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Abstract

Introduction. Effective nutrition educationis a very im-
portant element of therapy of type 1 diabetes becau-
se it helps to maintain the metabolic control, prevents 
difficult-to-treat complications, and provides a better 
quality of life for patients. Aim. Evaluation of the ef-
fectiveness of nutrition education, based on a com-
parison of the knowledge level of patients with type 1 
diabetes and healthy children and adolescents. Ma-
terial and methods. The study group consisted of 
60 girls and boys aged 11–17 years with type 1 dia-
betes, hospitalized in the Department of Diabetology 
at the SPDSK hospital in Warsaw. The control group 
included 60 healthy girls and boys aged 11–18 years, 
attending Warsaw schools. The study was conducted 
by means of diagnostic survey method. The authors 
used an original questionnaire. Results. For most qu-
estions, respondents from the study group answered 
correctly more oftenthan participants in the control 
group. The smallest discrepancies between the two 
groups were noted in the general knowledge about 
healthy nutrition (59% vs 45%). In case of nutrition 
issues characteristic for type 1 diabetes differences 
were about threefold (51% vs 16%). Furthermore, in 
the practical part approximately twofold difference in 
the percentage of correct responses was observed 
(72% vs 34%). Respondents from the study group 
more frequently answered correctly to the questions 
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Streszczenie

Wstęp. Skutecznie prowadzona edukacja żywienio-
wa stanowi bardzo istotny element terapii cukrzycy 
typu 1, gdyż pozwala na metaboliczne wyrównanie 
choroby, zapobiega rozwojowi trudnych do leczenia 
powikłań oraz zapewnia lepszą jakość życia pacjen-
tów. Cel pracy. Ocena efektywności edukacji żywie-
niowej na podstawie porównania poziomu wiedzy 
pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 oraz zdrowych 
dzieci i nastolatków. Materiał i metody. Grupę bada-
ną stanowiło 60 dziewczynek i chłopców chorych na 
cukrzycę typu 1 w wieku 11–17 lat, hospitalizowanych 
w oddziale diabetologicznym SPDSK w Warszawie. 
Grupa kontrolna obejmowała 60 zdrowych dziewczy-
nek i chłopców w wieku 11–18 lat, uczęszczających 
do warszawskich szkół. Badanie przeprowadzono 
metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 
autorskiej ankiety. Wyniki. Na większość pytań re-
spondenci z grupy badanej udzielali prawidłowych 
odpowiedzi istotnie częściej niż uczestnicy z grupy 
kontrolnej. Najmniejsze rozbieżności pomiędzy obie-
ma grupami zanotowanow części badania dotyczą-
cej wiedzy ogólnej na temat zasad prawidłowego 
żywienia(59% vs 45%).W przypadku zagadnień ży-
wieniowych charakterystycznych dla cukrzycy typu 1  
różnice te były około trzykrotne(51% vs 16%). Po-
nadto w części badania weryfikującej umiejętności 
praktyczne zaobserwowano około dwukrotną różnicę 
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Wstęp

Cukrzyca typu 1 jest chorobą o podłożu au-
toimmunologicznym z występującym uszko-
dzeniem komórek β trzustki odpowiedzialnych 
za produkcję insuliny [1].Obecnie stanowi jed-
ną z najczęstszych chorób przewlekłych wieku 
rozwojowego [1–3]. Proces terapeutyczny cu-
krzycy typu 1 obejmuje zarówno leczenie far-
makologiczne, jak i modyfikację stylu życia [3]. 
Konieczna jest edukacja pacjenta, w tym edu-
kacja dotycząca sposobu żywienia [4,5]. Uważa 
się, że stanowi ona równie ważny element lecze-
nia, jak farmakoterapia [6]. Warunkiem sukcesu 
jest jednak dobór odpowiedniej formy eduka-
cji, która będzie spełniać oczekiwania pacjenta 
oraz pozwoli mu na zdobycie niezbędnej wiedzy 
i umiejętności [7]. Należy również zaznaczyć, że 
pomimo znacznego postępu w zakresie insulino-
terapii osiągnięcie wyrównania metabolicznego 
u pacjentów stanowi nadal istotny problem [8]. 
Dlatego wydaje się, że istnieje silna potrzeba in-
tensyfikacji procesu edukacji, gdyż ułatwia ona 
stabilizację parametrów gospodarki węglowoda-
nowej, zapobiega rozwojowi ostrych i przewle-
kłych powikłań oraz zapewnia lepszą jakość ży-
cia pacjentów [4,5]. 

