
Oto kilka informacji na temat tego czego można się spodziewać.

HbA1c
To badanie krwi wskazuje średnie poziomy cukru we krwi w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy. Jeśli ostatni test HbA1c miał miejsce ponad rok temu, 
skontaktuj się ze swoim zespołem diabetologicznym w celu uzyskania porady, 
zwłaszcza jeśli sprawdzasz poziom cukru we krwi w domu i zauważysz,  
że ostatnio wzrastał lub spadał. 

Jeśli korzystasz z glukometru, Twój zespół może poprosić Cię o udostępnienie 
wyników online.

Kontrolne badania serca i nerek 
Zespół diabetologiczny będzie chciał upewnić się, że Twoje serce i nerki 
działają prawidłowo. Być może konieczne będą badania krwi, aby sprawdzić 
poziom cholesterolu oraz badania krwi i moczu, aby skontrolować 
funkcjonowanie nerek lub pomiar ciśnienia krwi. Należy skontaktować  
się ze swoim zespołem, aby ustalić datę ostatnich badań kontrolnych oraz  
datę kolejnych.

Opieka diabetologiczna podczas 
pandemii koronawirusa

Być może w tej chwili obawiasz się uczęszczać na 
wizyty lekarskie, ale Twój zespół diabetologiczny 
podejmie dodatkowe czynności, aby zapewnić 
bezpieczeństwo. Bardzo ważny jest Twój udział 
w niektórych ważnych wizytach kontrolnych, 
a więc w razie zaproszenia twój przyjazd ma 
znaczenie kluczowe. 



Badanie wzroku 
W normalnych warunkach Twoje przesiewowe badania wzroku powinny 
odbywać się regularnie. Jednak w tej chwili niektóre osoby mają 
pierwszeństwo, na przykład kobiety w ciąży i osoby, u których wystąpiły 
zmiany widzenia. Jeśli otrzymasz powiadomienie z zaproszeniem na badanie 
przesiewowe, koniecznie idź, aby się mu poddać. 

Pielęgnacja stóp 
W przypadku opóźnienia regularnej kontroli stóp, odwiedź stronę 
diabetes.org.uk/check-my-feet, aby dowiedzieć się, jak kontrolować 
swoje stopy. Jeśli zauważysz jakiekolwiek zmiany, szczególnie zmiany koloru 
lub temperatury, skaleczenia lub pęcherze, natychmiast skontaktuj się ze 
swoim zespołem do spraw stóp lub lekarzem rodzinnym. Jeśli już wcześniej 
występowały u Ciebie problemy ze stopami, nie możesz pominąć żadnej 
wizyty lekarskiej.

Leki 
Kontynuuj przyjmowanie leków i w razie pytań rozmawiaj z lokalnym 
farmaceutą.

Kontrolowanie wagi 
Jeśli możesz, waż się w domu i prowadź dokumentację w celu udostępnienia 
jej swojemu zespołowi diabetologicznemu.

Wsparcie emocjonalne 
W przypadku trudności psychicznych i potrzeby uzyskania wsparcia możesz 
skorzystać z takich usług, jak poradnictwo, bez wcześniejszej wizyty u lekarza 
rodzinnego. Jeśli potrzebujesz więcej porad na ten temat, zatelefonuj pod 
numer naszej infolinii 0345 123 2399 od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9:00 do 18:00. Naszym zadaniem jest wysłuchanie problemów i pomoc, 
jeśli obecnie masz obawy i troski.
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Odwiedź naszą Strefę szkoleń na stronie diabetes.org.uk/learn-more, 
aby zapoznać się z bezpłatnymi kursami, które pomogą uzyskać 
informacje na temat leczenia cukrzycy w domu.

Zeskanuj kod QR, aby przekazać nam 
opinię na temat tej ulotki lub odwiedź 
witrynę www.diabetes.org.uk/ 
let-us-know

http://diabetes.org.uk/how-to-check
http://diabetes.org.uk/coronavirus-learn
http://www.diabetes.org.uk/feedback

