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CUKRZYCA
WEŹ TO NA SŁODKO



Cukrzyca staje się chorobą cywilizacyjną i coraz bardziej powszechną
(zwłaszcza typ 2), stąd też zdecydowałyśmy podjąć się tego tematu.

Współcześnie pojawia się coraz więcej literatury na ten temat – artykułów
zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych. Da się w nich zauważyć
nierozerwalność cukrzycy i zdrowia psychicznego, na co jeszcze kilka lat

temu nie zwracało się uwagi 

Wybór tematu



Warunki 
realizacji 
projektu

i przebieg
realizacji

1. Research nt. trudności osób chorujących na cukrzycę.
 2. Przygotowanie pytań do wywiadu z osobami chorującymi

na cukrzycę
3. Przeprowadzenie wywiadu

4. Przygotowanie ankiety dla osób zdrowych dotyczących
wiedzy nt. cukrzycy
5. Rozesłanie ankiet

6. Zaplanowanie postów na Instagrama
7. Wrzucenie postów na Instagram
8. Aktywność na Instagram Story

9. Przeprowadzenie ankiety końcowej



Poszerzenie świadomości na temat
psychologicznych aspektów adaptacji i radzenia

sobie z cukrzycą typu I u osób chorych oraz
społecznej świadomości nt. tej choroby poprzez

profil na Instagramie.
 

Cel ogólny



Pogodzenie się 
z informacją o swojej
niepełnosprawności 

 

Zdobycie wiedzy
psychologicznej na
temat adaptacji do
sytuacji życiowej

(choroby)
 
 

Nauka radzenia sobie z
codziennym stresem

choroby
 
 

Nauka komunikacji z
osobą niepełnosprawną
i doraźnej pomocy w
kryzysie (przez bliskie

jej osoby)
 

Stworzenie sieci
kontaktów między

osobami chorymi na
cukrzycę i ich bliskimi 

 
 

Uświadomienie
powszechności choroby

i problemów z nią
związanych 

 
 

Cele szczegółowe



tak
63.2%

nie
36.8%

Czy według Pani/Pana chorując na cukrzycę
można uzyskać orzeczenie o

niepełnosprawności? 



0 5 10 15 20

jedzenie dużej ilości słodyczy - 47, 4% 

cukrzyca w rodzinie - 100% 

zarażenie się od zwierząt - 0% 

używanie elektroniki - 0% 

jedzenie zbyt małej ilości warzyw i owoców - 21, 1% 

zarażenie się od innej osoby - 0% 

nadwaga - 94% 

nieaktywny tryb życia - 68,4% 

Jakie są Pani/Panu znane przyczyny cukrzycy?
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picie bardzo dużej ilości wody - 52, 6% 

próchnica - 21,1% 

nagły wzrost wagi - 78,9% 

trądzik - 21, 1% 

bóle głowy - 47,4 % 

senność - 94, 7% 

wypadanie włosów - 21,1% 

infekcje intymne - 31,6 % 

nadmierne oddawanie moczu - 57, 9% 

utrata wagi - 42, 1% 

Jakie są według Pani/Pana objawy cukrzycy?



Problemy, z jakimi zmagają się osoby
chorujące

Wedlug osób niechorujących Wedlug osób chorujących

- Problemy zdrowotne - brak energii, osłabienie
wzroku, problemy na rynku pracy

- Zmęczenie
- Mniej energii, nie można jeść wszystkiego co się chce,

trzeba pilnować poziomu glukozy
- Problemy ze słuchem, widzeniem, skóra, stopy

cukrzycowe itp.
- Z pilnowaniem się ile się zjadło węglowodanów żeby

wiedzieć ile insuliny można sobie podać, ciągle
mierzenie poziomu cukru

 

- powikłania cukrzycowe, retinopatia, zapalenie pochewek
ścięgnowych palców serdecznych

- Samokontrola, liczenie i odmawianie jedzenia
- Kontrola cukru, zastrzyki

- brak wsparcia od lekarzy prowadzących w czasie kiedy
moje wyniki nie były najlepsze ze względu na okres

dojrzewania itp.
- Odrzucenie i odpychanie przez ludzi którzy powinni

mnie najbardziej wspierać



Problemy, z jakimi zmagają się osoby
chorujące

Wedlug osób niechorujących Wedlug osób chorujących

- Częste niewysypianie się, dbanie o to co się je i pije,
jeśli chodzi o kobiety to na pewno ciąża musi być

konsultowana z lekarzem
- Jest to choroba, która wymaga dużej uważności i
dbania o siebie. Trzeba zwracać uwagę na posiłki,
regularność w monitorowaniu poziomu cukru i

podawaniu insuliny. Osoby chore na cukrzycę mogą
mieć również trudności np. z zajściem w ciążę,

niemożnością schudnięcia/przytycia, chronicznym
zmęczeniem i wieloma powikłaniami obejmującymi

cały organizm.
 