Cel pracy

Ocena skuteczności edukacji żywieniowej 
prowadzonej na pediatrycznym oddziale diabe-
tologicznym na podstawie porównania poziomu 
wiedzy dotyczącej żywienia u pacjentów z cu-
krzycą typu 1 oraz u zdrowych dzieci i nastolat-
ków.

Materiał i metodyka

Badaniem objęto 120 celowo dobranych dzieci 
i nastolatków. Grupę badaną (gr. B) stanowiło 60 
dziewczynek i chłopców w wieku 11–17 lat, hospi-
talizowanych w Oddziale Klinicznym Diabetologii 
Dziecięcej i Pediatrii SPDSK w Warszawie. Kryte-
rium włączenia do grupy badanej było rozpozna-
nie cukrzycy typu 1, niezależnie od czasu trwania 
choroby, oraz rodzaju zastosowanej terapii, a tak-
że brak przewlekłych chorób współistniejących. 
Grupę kontrolną (gr. K) stanowiło 60 zdrowych 
dziewcząt i chłopców w wieku 11–18 lat, uczęsz-
czających do warszawskich szkół. Badanie trwało 
od stycznia do marca 2017 roku.

W trakcie każdej hospitalizacji wśród pacjen-
tów chorych na cukrzycę typu 1 przeprowadzana 
była edukacja przez diabetologa oraz pielęgniarkę 
diabetologiczną z zakresu ogólnych zasad prawi-
dłowego żywienia oraz zagadnień szczegółowych, 
tj. wpływu spożycia poszczególnych produktów 
na poziom glikemii poposiłkowej oraz zasad licze-
nia wymienników węglowodanowych i białkowo-
-tłuszczowych.

Badanie przeprowadzono metodą sondażu 
diagnostycznego. Wykorzystano autorską ankietę 
zawierającą 33 pytania zamknięte jednokrotnego 
wyboru, którą badani wypełniali samodzielnie 
w obecności badacza. Ankieta składała się z czę-
ści teoretycznej, dotyczącej znajomości ogólnych 
zasad prawidłowego żywienia i zagadnień żywie-
niowych charakterystycznych dla cukrzycy typu 
1, oraz z części praktycznej weryfikującej umie-
jętność obliczania liczby wymienników węglowo-
danowych i białkowo-tłuszczowych na podstawie 
informacji zawartej na przykładowej etykiecie 
produktu spożywczego. W ostatniej części za-
mieszczono pytania dotyczące płci, wieku, miej-

w odsetku poprawnych wskazań w obydwu grupach 
(72% vs 34%). Ankietowani z grupy badanej częściej 
odpowiadali poprawnie przede wszystkimna pyta-
niabezpośrednio związane z kontrolą glikemii. Jed-
nakże mimo to poziom wiedzy żywieniowej w grupie 
badanej był niewystarczający. Wnioski. Istnieje silna 
potrzeba intensyfikacji procesu edukacji żywieniowej 
prowadzonej wśród pacjentów chorych na cukrzycę 
typu 1, szczególnie w obszarze zagadnień praktycz-
nych. 
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directly related to glycemic control. Nevertheless, the 
level of nutritional knowledge in the study group was 
insufficient. Conclusions. There is a strong need to 
intensify the nutrition education process among pa-
tients with type 1 diabetes, particularly in the field of 
practical issues.
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sca zamieszkania oraz osób, które udzielały osobie 
badanej informacji na temat zasad prawidłowego 
żywienia. W przypadku ankiety przeznaczonej 
dla osób zakwalifikowanych do grupy badanej za-
mieszczono dodatkowe pytania dotyczące m.in. 
długości trwania choroby oraz aktualnego spo-
sobu terapii. Narzędzie wykorzystane w badaniu 
zostało opracowane na podstawie zwalidowanego 
kwestionariusza Nutrition Knowledge Survey, który 
przeznaczony jest dla osób chorych na cukrzycę 
typu 1 [9].

