 
own research indicate an unsatisfactory level of knowledge of the patients with type 2 diabetes. The low level of knowledge was 
demonstrated by inhabitants of rural areas and persons with elementary education, as well as old age pensioners and disability 
pensioners. A small number of persons benefi ting from educational meetings was noteworthy. Furthermore, the low level of 
knowledge was related to long duration of diabetes and older age of the patients.
Conclusions. The results of the study point to the need to continue the intensive patients’ education regarding the problem of type 
2 diabetes and its chronic complications.

KEY WORDS: type 2 diabetes, late diabetic complications, education, diabetic knowledge.

Wstęp

Cukrzyca należy do najczęściej występujących na 
świecie chorób metabolicznych. Stanowi jeden z naj-
większych problemów współczesnej medycyny. Według 
WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) nazywana 
jest epidemią XXI wieku [1]. Pomimo postępu wiedzy 

medycznej nadal głównym problemem współczesnej 
diabetologii pozostają przewlekłe powikłania cukrzy-
cy. Dotyczą one małych naczyń (mikroangiopatia) oraz 
dużych naczyń (makroangiopatia). W warunkach hiper-
glikemii dochodzi w komórkach, w których transport 
glukozy jest niezależny od insuliny, do aktywacji wielu 
szlaków metabolicznych. Należą do nich między inny-
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mi: wzrost produkcji końcowych produktów glikacji bia-
łek (advanced glycation end products – AGE), nasilenie 
stresu oksydacyjnego, aktywacja szlaku poliolowego 
oraz aktywacja kinazy białkowej C [2]. 

Cukrzyca typu 2 przez wiele lat może przebiegać bez-
objawowo. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby u osób 
z grup zwiększonego ryzyka rozwoju cukrzycy prowa-
dzić raz w roku badania przesiewowe zgodnie z wytycz-
nymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD). 
Przy braku czynników ryzyka cukrzycy badania prze-
siewowe należy wykonać u osób powyżej 45. roku życia 
raz na 3 lata [3]. Z powodu wieloletniego, bezobjawowe-
go przebiegu cukrzycy typu 2, już w momencie rozpo-
znania choroby konieczne jest przeprowadzenie badań 
przesiewowych w kierunku obecności przewlekłych 
powikłań. W celu oceny funkcji nerek oznacza się albu-
minurię oraz stężenie kreatyniny w surowicy krwi [4]. 
Dla oceny retinopatii cukrzycowej konieczne jest wyko-
nywanie co roku badania dna oka po rozszerzeniu źrenic 
[3]. Neuropatię cukrzycową rozpoznaje się na podstawie 
badania czucia dotyku, bólu, temperatury i czucia wibra-
cji, a także oceny odruchów ścięgnistych [5]. 

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe prowadzące do 
rozwoju otyłości oraz mała aktywność fi zyczna są przy-
czyną stałego wzrostu zachorowalności na cukrzycę typu 
2. Bezobjawowy przebieg zaburzeń gospodarki węglo-
wodanowej powoduje, że już w momencie rozpoznania 
mogą być obecne przewlekłe powikłania. Wczesne zatem 
rozpoznanie choroby i zgodne ze standardami leczenie 
stwarzają warunki do opóźnienia rozwoju lub zahamo-
wania progresji przewlekłych powikłań cukrzycy. Najw-
cześniejsze metody terapii cukrzycy nie będą jednak 
skuteczne bez odpowiedniej wiedzy pacjentów na temat 
cukrzycy. Dotyczyć ona musi patogenezy cukrzycy, 
czynników ryzyka rozwoju powikłań oraz podstaw samo-
kontroli. Nauka w tym zakresie nie może być tylko teo-
retyczna; ważne jest włączenie samego pacjenta do pro-
cesu leczenia [6]. Edukacja zdrowotna jest bowiem pro-
cesem, który prowadzi do zmiany zachowań w kierunku 
korzystnym dla zdrowia pacjenta. Wpływa ona nie tylko 
na wyniki leczenia, lecz również na jakość życia pacjen-
ta. Edukacja w cukrzycy typu 2 to proces ciągły, mający 
na celu nauczenie praktycznych umiejętności życia z tą 
chorobą, poszerzanie wiedzy pacjenta o chorobie oraz 
zapobieganie powstawaniu przewlekłych powikłań [7]. 
Nowoczesne metody edukacji mogą doprowadzić też do 
zwiększenia pewności oraz niezależności chorego. Poma-
ga w osiągnięciu tego celu zespół edukacyjny czynnie 
zaangażowany w proces leczniczy. Powinien on nie tylko 
aktywnie współpracować, ale też stanowić wsparcie dla 
chorego [8]. Cukrzyca typu 2 jako choroba przewlekła ma 
ogromny wpływ na życie codzienne. Dlatego wszystkie 
działania terapeutyczne, motywacja do samo-opieki oraz 
akceptacja choroby mogą wpłynąć pozytywnie na wyni-
ki leczenia i przyczynić się do poprawy jakości życia [9].

