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Wybrane aspekty opieki diabetologicznej w grupie pacjentów 
z cukrzycą typu 2 leczonych lekami doustnymi, zakwalifikowa-
nych do wdrożenia insulinoterapii oraz leczonych insuliną

Selected aspects of diabetes care among patients with type 2 diabetes treated with 
oral therapy, qualified to insulin therapy and treated with insulin
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. celem badania było ustalenie różnic w zakresie wybranych aspektów opieki diabetologicznej wśród pa-
cjentów z cukrzycą typu 2 zależnie od stosowanego leczenia. 
Materiały i metody. Badaniem objęto 274 osoby z cukrzycą typu 2 (średnia wieku: 62,2 ± 9,8 lat). Badanych podzielono na 
trzy grupy: grupa i – 111 osób leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, grupa ii – 68 pacjentów poddanych inten-
syfikacji leczenia polegającej na dołączeniu insuliny do dotychczas stosowanych leków doustnych oraz grupa iii – 95 pacjen-
tów leczonych insuliną.
Wyniki. Większość pacjentów w leczeniu cukrzycy korzysta zarówno z porad specjalisty, jak i lekarza POz, przy czym osoby 
z grupy iii (leczone insuliną) najczęściej pozostają pod opieką poradni specjalistycznej (p = 0,001), natomiast osoby z grupy ii 
leczą się u specjalisty najrzadziej (p = 0,001). najczęściej do nieznajomości zasad diety cukrzycowej przyznawali się pacjen-
ci z grupy ii w stosunku do pozostałych grup, najrzadziej zaś pacjenci z grupy iii (p = 0,005). istotnie rzadziej przestrzeganie 
diety deklarowały osoby z grupy ii (p = 0,0006).
Wnioski. Opieka łączona jest najczęściej realizowaną formą opieki nad pacjentem z cukrzycą. Pacjenci, u których wystąpiła 
potrzeba intensyfikacji leczenia, cechowali się niższym poziomem stosowania się do zasad samokontroli. leczenie insuliną 
wiąże się z większym uzależnieniem od pomocy innych osób w leczeniu cukrzycy.
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, opieka łączona, insulinoterapia.

Background. the aim of this study was to determine differences in selected aspects of diabetes care among patients 
with type 2 diabetes, depending on the treatment used. 
Material and methods. the study included 274 people with type 2 diabetes (average age 62.2 ± 9.8 years). Patients were di-
vided into 3 groups: group i: 111 patients treated with oral antidiabetic agents, group ii: 68 patients undergoing an intensified 
therapy by adding insulin, and group iii: 95 patients treated with insulin. 
Results. the majority of patients used both, the advice of a specialist and gP, while those treated with insulin (group iii) are 
most likely to remain under the care of a specialist clinic  (p = 0.001), while those in group ii are the least likely to be treated 
by a specialist (p = 0.001). Popular ignorance of the principles of diabetic diet was admitted most frequently by the patients in 
group ii compared to the other groups, and least frequently by patients treated with insulin (p = 0.005). significantly less persons 
in group ii declared keeping the diet (p = 0.0006).
Conclusions. shared care is the most widely implemented form of care of patients with diabetes. Patients who have experi-
enced the need to intensify treatment were characterized by a lower level of self-control. insulin therapy is associated with  
a greater dependence on the help of other people to treat diabetes.
Key words: type 2 diabetes, shared care, insulin therapy. 

Streszczenie

Summary

Wstęp
cukrzyca jest przewlekłą, postępującą chorobą o epide-

micznym charakterze, w związku z czym została uznana za 
chorobę społeczną i cywilizacyjną [1]. Przez skrócenie śred-
niego oczekiwanego okresu życia około 5–10 lat sprowadza 
wymóg stałej medycznej i społecznej opieki nad chorymi [2].

Cel pracy
celem badania było ustalenie różnic w zakresie wybra-

nych aspektów opieki diabetologicznej w grupach pacjen-
tów z cukrzycą typu 2 zależnie od stosowanego leczenia 
przeciwcukrzycowego.

Materiał i metody 
Badaniem objęto 274 osoby (153 kobiety i 121 męż-

czyzn) z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 (wiek średnio 62,2 

± 9,8 lat), leczonych w klinice endokrynologii, Przyklinicz-
nej Poradni Diabetologicznej oraz Wojewódzkiej Przychod-
ni Diabetologicznej w lublinie. W obrębie badanej popula-
cji pacjentów podzielono na trzy grupy: grupa i – 111 pa-
cjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi 
(63 kobiety, 48 mężczyzn), grupa ii – 68 pacjentów leczo-
nych dotąd doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, u któ-
rych lekarz prowadzący podjął decyzję o potrzebie wdroże-
nia insulinoterapii (38 kobiet, 30 mężczyzn) oraz grupa iii 
– licząca 95 pacjentów leczonych insuliną (53 kobiety, 42 
mężczyzn). zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Do 
wykrycia istotnych różnic między grupami zastosowano test 
χ2 dla cech jakościowych. Przyjęto 5% błąd wnioskowania 
i poziom istotności p < 0,05. 

Wyniki
analizując miejsca stałego leczenia z powodu cukrzycy 

w warunkach ambulatoryjnych, stwierdzono, iż większość 
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pacjentów korzysta z porad zarówno lekarza POz, jak i spe-
cjalisty: diabetologa, endokrynologa (opieka łączona) (ryc. 1). 
istotnie częściej z pomocy specjalisty (zarówno w postaci 
opieki łączonej, jak i wyłącznego miejsca leczenia) korzy-
stają pacjenci z grupy iii (leczeni insuliną), a najrzadziej – 
pacjenci z grupy poddawanej intensyfikacji leczenia (gru-
pa ii) (p = 0,001).