Do opracowania uzyskanych wyników wyko-
rzystano program StatSoft STATISTICA 13.1. Nor-
malność rozkładu udzielonych odpowiedzi spraw-

dzono przy pomocy testu Shapiro-Wilka. W celu 
zbadania istotności różnic w udzielonych odpo-
wiedziach pomiędzy grupą badaną a kontrolną po-
służono się testem U Manna-Whitneya. Za poziom 
istotności statystycznej przyjęto wartość p<0,05.

Wyniki

Struktura płci i wieku była w obydwu grupach 
bardzo zbliżona. Zarówno w przypadku grupy ba-
danej, jak i grupy kontrolnej większość (w każdej 
grupie 63%) stanowiły dziewczęta. Ponadto re-
spondenci byli w podobnym wieku (14,74±1,96 vs 

Tabela I. Charakterystyka grupy badanej i kontrolnej
Table I. Characteristics of the study and control group

Grupa badana (n=60) Grupa kontrolna (n=60) Wartość p

Płeć

Dziewczęta 63% 63%
ns

Chłopcy 37% 37%

Wiek (w latach)

Średnia ± SD 14,74 ± 1,96 14,67 ± 2,59

ns
Mediana 15,0 14,0

Moda 17,0 18,0

Min-Max 11,0–17,0 11,0–18,0

Miejsce zamieszkania

Wieś 28% 5%

<0,001Małe miasto 37% 22%

Duże miasto 35% 73%

Osoby, które udzielały informacji dotyczących zasad prawidłowego żywienia*

Lekarz 73% 28% <0,001

Pielęgniarka 40% 15% 0,002

Dietetyk 58% 15% <0,001

Higienistka 5% 8% ns

Trener personalny 3% 17% 0,016

Inna osoba 7% 12% ns

Nikt nie udzielił mi takiej 
informacji 2% 33% <0,001

Szukałam/em informacji 
we własnym zakresie np. 
w książkach lub w Internecie

22% 23% ns

SD – odchylenie standardowe, p – poziom istotności statystycznej, ns- brak istotności statystycznej
*Pytanie wielokrotnego wyboru
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14,67±2,59). Jednakże odnotowano istotne staty-
stycznie różnice dotyczące miejsca zamieszkania 
oraz źródła wiedzy na temat żywienia wśród an-
kietowanych z grupy badanej i kontrolnej. Szcze-
gółową charakterystykę obydwu grup przedsta-
wiono w tabeli I.

Długość trwania choroby pacjentów z grupy ba-
danej mieściła się w przedziale 1–16 lat, przy czym 
średni czas trwania choroby wynosił 7,13±3,87 lat. 
W tej grupie znajdowało się również 8 osób, u któ-
rych cukrzycę rozpoznano w trakcie obecnej hospi-
talizacji. W przypadku nieco ponad połowy grupy 
(53%) zastosowano leczenie przy pomocy osobistej 
pompy insulinowej. Pozostali pacjenci (47%) byli 
leczeni za pomocą iniekcji penami z insuliną. 

W obszarze wiedzy ogólnej na temat zasad pra-
widłowego żywienia odnotowano istotne staty-
stycznie (p=0,028) różnice w odsetku udzielonych 
prawidłowych odpowiedziw obydwu grupach. 
W zdecydowanej większości zagadnień (n=17, 
81%) grupa badana udzieliła więcej poprawnych 
odpowiedzi niż grupa kontrolna, jednakże jedynie 
dla 9 pytań wykazano różnice istotne statystycz-
nie. Należy również zaznaczyć, że w przypadku 
1/3prawidłowo rozwiązanych zadań (n=6, 29%) 
mniej niż połowagrupy badanej potrafiła wskazać 
poprawną odpowiedź. Szczegółowe wyniki przed-
stawiono w tabeli II.

