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W okresie COVID-19 wzrost występowania                      
kwasicy ketonowej u dzieci z nowo rozpoznaną T1D 

marzec/kwiecień kwasica ketonowa ciężka kwasica (pH<7,1)

2019 42% 13%

2020 72% 44%



Kampania informacyjna - redukcja kwasicy 
ketonowej u dzieci z nowo rozpoznaną T1D









Redukcja częstości DKA 
p=0,02
N=19 (16,1%)
N=36 (28%) 



Kampania informacyjna o objawach cukrzycy w celu prewencji cukrzycowej 
kwasicy ketonowej u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 .

• Ocena wpływu kampanii informacyjnej na temat cukrzycy na występowania 
kwasicy ketonowej u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 na terenie 
województwa mazowieckiego. 

• Według postawionej hipotezy badawczej przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej dotyczącej cukrzycy typu 1 wpłynie na redukcję częstości 
występowania kwasicy ketonowej u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1. 

• Konsekwencją przeprowadzonej kampanii będzie poprawa stanu zdrowia dzieci z 
nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 zamieszkujących województwo mazowieckie. 



• Kampania obejmie kontakt telefoniczny 
• ze wszystkimi placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, żłobki) 
• poradniami pediatrycznymi i szpitalami dziecięcymi w województwie mazowieckim. 

• Do powyższych placówek zostanie wysłany list wyjaśniający oraz plakaty i 
ulotki informujące o objawach cukrzycy (poliuria, polidypsja i nykturia) oraz 
objawach kwasicy ketonowej (wymioty, ból brzucha). 

• Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, Starostwa powiatowe na terenie województwa 
mazowieckiego zostaną poinformowane o prowadzonej kampanii. 

• Z pomocą Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą w Warszawie i Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w 
Płocku zostaną zorganizowane w placówkach oświatowych spotkania 
informacyjne o cukrzycy typu 1 u dzieci. 

• Informacje na stronach internetowych. 

• Planowane jest uzyskanie patronatu od Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii i diabetologii.





Ocena efektu kampanii

Porównanie częstości występowania cukrzycowej kwasicy ketonowej przed i po 
kampanii u dzieci z nowo rozpoznaną T1D leczonych w UCK-WUM i CZD

UCK-WUM i CZD opiekuje się ponad 90% dziećmi z T1D z województwa 
mazowieckiego 

Ok. 28% dzieci z cukrzycową kwasicą ketonową przy rozpoznaniu T1D
Szypowska A et al. J Diabetes Res 2016

Szypowska A et al. Pediatr diabetes 2017
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