Celem pracy jest ocena wiedzy pacjentów z typem 
2 cukrzycy, na temat przewlekłych powikłań choro-
by, u 100 losowo wybranych osób hospitalizowanych 
w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Materiał i metody

Badanie przeprowadzono wśród 100 losowo wybra-
nych osób z cukrzycą typu 2, hospitalizowanych w Szpi-
talu Powiatowym we Wrześni w okresie od października 
2010 roku do maja 2011 roku. W ankiecie wzięło udział 
39 mężczyzn i 61 kobiet w średnim wieku 54 lat, ze śred-
nim czasem trwania cukrzycy 9 lat. Do przeprowadze-
nia badań posłużono się kwestionariuszem ankiety skła-
dającym się z dwóch części. W pierwszej zawarte było 
17 pytań otwartych dotyczących danych socjologiczno-
-demografi cznych badanych pacjentów. Druga część 
składała się z 10 pytań zamkniętych oceniających ich 
wiedzę na temat przewlekłych powikłań cukrzycy typu 
2. Uzyskana wiedza oceniana była w skali od 1 do 10 
punktów. Za każdą poprawną odpowiedź pacjent otrzy-
mywał 1 punkt. 

Analizę wyników przeprowadzono za pomocą pro-
gramu statystycznego STATISTICA for Windows 9.0. 
Wyniki przedstawiono jako medianę (IQR) lub liczbę 
(procent) pacjentów. Analizę zależności poziomu wie-
dzy od zmiennych jakościowych analizowano testem 
U Manna-Whitneya (w przypadku zmiennych dwuka-
tegorialnych) oraz testem Kruskala-Wallisa (w przy-
padku zmiennych przyjmujących więcej niż dwie moż-
liwe kategorie). Analizę zależności poziomu wiedzy od 
zmiennych ilościowych analizowano szacując współ-
czynniki korelacji rangowej Spearmana. Za istotę przy-
jęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,05, 
a za wysoce istotne przyjęto prawdopodobieństwo testo-
we na poziomie p < 0,01.

Wyniki 

W grupie 100 ocenianych pacjentów z typem 2 cuk-
rzycy 53% stanowili mieszkańcy wsi, a 47% pochodziło 
z obszarów miejskich. W związku małżeńskim pozosta-
wało 59% ocenianych chorych na cukrzycę, natomiast 
41% znajdowało się w stanie wolnym. Wśród analizowa-
nych pacjentów 24% miało wykształcenie podstawowe, 
27% wykształcenie zawodowe, 36% wykształcenie śred-
nie, a tylko 11% wykształcenie wyższe. 51% osób pozo-
stawało bez zatrudnienia, 13% wykonywało pracę zawo-
dową oraz jedna jeszcze się uczyła. Pozostałą grupę osób 
stanowili emeryci i renciści (34%). Wśród ocenianych 
chorych z typem 2 cukrzycy 42% deklarowało palenie 
papierosów (Tabela 1). 