W przypadku pytań dotyczących zagadnień 
żywieniowych charakterystycznych dla cukrzycy 
typu 1również odnotowano istotne statystycznie 
(p<0,001) różnice w odsetku udzielonych pra-
widłowych odpowiedziw obydwu grupach.Na 
wszystkie pytania grupa badana udzieliła więcej 
poprawnych odpowiedzi niż grupa kontrolna, jed-
nakże w przypadku jednego pytania nie wykazano 
istotności statystycznej (p=0,064).Należy również 
zaznaczyć, że co do większości zagadnień (n=6, 
67%) mniej niż połowa grupy badanej potrafiła 
wskazać prawidłową odpowiedź. Szczegółowe wy-
niki przedstawiono w tabeli III.

W pytaniach weryfikujących umiejętności 
praktyczne również odnotowano istotne staty-
stycznie (p=0,038) różnice w odsetku udzielonych 
prawidłowych odpowiedzi w obydwu grupach. Na 
wszystkie pytania grupa badana udzieliła więcej 
poprawnych odpowiedzi niż grupa kontrolna. Róż-
nice te były statystycznie istotne. Należy jednak 
zaznaczyć, że w przypadku 1/3 pytań (n=2, 29%) 
jedynie mniej niż połowa grupy badanej potrafiła 
wskazać prawidłową odpowiedź. Szczegółowe wy-
niki przedstawiono w tabeli IV.

Dyskusja

W części badania dotyczącej wiedzy ogólnej na 
temat zasad prawidłowego żywienia odsetek pra-
widłowych odpowiedzi był istotnie wyższy w gru-
pie badanej, chociaż nie była to znaczna różnica 
(gr. B – 59% vs gr. K – 45%). Ankietowani z gru-
py badanej istotnie częściej poprawnie odpowie-
dzieli na pytania dotyczące zawartości i rodzaju 
węglowodanów w produktach oraz właściwości 
produktów węglowodanowych. W większości za-
gadnień różnice te były około dwukrotne. Jedynie 
w przypadku pytania dotyczącego nazw cukrów 
łatwo przyswajalnych odnotowano znacznie więk-
szą różnicę w odsetku prawidłowych odpowiedzi 
udzielonych przez obydwie grupy. Należy zazna-
czyć, że nadmierne spożycie węglowodanów łatwo 
przyswajalnych stanowi jeden z głównych czyn-
ników wpływających na nasilenie hiperglikemii 
poposiłkowej [10]. Zgodnie z zaleceniami Polskie-
go Towarzystwa Diabetologicznego PTD z 2017 r. 
należy ograniczyć ich spożycie do minimum [11]. 
Uzyskane wyniki są zrozumiałe, gdyż znajomość 
zagadnień dotyczących węglowodanów jest klu-
czowa w procesie edukacji pacjentów chorych na 
cukrzycę typu 1. Należy jednak zaznaczyć, że na-
dal wielu ankietowanych z grupy badanej nie zna-
ło poprawnych odpowiedzi na omawiane pytania. 

Istotnych różnic nie odnotowano jednak w od-
setku poprawnych odpowiedzi na pytanie doty-
czące znaczenia oświadczenia żywieniowego „bez 
dodatku cukru”. Zgodnie z obowiązującym Rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
Nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych doty-
czących żywności oznacza ono, że dany produkt 
nie zawiera żadnych dodanych cukrów prostych, 
dwucukrów lub innych środków spożywczych za-
stosowanych ze względu na ich właściwości sło-
dzące, ale może zawierać naturalnie występujące 
cukry [12].

W przypadku zagadnień dotyczących pro-
duktów stanowiących bogate źródło białka oraz 
tłuszczu odsetek poprawnych odpowiedzi udzie-
lonych przez grupę badaną oraz kontrolną był 
bardzo zbliżony. Należy zwrócić uwagę na to, że 
w obu grupach zanotowano bardzo niski odsetek 
prawidłowych odpowiedzi na pytanie dotyczą-
ce źródeł izomerów trans kwasów tłuszczowych. 
Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż izo-
mery trans wpływają niekorzystnie na lipidogram 
poprzez zwiększanie stężenia cholesterolu frakcji 
LDL oraz obniżanie stężenia cholesterolu frakcji 
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Tabela II. Odsetek poprawnych odpowiedzi udzielonych na pytania dotyczące wiedzy ogólnej na temat zasad prawidło-
wego żywienia
Table II. Percentage of correct responses to the questions about general knowledge about healthy nutrition

