
pacjenci

7-12 lat

Jak Marcyś Mały

z Cukrzycą 
sobie radzi

Cukrzyca_7_12_broszurka_dodr111025.indd   1 11-10-26   20:09



1

Jestem Marcyś, mam 7 lat.
lubię grać w piłkę, bawić się  
z moimi kolegami i koleżankami  
i mam pieska pucka.
        chodzę do szkoły i bardzo mi 

się ona podoba.
jak będę trochę większy, to będę 
grał w koszykówkę.

opowiem wam swoją historię.
historia nie jest nudna, ani straszna.
         jest niezwykła, ale nie tak bardzo.
Nie każdemu przytrafić się może,
         ale czasem się przytrafia.
i nie wiadomo skąd, i nie wiadomo jak.
         zdarza się i już!
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Czy wiesz, że:
kiedy pijesz i sikasz ciągle,
chudniesz, choć dużo jesz,
jesteś senny i słaby,
nic ci się nie chce i tracisz siły,
to mogła dopaść cię cukrzyca!

a było to tak:
dyzio, mój najlepszy kolega, jak zawsze zagrał mi 
pięknie,
skoczyłem do podania...
         ...a tu nagle, jakby całkiem opuściła mnie 
siła i energia, upadłem na boisko.
gra się skończyła, musiałem zejść do szatni.
     nie jestem przecież tak słabym graczem! 
     myślałem, że to tak się zdarzyło przypadkiem,
ale marne wyniki sypały się jak grad!
byłem tak słaby, że pucek wywracał mnie 
na spacerze.
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Czy wiesz, że:
cukrzyca, to taka choroba kiedy nie 
można nabierać sił z jedzenia i picia. 
Dlatego słabniesz i chudniesz!

mama przyglądała mi się uważnie już od  
jakiegoś czasu, wreszcie zadzwoniła do naszego 
doktora domowego, dobrego i miłego pana.

doktor natychmiast wysłał mnie do szpitala.
nieźle się wystraszyłem, nie powiem.
smutno mi było, a pucek chodził 
z podkulonym ogonem.
         w wielkim, białym szpitalu badali mnie,
krew pobrali, czekać kazali. 
lekarz i pielęgniarka z mamą 
rozmawiali przez chwilę,
potem powiedzieli mi, że mam cukrzycę.
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Czy wiesz, że:
insulina jest jak cudowny eliksir, 
który pozwala zamieniać jedzenie na 
siłę, moc i zdrowie.
Nazywana jest hormonem życia!

no to mam tę cukrzycę!
pozbyć jej się nie da, co robić, co robić?
jak sam sobie rady nie mogę dać z tym
        choróbskiem podstępnym,
to co pomóc mi może, czego mi trzeba?

    pan doktor powiedział mi i mamie:
insulinę brać musi, ten nasz marcyś mały!
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muszę bardzo uważać i pilnować starannie
ile trzeba mi insuliny, więc koniecznie pomiary 
trzeba robić. mama zrobi, tata zrobi, pani  
w szkole zrobić też może, sam jak się 
postaram też zrobię!
pamiętać o pomiarach muszę, bo jak nie, to
      cukrzyca potrafi natychmiast
wziąć nade mną górę i narobić 
strasznych kłopotów.

9

Muszę brać 
insulinę!
są takie sprytne 
urządzenia, które mi 
ją dadzą. nazywają 
się pen, a drugi 
to pompa insulinowa 
ale to inna, długa 
historia.

Czy wiesz, że:
musisz mierzyć, ile cukru masz we krwi, 
cukier z jedzenia dostaje się do krwi 
i musisz wiedzieć, ile go jest, aby dać 
sobie tyle insuliny, ile trzeba.
Urządzenie do mierzenia poziomu cukru 
we krwi nazywa się glukometr i pomiar 
nie boli nic a nic.
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cukrzycę już mam pod kontrolą!
jest, co prawda, cały czas blisko mnie, ale już mi 
nie grozi poważnymi kłopotami.
pilnuję jej i nie pozwalam, aby psuła mi radosne 
chwile i przeszkadzała w nauce i sporcie.
daję sobie z nią radę. tylko muszę pamiętać,  
aby wiedzieć ile cukru mam we krwi.

Czy wiesz, że:
jak bardzo potrzebujesz cukru, to jesteś 
słaby, pocisz się, bledniesz, jesteś 
głodny, a jak go masz za dużo, to chce ci 
się bardzo pić, sikać też, boli cię głowa 
i źle się czujesz.
Musisz koniecznie wiedzieć, co wtedy 
robić, ale najważniejsze, by twoi nauczy-
ciele, opiekunowie, koledzy, znajomi  
i z bliska, i z daleka też o tym wiedzieli!
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Czy wiesz, że:
tak jak Marcysia, cukrzydło męczy też 
Nicka Jonasa, Mandarynę, Halle Berry, 
Michała Jelińskiego i bardzo wiele  
innych mniej lub bardziej sławnych osób.

tak! tak! już znowu w piłkę gram!
i nikt się ze mnie nie naśmiewa, 
pomagają mi, gdy trzeba. 
a najważniejsze, że pomogą jak 
cukrzyca przypadkiem wyrwie się 
Spod kontroli i zagRozi mi tak, 
że już nie będę mógł pomóc sobie sam.
mam przyjaciół i wiem, 
że cukrzyca będzie się 
trzymała z dala ode mnie! 
w razie potrzeby będą wiedzieli 
jak mi pomóc i jak uchronić mnie 
przed zagrożeniami.
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Opracowanie i druk finansowane przez Ministerstwo Zdrowia  
w ramach programu zdrowotnego pn.:  

„Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”
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