38% osób z cukrzycą typu 2 leczonych było doust-
nymi lekami przeciwcukrzycowymi, a 62% stosowało 
insulinę. Tylko 20% wszystkich analizowanych pacjen-
tów regularnie korzystało z porad lekarzy diabetologów, 
a 80% pozostawało wyłącznie pod stałą opieką lekarza 
rodzinnego. 79% badanych deklarowało świadomość 
przyczyn rozwoju powikłań cukrzycy. 21% pacjentów 
nie zdawało sobie sprawy z zagrożeń jakie niesie nie-
leczona choroba. W spotkaniach edukacyjnych doty-
czących cukrzycy brało udział stosunkowo małe grono 
ankietowanych (33%). Ponadto, w analizowanej grupie 
pacjentów 74% osób deklarowało aktywny tryb życia. 
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Zgodną z zaleceniami częstość kontroli glikemii zgła-
szało 68% chorych. Swoją wiedzę o cukrzycy i jej powi-
kłaniach pacjenci uzyskiwali w 25% przypadków od 
lekarza leczącego, w 28% od pielęgniarki, w 21% z ksią-
żek i w 31% z broszur i ulotek. Tylko 9% ankietowanych 
poszerzało wiedzę o cukrzycy na podstawie wiadomo-
ści w tym zakresie umieszczonych w Internecie. 5 osób 
w ogóle nie potrafi ło wskazać źródeł informacji na ten 
temat (Tabela 1). 

Średnia ilość punktów uzyskanych w teście wiedzy 
wyniosła 5,14, przy 10 punktach możliwych. Wyniki 
testu wiedzy w zależności od zmiennych ilościowych 
przedstawiono w tabeli 2.

W teście wiedzy lepsze wyniki uzyskiwały kobiety 
i mieszkańcy miast oraz osoby z wykształceniem wyż-
szym i średnim. Znamienne różnice w tym zakresie 
notowano przy porównaniu grup pacjentów z wykształ-

ceniem podstawowym i średnim oraz podstawowym 
i wyższym (Tabela 1). Porównując rozkład wiedzy 
wśród emerytów i rencistów oraz osób niepracujących 
zawodowo wykazano w tym zakresie znamienne różnice 
[4,0 (3,0–6,0) vs 6,0 (5,0–7,0) punktów; p = 0,0073] na 
korzyść grupy drugiej. Nie stwierdzono istotnej zależno-
ści poziomu wiedzy od stanu cywilnego ankietowanych, 
palenia papierosów oraz sposobu leczenia cukrzycy.

Wykazano, że osoby będące pod stałą opieką leka-
rza diabetologa prezentują wyższy poziom wiedzy ani-
żeli chorzy z typem 2 cukrzycy leczeni w poradni leka-
rza rodzinnego [6,0 (4,0–7,0) vs 3,5 (2,5–6,0) punktów; 
p = 0,0093]. Ponadto zanotowano, że pacjenci posia-
dający świadomość ryzyka występowania powikłań 
cechują się wyższym poziomem wiedzy niż nieznający 
przyczyn ich rozwoju. Stwierdzono również, że biorący 
udział w spotkaniach edukacyjnych prezentowali wyraź-

Tabela 1. Wyniki testu wiedzy w zależności od zmiennych jakościowych. Mediana (IQR)
Table 1. Knowledge test results based on qualitative variables. Median (IQR)

Zmienna Grupa (n) Wynik testu wiedzy (liczba punktów) p

Płeć
Mężczyźni (39) 5,0 (3,0–6,0)

0,0144
Kobiety (61) 6,0 (4,0–7,0)

Stan cywilny
W związku (59) 6,0 (4,0–7,0)

0,1865
Wolny (41) 5,0 (4,0–6,0)

Miejsce zamieszkania
Wieś (53) 5,0 (3,0–6,0)

0,0066
Miasto (47) 6,0 (5,0–7,0)

