
PRE PANI UČITEĽKU V MATERSKEJ ŠKÔLKE

Volám sa …........................ a mám diabetes 1. typu, ľudovo nazývaný cukrovka.

Jediný rozdiel medzi mnou a mojimi spolužiakmi je, že musím pravidelne jesť a pred 
jedlom si meriam hladinu cukru v krvi a následne musím dostať inzulín – poprosím Vás, 
povedzte ostatným deťom, že ma to nebolí, aby sa toho nebáli.

• Desiatovať budem s ostatnými deťmi, desiatu budem mať pripravenú od rodičov.

• Ak pôjdeme na školský dvor alebo na prechádzku, potrebujem hroznový cukor 
(1ks), aby som mal dosť energie na pohyb vonku.

• Keď pôjdeme vonku, potrebujem mať so sebou glukomer a hypo balíček.

• Keby som bol medzi desiatou a obedom alebo po olovrante hladný, rodičia mi 
každý deň nechajú v skrinke v miske nakrájanú čerstvú zeleninu, tú môžem jesť 
hocikedy bez obmedzenia.

• Na pitie si prosím iba čistú vodu, prípadne nesladený čaj.

• Hladina cukru v krvi (t.j. glykémia) by mala byť optimálne od 4 – 10 mmol/l
• Niekedy sa môže stať, že mi hladina cukru v krvi (t.j. glykémia) klesne nízko - 

odborne sa to volá hypoglykémia, ja tomu hovorím hypo, vtedy sa cítim takto:

↓

Hypoglykémiu treba riešiť   hneď, aby sa mi hladina cukru zvýšila. 
Celú hypo výbavu (hroznový cukor, tekutý cukor, med, piškóty)  mám stále v skrinke.

Nameraná glykémia : - menej ako 3 mmol/l  - podať tekutý cukor

                                   - od 3 – 3,5 mmol/l  - zjesť 2 ks hroznového cukru

                                   - od 3,6 – 4 mmol/l  - zjesť 1 ks hroznového cukru

                                   - od 4,1 – 4,5 mmol/l  - zjesť 2 piškóty

Pri glykémii pod 3 a zároveň pri strate vedomia volať záchrannú službu tel. č. 155, 112 ! 

O akejkoľvek mimoriadnej aktivite (veľká prechádzka, výlet, výstava...) potrebujú rodičia 
vedieť vopred, pretože pri intenzívnejšom pohybe potrebujem viac jedla, aby som mal 
stabilnú hladinu cukru v krvi.



• Niekedy sa môže stať, že mi hladina cukru v krvi (t.j. glykémia) stúpne vysoko - 
odborne sa to volá hyperglykémia

↑

Pri glykémii viac ako 11 mmol/l - piť veľa tekutín – voda, minerálka, 
nesladený čaj

Ak je glykémia viac ako 14 mmol/l - zavolať rodičom

 Ak má v škôlke niekto sviatok a rozdáva sladkosti, môžem si aj ja zobrať a odložiť do 
skrinky. Vezmem si ich domov a rodičia už budú vedieť, kedy ich môžem dostať, aby mi to 
neuškodilo.
  

• Na udržanie správnej hladiny cukru v krvi mám inzulínovú pumpu.
Pumpa mi dodáva inzulín do tela cez kanylu. 

• Pri prezliekaní a návšteve toalety Vás prosím o pomoc s oblečením,
aby som sa náhodou nezamotal do hadičky, prípadne si nevytrhol
kanylu, alebo senzor. 

Pri akejkoľvek mimoriadnej situácii Vás poprosím zavolať rodičom – telefóny majú stále so
sebou:

− mamka: …..................

− tatík: …..................

Moji rodičia hovoria, že som šikovný chlapček a že mám šťastie na dobrú pani učiteľku, 
preto viem, že to určite spolu zvládneme!

Váš …......................  



Na udržanie správnej hladiny cukru v krvi mám inzulínovú pumpu. Pumpa mi dodáva 
inzulín do tela cez kanylu. 

Takto vyzerá základná obrazovka, keď nemám senzor:

Na pomoc aby ma nemuseli často pichať do prsta a takto merať glykémiu mi rodičia skoro 
stále dávajú senzor. Vďaka nemu je možné vidieť hodnotu glykémie na obrazovke pumpy. 



Na základe hladiny glukózy nameraných senzorom dokáže pumpa 30 minút vopred 
identifikovať, že sa blíži k príliš nízkym hodnotám glukózy a automaticky zastaví 
dávkovanie inzulínu. 

Pumpa začne pípať a rozsvieti sa červená kontrolka. Keď sa glykémia upraví, obnoví sa 
dávkovanie inzulínu.




