Cukrzyca – jak rozpoznać, że komuś grozi niebezpieczeństwo ?
W niektórych sytuacjach brak właściwego zachowania osoby chorej na cukrzycę może spowodować
zagrożenie zdrowia i życia. Jeżeli jest to ktoś z twoich bliskich lub rodziny zwykle będziesz wiedział, że
jest chory na cukrzycę. W przypadku osób obcych możesz zapytać (poszkodowanego lub kogoś z jego
rodziny) lub zwrócić uwagę czy nie nosi na ręce informacji o swojej chorobie (najczęściej w formie
opaski).
Osoby chore powinny zwracać uwagę na:




przyjmowanie leków we właściwych dawkach i o właściwych porach
badanie zawartości cukru we krwi o właściwych porach
regularne jedzenie odpowiednich posiłków

Jeżeli wystąpią objawy z poniższej listy i do tego wiesz, że poszkodowany cierpi na cukrzycę, możesz
podejrzewać, że ma problemy spowodowane niewłaściwym poziomem cukru we krwi. Jeśli
dodatkowo usłyszysz np. „Nie wziąłem leku” lub „Nie miałem czasu zjeść” – właściwie możesz być
tego pewny.
W zależności od sytuacji objawy mogą być róże i w różnym nasileniu -np.:
- uczucie pragnienia lub głodu,
- bóle brzucha,
- sucha skóra, śluzówki, język,
- zapach acetonu z ust
- osłabienie (drżenie mięśni)
- mroczki przed oczami
- zawroty głowy
- objawy wstrząsu (zimny pot, przyspieszone tętno i oddech)
- utrata przytomności

Niedobór cukru we krwi może bardzo szybko doprowadzić do
uszkodzeń mózgu.
Nadmiar cukru może doprowadzić do tzw. śpiączki cukrzycowej.

Obie te sytuacje stanowią zagrożenie życia, choć to w tym pierwszym
przypadku znacznie szybciej dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń.

Przeczytaj więcej o cukrzycy oraz pierwszej pomocy w przypadku hiperglikemii lub hipoglikemii:
www.SkutecznaPierwszaPomoc.pl - cukrzyca

Postępowanie krok po kroku – uniwersalna instrukcja.

1. (u przytomnego) Zapytaj „czy i kiedy zażyłeś swoje leki?” oraz
„kiedy jadłeś ostatni posiłek”.
Jak już wiesz przyjmowanie leków oraz regularne posiłki są dla chorych bardzo ważne żeby
utrzymywać poziom cukru we krwi na właściwym poziomie – te pytania to absolutna
podstawa w takiej sytuacji. Tak uzyskane informacje przekażesz później lekarzowi.

2. (u przytomnego) Posadź i podaj coś słodkiego do zjedzenia lub
wypicia.
Nie jesteś w stanie łatwo ustalić czy w krwi jest nadmiar czy za mało cukru. Ponieważ jednak
brak cukru spowoduje uszkodzenia najważniejszego narządu – mózgu, podanie czegoś do
zjedzenia pozwoli uniknąć poważnych konsekwencji. W razie pomyłki – w najgorszym razie
chory zapadnie w śpiączkę cukrzycową z której wyprowadzi go lekarz podając cukier w
formie glukozy.

3. (u przytomnego) Pomóż podać insulinę, jeśli poszkodowany
potwierdzi, że zapomniał.
Insulina jest bardzo ważna, ale może być podana tylko jeżeli jesteś w 100% pewny, że chory
nie zażył swojej dawki. Jeżeli nie możesz tego ustalić – np. poszkodowany ma zaburzenia
świadomości i nie jesteś w stanie się z nim porozumieć – zrezygnuj z podawania leku.

4. (u nieprzytomnego) Ułóż w pozycji bocznej, kontroluj czynności
życiowe, wezwij pogotowie, bądź gotowy do resuscytacji.
Osobie nieprzytomnej nie możesz pomóc w żaden „aktywny” sposób. Twoje zadanie w takiej
sytuacji to wezwanie pogotowia i zabezpieczenie poszkodowanego do czasu przyjazdu
profesjonalistów (pozycja boczna, okrycie, regularna kontrola oddechu).

Czynności opisane powyżej są bardzo łatwe do wykonania i nie trzeba
przechodzić żadnego specjalistycznego szkolenia, żeby je zastosować. Mimo
tego w określonych sytuacjach, działając według tego schematu możesz
uratować ludzkie życie.

Przeczytaj więcej o cukrzycy oraz pierwszej pomocy w przypadku hiperglikemii lub hipoglikemii:
www.SkutecznaPierwszaPomoc.pl - cukrzyca