Wykształcenie

Podstawowe (24) 4,0 (2,5–5,0)

0,0003
Zawodowe (27) 5,0 (4,0–6,0)
Średnie (36) 6,0 (5,0–7,0)
Wyższe (13) 6,0 (5,0–6,0)

Aktywność zawodowa

Emerytura/renta (34) 4,0 (3,0–6,0)

0,0086
Pracuje (13) 5,0 (3,0–6,0)

Nie pracuje (51) 6,0 (5,0–7,0)
Uczy się (1) 6,0 (6,0–6,0)

Palenie papierosów
Nie (58) 5,0 (3,0–7,0)

0,2916
Tak (42) 6,0 (4,0–7,0)

Porady diabetologa
Nie (20) 3,5 (2,5–6,0)

0,0093
Tak (80) 6,0 (4,0–7,0)

Leczenie
Leki (37) 6,0 (3,0–7,0)

0,4920
Insulina (62) 5,0 (4,0–6,0)

Świadomość powikłań
Wie (79) 6,0 (4,0–7,0)

0,0001
Nie wie (21) 3,0 (2,0–5,0)

Spotkania edukacyjne
Nie (67) 5,0 (3,0–6,0)

0,0162
Tak (33) 6,0 (5,0–7,0)

Aktywny tryb życia
Nie (26) 4,0 (3,0–6,0)

0,0153
Tak (74) 6,0 (4,0–7,0)

Kontrola glikemii
Nie (32) 4,0 (3,0–6,0)

0,0011
Tak (68) 6,0 (4,0–7,0)

Skąd wiedza?

Broszury, ulotki (31) 5,0 (3,0–7,0)

0,5640

Internet (9) 5,0 (5,0–6,0)
Książki (21) 5,0 (3,0–6,0)

Od lekarza (25) 5,0 (4,0–6,0)
Od pielęgniarki (28) 5,0 (4,0–6,0)
żadne z pow, (5) 6,0 (6,0–7,0)

Test U Manna-Whitneya, test Kruskala-Wallisa
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nie wyższy poziom wiedzy o chorobie w porównaniu do 
osób nieuczestniczących w edukacji grupowej. Ponad-
to, wyższy poziom wiedzy cechował osoby prowadzące 
aktywny tryb życia oraz deklarujące prowadzenie regu-
larnej samokontroli glikemii (Tabela 1). 

Nie stwierdzono istotnej korelacji (p > 0,05) mię-
dzy masą ciała pacjentów, a poziomem wiedzy (Tabela 
2). Wykazano natomiast znamienną (p < 0,01), ujemną 
zależność miedzy wiekiem pacjentów i czasem trwania 
choroby a wiedzą uzyskaną w teście (Rycina 1).

Dyskusja

Mottem dla prawidłowej opieki diabetologicznej 
powinny być słowa profesora J.P. Joslina: „pacjenci, któ-
rzy wiedzą najwięcej, żyją najdłużej”. Wypowiedział je 
około sto lat temu amerykański lekarz i pionier w dzie-
dzinie diabetologii. Stwierdził on również, że edukacja 

jest sama w sobie formą leczenia cukrzycy, a zarazem 
najtańszą składową terapii. Jej celem jest nie tylko pod-
noszenie poziomu wiedzy na temat choroby, ale przede 
wszystkim pomoc i wsparcie skierowane do pacjentów 
i ich rodzin ułatwiające adaptację stylu życia zgodną 
z zaleceniami terapeutycznymi [10]. Światowa Organi-
zacja Zdrowia w 1980 roku zaleciła ofi cjalnie, aby edu-
kację pacjentów z cukrzycą, niezależnie od typu scho-
rzenia, traktować jako podstawowy element terapii. 
Zwróciła ponadto uwagę, że jest to niezbędny element 
dla procesu społecznej integracji tej grupy osób [11]. 