Pytania (n=21) Grupa badana 
(n=60)

Grupa kontrolna
(n=60)

Wartość
p

1. Który z produktów stanowi bogate źródło białka pochodze-
nia zwierzęcego? 88% 92% ns

2. Który z produktów stanowi bogate źródło białka pochodze-
nia roślinnego? 67% 75% ns

3. Który z produktów zawiera głównie zdrowe (nienasycone) 
tłuszcze? 65% 72% ns

4. Który z produktów zawiera głównie niezdrowe (nasycone) 
tłuszcze? 65% 62% ns

5. Który z produktów NIE zawiera szczególnie niezdrowych 
izomerów trans kwasów tłuszczowych? 28% 18% ns

6. Który z zestawów zawiera wyłącznie produkty stanowiące 
bogate źródło węglowodanów? 60% 32% 0,002

7. Który z produktów NIE zawiera węglowodanów łatwo przy-
swajalnych (prostych)? 28% 20% ns

8. Który z węglowodanów NIE należy do „cukrów łatwo przy-
swajalnych”? 37% 3% <0,001

9. Jakie są korzyści wynikające ze spożywania warzyw (szcze-
gólnie surowych)? 43% 30% ns

10. Jakie są korzyści wynikające ze spożywania pełnoziarni-
stych produktów zbożowych? 50% 25% 0,005

11a. Który z pary produktów (pomarańcza/sok pomarańczowy) 
zawiera więcej cukrów prostych w tej samej porcji? 63% 38% 0,006

11b. Który z pary produktów (morele świeże/morele suszone) 
zawiera więcej cukrów prostych w tej samej porcji? 43% 27% 0,057

11c. Który z pary produktów (banan dojrzały/banan niedojrza-
ły) zawiera więcej cukrów prostych w tej samej porcji? 78% 48% 0,001

12. Napis „bez dodatku cukru” na etykiecie produktu oznacza, 
że dany produkt: 40% 42% ns

13. Który z wymienionych płynów jest najbardziej polecany do 
picia? 98% 82% 0,002

14. Jakie są korzyści wynikające z picia naturalnej wody mine-
ralnej? 70% 43% 0,003

15a. Który z pary produktów (ser żółty/ser twarogowy) zawiera 
więcej soli w tej samej porcji? 60% 53% ns

15b. Który z pary produktów (płatki owsiane/płatki kukurydzia-
ne) zawiera więcej soli w tej samej porcji? 58% 40% 0,046

15c. Który z pary produktów (parówka drobiowa/mięso z piersi 
kurczaka) zawiera więcej soli w tej samej porcji? 63% 50% ns

16. Które zdanie dotyczące słodkich i słonych przekąsek jest 
prawdziwe? 77% 42% <0,001

17. Spożycie którego ze składników powinno być ograniczone? 63% 48% ns

Odsetek prawidłowych odpowiedzi 59%±0,18 45%±0,22 0,028

p – poziom istotności statystycznej, ns- brak istotności statystycznej
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Tabela III. Odsetek poprawnych odpowiedzi udzielonych na pytania dotyczące znajomości zagadnień żywieniowych cha-
rakterystycznych dla cukrzycy typu 1
Table III. Percentage of correct responses to the questions about nutrition issues characteristic for type 1 diabetes

Pytania (n=9) Grupa badana 
(n=60)

Grupa kontrolna 
(n=60)

Wartość 
p

18. Spożycie którego z produktów spowoduje najszybszy 
wzrost glikemii? 78% 10% <0,001

19. Spożycie którego z produktów spowoduje najwolniejszy 
wzrost glikemii? 48% 32% 0,064

20. Obecność którego ze składników wpłynie na spowolnienie 
wzrostu glikemii? 25% 10% 0,032

21. 1 WW (wymiennik węglowodanowy) to: 42% 10% <0,001

22. 1 g węglowodanów dostarcza: 58% 12% <0,001

23. 1 WBT (wymiennik białkowo-tłuszczowy) to: 43% 8% <0,001

24. 1 g tłuszczu dostarcza: 47% 12% <0,001

25. Który produkt NIE stanowi dobrego zamiennika cukru? 30% 10% 0,006

26. Który z produktów stanowi zdrową przekąskę, którą można 
zjeść pomiędzy posiłkami? 92% 38% <0,001

Odsetek prawidłowych odpowiedzi 51%±0,22 16%±0,11 <0,001

p – poziom istotności statystycznej

Tabela IV. Odsetek poprawnych odpowiedzi udzielonych na pytania weryfikujące umiejętności praktyczne na podstawie 
danych z przykładowej etykiety produktu spożywczego
Table IV. Percentage of correct responses to the questions verifying practical skills based on the data from a sample food 
label