Poddając analizie szereg zmiennych związanych ze sto-
sowaniem zasad samokontroli, stwierdzono, iż najczęściej 
posiadanie glukometru deklarowali pacjenci z grupy iii, zaś 

najrzadziej – badani z grupy ii (p = 0,007). częściej po-
miarów glikemii dokonywali pacjenci leczeni insuliną (p < 
0,0001). najczęściej do nieznajomości zasad diety cukrzy-
cowej przyznawali się pacjenci z grupy, w której intensyfi-
kowano leczenie (grupa ii) w stosunku do pozostałych grup, 
najrzadziej zaś – pacjenci leczeni insuliną (grupa iii) (p = 
0,005). istotnie rzadziej przestrzeganie diety deklarowały 
osoby z grupy ii (p = 0,0006) (tab. 1).

zdecydowana większość badanych (80,3%, n = 220) 
w leczeniu cukrzycy nie potrzebuje pomocy innych osób. 

Rycina 1. Miejsce stałego sprawo-
wania opieki nad pacjentem w wa-
runkach ambulatoryjnych

Rycina 2. Potrzeba korzystania 
z pomocy innych osób w leczeniu 
cukrzycy

Tabela 1. Stosowanie zasad samokontroli w badanej populacji

Kategoria Grupa I 

(doustne leki 
przeciwcukrzycowe)

Grupa II

(włączenie insuli-
noterapii)

Grupa III

(leczenie insu-
liną)

Analiza 
statystyczna2

Posiadanie glukometru1 tak
nie

90,1 (100)
9,9 (11)

83,8 (57)
16,2 (11)

97,9 (93)
2,1 (2)

p = 0,007

samokontrola glikemii1 nie
tak – dom
tak – przychodnia

2,7 (3)
87,4 (97)
9,9 (11)

4,4 (3)
83,8 (57)
11,8 (8)

1,1 (1)
96,8 (92)
2,1 (2)

p = 0,06

częstość samokontroli 
glikemii1

wcale
< 1 × tydzień
≥ 1 × tydzień
codziennie

3,6 (4)
26,1 (29)
27,9 (31)
42,4 (47)

2,9 (2)
19,1 (13)
48,6 (33)
29,4 (20)

1,1 (1)
6,2 (6)
27,4 (26)
65,3 (62)

p < 0,0001

znajomość zasad diety 
cukrzycowej1

tak
nie 

91,0 (101)
9,0 (10)

83,8 (57)
16,2 (11)

97,9 (93)
2,1 (2)

p = 0,005

częstość przestrzegania 
zasad diety cukrzycowej1

ciągle
często
czasem
rzadko
wcale

15,3 (17)
44,1 (49)
27,0 (30)
9,9 (11)
3,6 (4)

7,6 (5)
35,3 (24)
29,4 (20)
13,2 (9)
14,7 (10)

17,9 (17)
41,1 (39)
37,9 (36)
1,0 (1)
2,1 (2)

p = 0,0006

Potrzeba korzystania 
z pomocy innych osób1

nie potrzebuje
tak, czasami
tak, często
tak, ciągle

83,8 (93)
13,5 (15)
0,9 (1)
1,8 (2)

91,2 (62)
8,8 (6)
0
0

69,1 (65)
22,2 (21)
8,5 (8)
1,1 (1)

p = 0,002

1 – % (n); 2 – test χ2.
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znacznie częściej potrzebę pomocy (w różnym zakresie  
– od „czasami” do „ciągle”) deklarowali pacjenci leczeni in-
suliną (p = 0,002) (ryc. 2).

Dyskusja

Badanie wykazało, iż współpraca między lekarzem pod-
stawowej opieki zdrowotnej oraz diabetologiem lub endo-
krynologiem jest najczęściej realizowanym modelem opie-
ki ambulatoryjnej, przy czym pacjenci leczeni insuliną czę-
ściej korzystają z porad specjalistycznych. Obserwacje te 
potwierdzają także doniesienia innych autorów [3]. Jest to 
związane z faktem, iż insulina z reguły włączana jest na póź-
niejszym etapie choroby, cechującym się większymi waha-
niami poziomu glikemii oraz większym zaawansowaniem 
powikłań, co jest przyczyną kierowania pacjentów do po-
radni specjalistycznej. Jednak z uwagi na większą dostęp-
ność i częstość wizyt, jak i zwykle wieloletnią znajomość 
chorego, lekarz POz pełni dużą rolę w kontroli codzienne-
go stosowania się pacjenta do zasad leczenia i samokontro-
li [4]. Według badania PolDiab, 51% chorych z cukrzycą 

pozostaje pod opieką lekarzy rodzinnych, 27% – korzysta 
z „opieki łączonej” – lekarza rodzinnego i specjalisty, zaś 
dla 22% pacjentów miejscem stałego leczenia jest poradnia 
specjalistyczna [5]. szczególną grupą w zbadanej populacji 
są pacjenci z grupy ii. Pacjenci ci w najmniejszym stopniu 
stosowali się do zasad samokontroli, co z pewnością miało 
swój udział w pogorszeniu kontroli metabolicznej cukrzy-
cy. Obserwacja ta potwierdza ogromne znaczenie zaanga-
żowania pacjenta i samokontroli w utrzymaniu właściwego 
poziomu kontroli glikemii, a tym samym zapobieganiu po-
wikłań [7]

Wnioski
1. Opieka łączona jest najczęściej realizowaną formą 

opieki nad pacjentem z cukrzycą.
2. Pacjenci, u których wystąpiła potrzeba intensyfikacji 

leczenia, cechowali się niższym poziomem stosowania 
się do zasad samokontroli.

3. leczenie insuliną wiąże się z większym uzależnieniem 
od pomocy innych osób w leczeniu cukrzycy.
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