Opublikowane w latach dziewięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku wyniki badań The Diabetes Control and Com-
plications Trial (DCCT) oraz United Kingdom Prospecti-
ve Diabetes Study (UKPDS) udowodniły jednoznacznie, 
że poprawa kontroli glikemii powoduje redukcję ryzyka 
rozwoju i progresji przewlekłych powikłań cukrzycy [12, 
13]. Dobre wyrównanie metaboliczne umożliwia nie tyl-
ko prewencję rozwoju przewlekłych powikłań, lecz tak-
że poprawę jakości życia pacjentów i ogranicza częstość 
hospitalizacji z powodu ostrych i przewlekłych powi-
kłań cukrzycy. Zmniejsza również odsetek osób trwale 
niepełnosprawnych z powodu choroby, co tym samym 
pozwala ograniczyć koszty funkcjonowania opieki zdro-
wotnej [14, 15]. W związku z tymi przekonywującymi 
dowodami klinicznymi szczególnego znaczenia nabie-
ra odpowiednie szkolenie i przygotowanie pacjentów 
w zakresie szeroko pojętego postępowania w cukrzycy. 
U osób z cukrzycą niezbędne jest bowiem dopasowanie 

Tabela 2. Wyniki testu wiedzy w zależności od zmiennych iloś-
ciowych (współczynnik korelacji rangowej Spearmana)
Table 2. Knowledge test results based on the quantitative variab-
les (Spearman correlations)

Zmienna Wiedza
Wiek (lata) -0,3172**

Masa ciała (kilogramy) -0,1722
Czas choroby (w latach) -0,2476*

* p < 0,05, ** p < 0,01
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Rycina 1. Korelacja pomiędzy wiekiem pacjentów a wynikiem testu wiedzy (r = -0,3172, p < 0,01). 
Figure 1. Correlation between patients’ age and knowledge test results (r = -0,3172, p < 0,01).
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zasad terapii do dotychczasowego stylu życia. Wymaga 
to nie tylko optymalnej współpracy pomiędzy różnymi 
szczeblami opieki diabetologicznej, lecz również przy-
gotowania wystarczającej kadry edukacyjnej i wdroże-
nia w życie odpowiednich w tym zakresie programów. 
Waga problemu edukacji zdrowotnej w cukrzycy została 
podniesiona w wytycznych dla opieki diabetologicznej, 
opracowanych przez European Diabetes Policy Group 
International Diabetes Federation (IDF) w latach 1998/99 
[16]. Zawarte w nich standardy zobowiązują lekarzy 
pierwszego kontaktu do poddawania chorych na cukrzy-
cę okresowym badaniom specjalistycznym oraz naucza-
nia ich podstawowych elementów wiedzy o chorobie. Do 
zadań diabetologów, wg przytaczanych zaleceń, należy 
wstępna ocena stanu zaawansowania cukrzycy bezpo-
średnio po rozpoznaniu choroby, dokonywanie corocz-
nej kontroli oraz prowadzenie edukacji indywidualnej 
i grupowej wg sprawdzonych wzorców. 

Aktualna polska rzeczywistość niestety daleko odbie-
ga od europejskich standardów. Taki stan potwierdzają 
również wyniki własnych badań. Zmiana organizacji 
służby zdrowia w 1999 r. nie tylko ograniczyła dostęp 
chorych na cukrzycę do specjalistycznych poradni, lecz 
również pozbawiła lekarzy diabetologów motywacji do 
podjęcia się trudu systematycznego edukowania pacjen-
tów z cukrzycą.

