
GDAŃSKI PROGRAM
PROFILAKTYKI CUKRZYCY

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ
DOTYCZĄCEJ PREWENCJI CUKRZYCY TYPU 2

U OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA

I GMINY STEGNA



to choroba do której dochodzi, gdy organizm nie 

wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest 

w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny 

w procesie metabolizmu cukrów pochodzących 

ze spożywanej żywności.

Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, 

będącego źródłem energii potrzebnej do życia.

Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek 

organizmu, w których jest spalana jako energia

i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może

wzrastać do szkodliwego poziomu.

CUKRZYCA

ŚREDNIO

 GDAŃSZCZAN 1 NA 10

CHORUJE NA CUKRZYCĘ,

CO DRUGI Z NICH

NIE JEST ŚWIADOMY

SWOJEJ CHOROBY



Wystąpienie cukrzycy typu 2 zazwyczaj poprzedzają 

zaburzenia gospodarki węglowodanowej określane 

mianem stanu przedcukrzycowego. Zaburzenia te 

dotyczą nieprawidłowej glikemii na czczo (IFG) 

i/lub nieprawidłowej tolerancji glukozy (IGT).

ź nieprawidłową glikemię na czczo – IFG (impaired 

fas�ng glucose), którą rozpoznaje się wówczas, 

gdy glikemia oznaczona w osoczu krwi żylnej (a więc 

nie w krwi włośniczkowej glukometrem) wynosi 

100–125 mg/dl (wartość ≥ 126 mg/dl 

jest charakterystyczna dla cukrzycy);

ź nieprawidłową tolerancję glukozy – IGT (impaired 

glucose tolerance) — jeżeli w 120 minucie po wypiciu 

szklanki wody zawierającej rozpuszczone 75 g glukozy 

stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej osiągnie 

wartość 140–199 mg/dl, wówczas rozpoznaje się IGT 

(wartość glikemii ≥ 200 mg/dl wskazuje na obecność 

cukrzycy); W celu rozpoznania IGT wykonuje się 

doustny test obciążenia glukozą (OGTT, oral glucose 

tolerance test).

STAN
PRZEDCUKRZYCOWY

!



U osób z IFG i/lub IGT często występują także cechy 

uszkodzenia naczyń krwionośnych. Zatem, osoby 

ze stanem przedcukrzycowym mogą mieć wyższe 

ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia.

Stan przedcukrzycowy to ostatni moment, 

by przeciwdziałać cukrzycy. 

Jeśli masz stan przedcukrzycowy i nie podejmiesz 

żadnych działań, za kilka lat możesz dołączyć do blisko 

trzymilionowej rzeszy osób chorych na cukrzycę 

w Polsce.

Stan przedcukrzycowy to jeszcze nie choroba, ale należy 

go traktować jak poważne ostrzeżenie. To moment, 

gdy wciąż można skutecznie przeciwdziałać rozwojowi 

cukrzycy albo przynajmniej znacznie ją opóźnić. 

Aby ustabilizować poziom cukru, konieczna jest zmiana 

stylu życia Za główne przyczyny cukrzycy typu 2 uważa 

się nadwagę, otyłość brzuszną, brak aktywności fizycznej 

i błędy w zachowaniach żywieniowych. Zagrożeni są 

także wszyscy rodzinnie obciążeni cukrzycą.



Jeśli zastanawiasz się, czy masz stan przedcukrzycowy

skierowanym do mieszkańców miasta Gdańska 

i gminy Stegna.

Program ten ma na celu:

Aby oszacować swoje

ryzyko zachorowania na cukrzycę

wejdź na stronę:

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM

PROGRAMIE ZDROWOTNYM

bezcukrzycy.gdansk.pl

OSZACOWANIE
TWOJEGO RYZYKA
ZACHOROWANIA NA CUKRZYCĘ
W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 10 LAT

UDZIAŁ W ROCZNYM PROGRAMIE
WSPIERAJĄCYM ZMIANĘ
STYLU ŻYCIA

WYKONANIE
BADANIA OGTT, CZYLI 

DOUSTNEGO OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ

JEŚLI TWOJE RYZYKO 

OSTANIE OSZACOWANE

NA CO NAJMNIEJ ŚREDNIE

JEŚLI TWÓJ WYNIK OGTT

BĘDZIE WSKAZYWAŁ NA

STAN PRZEDCUKRZYCOWY



GDAŃSKI OŚRODEK PROMOCJI ZDROWIA
80-397 GDAŃSK, UL. KOŁOBRZESKA 61

BIURO PROJEKTU
80-409 GDAŃSK, UL. WRZESZCZAŃSKA 29

TEL: 666 552 775
BEZCUKRZYCY@OPZ.GDANSK.PL