- opłacenie sprzętu do pompy i pomiaru cukrów gdzie
koszty bez refundacji/ z częściową refundacją są wysokie

- mierzenie cukru, pamiętanie o dawkach insuliny,
odpowiednie przygotowywanie posiłków

- stres związany z każdym wahaniem cukru i poczucie
ograniczeń związanych z jedzeniem, zwłaszcza na

początku
- Niemalże codzienny ból związany z podawaniem

insuliny i mierzeniem cukru
- inne choroby współistniejące

 



Problemy, z jakimi zmagają się osoby
chorujące

Wedlug osób niechorujących Wedlug osób chorujących

- Myślę, że to również zależy od typu i przebiegu
choroby. Może to być nadmierna senność,

problemy ze skupieniem, częste oddawania moczu,
czy uczucie pragnienia. 

- Z nadwagą, otyłością, problemami skórnymi,
zmęczeniem

- dyskomfort noszenia pompy
- Większą wagą, przy spadku złe samopoczucie

- Z nadwagą i ocenianie po wyglądzie
 
 

- świadomość oraz doświadczanie powikłań (np.
gorsze gojenie się nawet drobnych ran), blizny i

rany na ciele
-Częste oddawanie moczu i potrzeba picia dużej

ilości wody przy zbyt wysokim cukrze
- ogólne złe samopoczucie i przemęczenie



Dobre strony chorowania na cukrzycę

Wedlug osób niechorujących Wedlug osób chorujących

- dieta, bardziej aktywny tryb życia
- zniżki z powodu karty niepełnosprawności
- Człowiek mający cukrzyca odmienić swoje
życie zmieniając nawyki żywieniowe oraz styl

życia na bardziej aktywny.
 
 

- u ludzi pojawia się zrozumienie, że czasem nie
mogę funkcjonować na najwyższych obrotach, ulgi

w komunikacji, krótszy dzień pracy
- dzięki chorobie kontroluje swoją diete, figurę,
zaczęłam być aktywna, mam dodatkowy urlop i

krótszy dzień pracy



Złe strony chorowania na cukrzycę

Wedlug osób niechorujących Wedlug osób chorujących

- Zażywanie leków
- aspekty zdrowotne , osłabienie narządów

organizmu
- Nie ma dobrych, źle że przez całe życie jest

się w jakimś stopniu ograniczonym
- trzeba mieć cały czas trzeba czuwać nad

poziomem cukru
 
 
 

- wymienione trudności
-  konieczność życia z bólem, zastrzykami,

kontrolą cukru, noszenie ciągłego balastu w
postaci pompy, ślady po ukłuciach, blizny itp.

- „Wszystkie są złe.”



Efekty zamierzone

Efekty osiągnięte
Udało nam się przeprowadzić wywiady z osobami

chorymi na cukrzycę, założyć profil na Instagramie,
dodać na niego 6 postów, wejść w interakcję z osobami

obserwującymi i otrzymać od nich feedback.

W dużej mierze pokrywają się one z celami, ale m.in. było
to więcej postów na Instagramie, liczyłyśmy, że więcej

osób chorujących na cukrzycę trafi na ten profil. Jednak
wierzymy, że to nie koniec. :) 



Nowa wiedza/
umiejętności/
kompetencje

poprawa umiejętności korzystania
z programy graficznego Canva

nauka przekształcania literatury
naukowej w treści

popularnonaukowe

zdobycie wiedzy na temat cukrzycy, a zwłaszcza: czym
ona tak właściwie jest, jakie są jej rodzaje, jak powinno
rozmawiać się z dzieckiem chorym na cukrzycę, w jaki

sposób cukrzyca jest czynnikiem stresogennym, jak
cukrzyca wpływa na jakość życia osób chorujących, jak

ma sie sport do cukrzycy



Upowszechnienie
projektu

INSTAGRAM

Udało nam się dotrzeć do 56 osób w różnym
wieku, z przeważającą częścią młodych ludzi,

którzy zaobserwowali nasz profil na Instagramie.
Zaobserwowałyśmy również inne profile

dotyczące cukrzycy tak, aby w razie potrzeby
ktoś mógł odnaleźć podobne konta. Ponadto

każda z nas udostępniła na swoim profilu link do
naszej akcji, dzięki czemu udało się ją nagłośnić. 









Metarefleksja

Instagram, poszerzenie świadomości. dotarcie
do nowych osób, poszerzanie sieci kontaktów,

powiększenie wiedzy indywidualnej
 

mała liczba postów na Instagramie, niewiele
obserwujących diabetyków, bardzo czasochłonne

studiowanie literatury oraz przygotowywanie grafik



Dziękujemy za uwagę, 
trzymajcie się zdrowo!