Marcinkowska i wsp. w swoich badaniach ujawni-
li już wcześniej niski stopień wiedzy o chorobie wśród 
mieszkańców Wielkopolski chorujących na cukrzycę 
[17,18]. Do podobnych wniosków skłaniają wyniki włas-
nych badań. Średnia ocena w teście wiedzy na temat 
przewlekłych powikłań była zaledwie dostateczna (5,14 
pkt.). Co prawda, wśród ankietowanych niewielka gru-
pa chorych z typem 2 cukrzycy cechowała się zasobem 
wiedzy o chorobie na poziomie 80%, to jednak podob-
na liczba pacjentów nie potrafi ła odpowiedzieć na żad-
ne pytanie dotyczące przewlekłych powikłań choroby. 
Aktualny Raport Koalicji Na Rzecz Walki z Cukrzycą 
podaje również, że 1/3 Polaków nie potrafi  wymienić 
żadnego powikłania cukrzycy. Wiedza, choć niezado-
walająca, jest jednak wyższa u chorych na cukrzycę, niż 
w populacji osób zdrowych. Co czwarta osoba nie potra-
fi ła wymienić ani jednego objawu nowo rozpoznanej 
cukrzycy, a co trzecia nie była świadoma zagrożeń jakie 
niosą za sobą powikłania choroby [19]. 

W badaniach własnych stwierdzono, że wiedza 
o cukrzycy i jej powikłaniach jest większa u kobiet niż 
u mężczyzn, a także u mieszkańców miast oraz osób 
z wykształceniem średnim i wyższym. Podobne wyniki 
uzyskali Duda i wsp. [20]. W grupie analizowanych osób 
wykazali, że dostateczną wiedzę o chorobie posiadało 
66% ankietowanych. Kurzawa i wsp., oceniając wystę-
powanie zaburzeń funkcji poznawczych u osób z typem 
2 cukrzycy, zaobserwowali częstsze występowanie tego 
typu zaburzeń u chorych w wieku powyżej 55 lat aniżeli 
w odpowiedniej wiekowo grupie osób zdrowych. Wystę-
powanie zaburzeń poznawczych wiązało się ściśle ze złą 
kontrolą metaboliczną cukrzycy, z długim czasem trwa-
nia choroby i z obecnością przewlekłych powikłań [21]. 

Również w badaniach własnych niski stopień wiedzy 
o chorobie korelował ściśle z wiekiem i czasem trwania 
cukrzycy. Tłumaczyć to może, przynajmniej częściowo, 
trudności pacjentów w zakresie przyswajania wiedzy 
o cukrzycy oraz ich bierne podejście do życia z chorobą. 

Zgodnie ze stanowiskiem ADA (American Diabetes 
Association) z 1984 r. „każda osoba z cukrzycą, bez wzglę-
du na sposób terapii, może podejmować każdą pracę, do 
której wykonywania posiada kwalifi kacje” [22]. Wyniki 
wielu badań, w tym także własnych ujawniają, że chorzy 
na cukrzycę mają większe trudności w znalezieniu pracy 
niż osoby zdrowe. Może to wynikać zarówno z niskiej 
wiedzy pracodawców o cukrzycy, jak i z mało aktywnej 
postawy pacjentów w poszukiwaniu zatrudnienia. 

Podstawą leczenia cukrzycy, poza farmakoterapią, 
jest edukacja pacjenta pozwalająca na zmianę nawyków 
behawioralnych i prowadzenie systematycznej samokon-
troli. Do zadań lekarza diabetologa, poza oceną stanu 
fi zycznego i ordynowaniem leczenia, należy nieustan-
ne wspieranie pacjenta w samodzielnym postępowaniu 
z cukrzycą i w kształtowaniu jego wpływu na prze-
bieg choroby (diabetes self-management). Dlatego też 
istotne znaczenie dla prawidłowego leczenia cukrzycy 
typu 2 mają regularne wizyty w poradni diabetologicz-
nej. Systematyczne badania u specjalisty umożliwiają 
bowiem prewencję i wczesne wykrycie powikłań, a wie-
dza przekazywana w czasie wizyty powinna być prak-
tycznie wykorzystywana w procesie leczenia [23]. Wyni-
ki badań własnych potwierdzają rolę specjalisty diabe-
tologa w procesie leczenia cukrzycy. Osoby regularnie 
korzystające z opieki diabetologicznej posiadały zde-
cydowanie większą wiedzę o chorobie, aniżeli pacjenci 
znajdujący się pod opieką lekarzy rodzinnych. Podobne 
obserwacje poczyniła w 2001 r. Majkowska i wsp. na 
zachodniopomorskiej populacji osób z cukrzycą [24]. 