Pytania (n=7) Grupa badana 
(n=60)

Grupa kontrolna 
(n=60)

Wartość 
p

27. Jaka jest wartość energetyczna jednej porcji produktu? 90% 52% <0,001

28. Jaka jest całkowita zawartość węglowodanów w jednej 
porcji produktu? 82% 55% 0,002

29. Ile wymienników węglowodanowych znajduje się w jednej 
porcji produktu? 85% 17% <0,001

30. Jaka porcja produktu będzie odpowiadać ilości 1 
wymiennika węglowodanowego? 30% 10% 0,006

31. Jaka jest zawartość białka w jednej porcji produktu? 92% 45% <0,001

32. Jaka jest całkowita zawartość tłuszczu w jednej porcji 
produktu? 90% 47% <0,001

33. Ile wymienników białkowo-tłuszczowych znajduje się 
w jednej porcji produktu? 33% 12% 0,005

Odsetek prawidłowych odpowiedzi 72%±0,28 34%±0,20 0,038

p – poziom istotności statystycznej
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HDL, a także nasilają oporność na insulinę oraz 
rozwój procesu zapalnego [13]. Zgodnie z zalece-
niami PTD należy maksymalnie ograniczyć ich 
spożycie [11].

Odsetek prawidłowych odpowiedzi na pytania 
dotyczące zawartości soli w produktach był rów-
nież zbliżony w obu grupach. Jedynie w przypad-
ku jednego z zagadnień odnotowano istotną staty-
stycznie różnicę na korzyść grupy badanej. Warto 
zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym Rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w spra-
wie przekazywania konsumentom informacji na 
temat żywności producenci muszą obligatoryjnie 
umieszczać informację na temat zawartości soli na 
etykiecie każdego produktu spożywczego [14]. We-
dług zaleceń PTD dzienne spożycie soli – zarówno 
dodanej, jak i pochodzącej ze źródeł naturalnych 
– nie powinno przekraczać 5 g [11]. Wynika to 
z faktu, iż jej nadmierne spożycie stanowi jeden 
z głównych czynników ryzyka rozwoju nadciśnie-
nia tętniczego. Niekorzystne działanie nadmierne-
go spożycia soli polega m.in. na zwiększaniu ob-
jętości płynu wewnątrznaczyniowego, pojemności 
minutowej serca oraz oporu naczyniowego, a także 
ciśnienia krwi [15].

Ostatnie omawiane zagadnienia nie są wpraw-
dzie bezpośrednio związane z kontrolą glikemii, 
jednakże ich znajomość jest bardzo istotna m.in. 
ze względu na ryzyko rozwoju chorób sercowo-
-naczyniowych, które stanowią groźne powikłania 
cukrzycy. Dlatego też wydaje się, że podczas edu-
kacji żywieniowej należy położyć na nie większy 
nacisk.

W części badania dotyczącej znajomości za-
gadnień żywieniowych charakterystycznych dla 
cukrzycy typu 1 różnica w odsetku prawidłowych 
odpowiedzi udzielonych przez obydwie grupy 
była istotna statystycznie oraz około trzykrotna 
(gr. B – 51% vs gr. K – 16%). Ankietowani z grupy 
badanej istotnie częściej odpowiedzieli poprawnie 
na wszystkie pytania, z wyjątkiem jednego zagad-
nienia, w którym odnotowano różnicę na pograni-
czu istotności statystycznej (p=0,064). Wydaje się 
to zrozumiałe, gdyż były to pytania bezpośrednio 
związane z wpływem poszczególnych produktów 
na poziom glikemii poposiłkowej oraz wiedzą nie-
zbędną do obliczenia wymienników węglowoda-
nowych i białkowo-tłuszczowych. Należy jednak 
zaznaczyć, że odsetek prawidłowych odpowiedzi 
w grupie badanej był w przypadku większości py-
tań niezadowalający. 