W 1988 roku w St. Vincent została opracowana 
deklaracja wskazująca na konieczność poprawy świa-
domości zdrowotnej w zakresie długości i jakości życia 
chorych na cukrzycę [25]. W badaniach własnych wyka-
zano, że ponad 30% pacjentów z cukrzycą nie jest świa-
doma zagrożeń związanych z rozwojem przewlekłych 
powikłań choroby. Podobna liczba chorych nie uczestni-
czy w żadnych spotkaniach edukacyjnych. Chociaż wia-
domo, że wyrównaniu metabolicznemu cukrzycy sprzy-
ja aktywny tryb życia i systematyczny wysiłek fi zycz-
ny, to te zalecenia spełnia jedynie ponad połowa osób 
z typem 2 cukrzycy. Uzyskane wyniki wskazują ponad-
to, że mała aktywność fi zyczna związana jest z niższą 
wiedzą o chorobie. Majkowska i wsp. wykazali z kolei, 
że 1/3 ankietowanych pacjentów z cukrzycą nie wykonu-
je jakiegokolwiek wysiłku fi zycznego [24].

Wyniki badań własnych pokazały, iż wraz z podnosze-
niem wieku poziom wiedzy się obniżał. Również wyższy 
poziom wiedzy osiągnęły osoby, które chorują na cukrzy-
cę typu 2 od niedawna, a im dłuższy czas trwania cuk-
rzycy tym niższa wiedza. Być może jest to spowodowane 
większą niż kiedyś dostępnością do źródeł wiedzy o tej 
chorobie, postępem w metodach leczenia, jak i większą 
ilością dobrze wykształconych specjalistów diabetologów. 
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U osób z długim czasem trwania cukrzycy ich brak zainte-
resowania może być spowodowany zmęczeniem chorobą.

Dyskusja nad oceną wiedzy pacjentów o przewle-
kłych powikłaniach cukrzycy typu 2 wykazała niewy-
starczający poziom wiedzy ankietowanych osób. Porów-
nując badania własne z danymi literaturowymi można 
stwierdzić, iż jest to dość powszechna tendencja. Dysku-
sja ta jest tylko małą częścią działań, jakie należy podjąć 
w celu uzmysłowienia społeczeństwu istoty problemów, 
z jakimi codziennie mierzą się tysiące chorych, a co za 
tym idzie i cała rzesza lekarzy pierwszego kontaktu oraz 
specjalistów diabetologów. Również pielęgniarki, die-
tetycy, psycholodzy mają duży wpływ na podniesienie 
wiedzy pacjentów oraz jakości usług medycznych, które 
w konsekwencji prowadzą do pomocy w tej trudnej do 
leczenia i przewlekłej chorobie.

Wnioski

1. Poziom wiedzy pacjentów z cukrzycą typu 2 jest 
niewystarczający głównie wśród mieszkańców wsi, 
prawdopodobnie za sprawą słabej dostępności do 
lekarzy specjalistów, jak i źródeł wiedzy.

2. Należy zwrócić uwagę na edukację osób samotnych 
i w podeszłym wieku, gdyż w grupach tych obserwu-
je się najniższą świadomość przewlekłych powikłań 
cukrzycy. 

3. Poziom wiedzy u osób z wykształceniem podstawo-
wym, jak i u emerytów i rencistów jest niższy, niż 
w pozostałych podgrupach badanych.

4. Zwraca uwagę bardzo mała liczba osób uczestniczą-
cych w spotkaniach edukacyjnych, które mogą pomóc 
w zdobywaniu wiedzy i poprawie jakości życia.

5. Uzyskane wyniki wskazują, że konieczna jest systema-
tyczna reedukacja chorych z długim czasem trwania 
cukrzycy, jak również chorych w podeszłym wieku.
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