Warto zwrócić szczególną uwagę na bardzo 
niski odsetek poprawnych odpowiedzi na pyta-
nie dotyczące czynników warunkujących wartość 
glikemii poposiłkowej, do których należy zaliczyć 
m.in. obecność białka, tłuszczu i błonnika pokar-
mowego, a także stopnia przetworzenia żywności 
[16]. Równie niski odsetek poprawnych odpowie-
dzi odnotowano w przypadku pytania dotyczącego 
substancji słodzącej, która nie powinna stanowić 
zamiennika cukru. Zgodnie z zaleceniami PTD nie 
powinno się stosować fruktozy jako substytutu cu-
kru, a jej dzienne spożycie powinno być ograniczo-
ne do 50 g [11]. Wynika to z faktu, iż jej nadmier-
ne spożycie może sprzyjać rozwojowi oporności 
na insulinę, m.in. poprzez zwiększenie stężenia 
wolnych kwasów tłuszczowych, które zmniejszają 
wrażliwość receptorów insulinowych [17]. Należy 
również zaznaczyć, że fruktoza może się przyczy-
niać do wzrostu ryzyka sercowo-naczyniowego 
poprzez zwiększenie wartości ciśnienia tętniczego 
krwi, tętna oraz zapotrzebowania mięśnia serco-
wego na tlen, a także nasilanie rozwoju procesu 
zapalnego. Ponadto wpływa niekorzystnie na lipi-
dogram, zwiększając stężenie triglicerydów [18]. 

W części badania weryfikującej umiejętności 
praktyczne odsetek prawidłowych odpowiedzi był 
istotnie wyższy w grupie badanej. Różnica ta była 
około dwukrotna (gr. B – 72% vs gr. K – 34%). Na 
wszystkie pytania ankietowani z grupy badanej 
istotnie częściej odpowiedzieli poprawnie. Wyda-
je się to zrozumiałe, ponieważ były to zagadnienia 
o charakterze praktycznym, na które kładzie się 
bardzo duży nacisk w trakcie edukacji żywienio-
wej pacjentów z cukrzycą. Ponadto odsetek po-
prawnych odpowiedzi był w przypadku większo-
ści pytań bardzo wysoki, z wyjątkiem zagadnienia 
dotyczącego obliczenia ilości wymienników biał-
kowo-tłuszczowych. Może to wynikać z faktu, iż 
uprawie połowy grupy badanej stosowano lecze-
nie penami insulinowymi, przy którym edukacja 
obejmuje jedynie wymienniki węglowodanowe. 
Jednakże równie niski odsetek prawidłowych od-
powiedzi odnotowano w pytaniu dotyczącym ob-
liczenia porcji produktu odpowiadającej ilości jed-
nego wymiennika węglowodanowego. Świadczy to 
o braku zrozumienia pojęcia wymiennika węglo-
wodanowego i białkowo-tłuszczowego pomimo in-
tensywnej edukacji. Wydaje się, że wskazuje to na 
konieczność położenia większego nacisku na od-
powiednie wyjaśnienie powyższych pojęć oraz do-
kładne sprawdzenie, w jakim stopniu omówione 
zagadnienia zostały przez pacjentów przyswojone.
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Wnioski

Poziom wiedzy dotyczącej prawidłowego ży-
wienia wśród pacjentów z cukrzycą typu 1 był 
wyższy niż w grupie kontrolnej. Dotyczy to zwłasz-
cza zagadnień bezpośrednio związanych z kontro-
lą glikemii.

Poziom wiedzy żywieniowej w grupie pa-
cjentów z cukrzycą był jednak niezadowalający. 
Uzyskane wyniki wskazują na konieczność in-
tensyfikacji procesu edukacji żywieniowej wśród 
pacjentów z cukrzycą typu 1. Dotyczy to zwłasz-
cza obliczania wymienników węglowodanowych 
i białkowo-tłuszczowych.
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