
Firma Jumo Health opracowuje odpowiednie do wieku materiały edukacyjne 
dla pacjentów i opiekunów do użytku w trakcie ich podróży medycznej.

Dzięki współpracy z dostawcami, producentami i grupami wsparcia  
zapewniamy dostępność naszych zasobów w momencie rozpoznania,  

w okresie leczenia lub podczas udziału w badaniu klinicznym. W przekonaniu, 
że poinformowany pacjent to pacjent przestrzegający zaleceń, spółka Jumo 
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PRZEDSTAWIAMY 

MEDIKIDZ
Medikidz to superbohaterzy mieszkający na Mediland,  planecie wyglądającej 
jak ludzki organizm. Są ekspertami w dziedzinie zdrowia i chorób., Ich misją 
jest nauczenie Ciebie wszystkiego o Twoim ciele i pokazanie w jaki sposób 

wpływa na nie choroba.

ABACUS Opiekun 
Medikidz

Z UDZIAŁEM:

TIM’A
Gwiazdy tej książeczki

POZNAJ RESZTĘ 
ZESPOŁU:

AXON
Ekspert od: mózgu 

i nerwów

CHI
Ekspert od:  

płuc i układu 
oddechowego

SKINDY
Ekspert od: 
skóry i kości

PUMP
Ekspert od: 

serca i naczyń 
krwionośnych

GASTRO Ekspert od: układu 
pokarmowego



Dwie rzeczy, które uwielbiam 
to piłka nożna i cukier! Nic 
mnie bardziej nie uszczęśliwia 

niż duża łyżka tego 
słodkiego, białego frykasa!

Niedawno dowiedziałem się jednak, 
że muszę bardzo ograniczyć 

cukier i jeść więcej produktów 
takich, jak warzywa! Rzecz w 
tym, że: warzywa są wstrętne!

Żelowe Miśki, świetnie 
się bawimy. Czy 

wiecie, że zjem was 
wszystkie? Wiemy, Tim, i nie 

możemy się tego 
doczekać!

Wypuście 
mnie 
stąd! 

Panie Futrzaku, 
wszystko było o 

wiele prostsze, dopóki 
nie powiedziano mi, że 

mam cukrzycę!

Czymkolwiek 
ona jest.

Brukselki? Wy 
potwory!

Czuję 
jakbym 
musiał 

zmienić całe 
swoje  
życie!

Nagle muszę 
brać leki, uważać 

na to, co jem 
i pilnować się 

podczas zabawy!

Nie, dopóki 
nie zjesz 

wszystkich 
brukselek!

Do tego nas 
stworzono! 
To nasze 

przeznaczenie!

11



Skan 
wskazuje 3% 

podobieństwa.

Teleport ustawiony 
na wyznaczoną 

planetę Mediland, 
ciało niebieskie, które 
wygląda i działa jak 

Twój własny organizm.

Och, uwielbiam rozumieć 
różne sprawy! Jedyną 
rzeczą, jaką kocham 

bardziej niż rozumienie, jest 
pomaganie innym ludziom 
właśnie w  zrozumieniu 
różnych spraw. Cóż, to  

i sztuka! 

Gastro? 
Abacus? Co się 
dzieje? Co ja 
tutaj robię?

Zobaczyłem Twoje  
dzieło, posłuchałem tego, 
co mówisz i stwierdziłem, 

że POTRZEBUJESZ 
szybkiego kursu z 
cukrzycy typu 1.

Dokąd zmierzamy?

Istnieją dwa główne 
typy cukrzycy. Typ 1, 
na który chorujesz, 

najczęściej występuje  
u dzieci. 

Zmienia on sposób,  
w jaki Twój organizm wykorzystuje 

rodzaj cukru zwany glukozą,  
a ponieważ glukoza pochodzi z 

pożywienia, zaczniemy od miejsca, 
w którym jedzenie pojawia się na 

horyzoncie, czyli…

A propos 
SZTUKI, jak Ci 
się podoba mój 
posąg Abacusa? 
Wyglądają jak 

bliźniaki!

Zgadza 
się!
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Tak jest.

Silniki 
włączone.

Chłopie, 
ale 

mieliśmy 
szczęście!

Patrz,  
jedzenie! 

Przybyliśmy 
dokładnie w chwili, 
gdy Mediland je. 

Niezły fart,  
co nie?!

Pośpieszcie 
się, 

podążajmy 
za 

jedzeniem!

…od 
jamy 

ustnej!

Hmm, choć 
to wszystko 
jest bardzo 
fajne, może 

powinniśmy…

…odsunąć 
się od tych 
olbrzymich 

i bardzo 
ostrych 
zębów!

Cóż, myślę 
więc, że 

powinniśmy…

…skoczyć!

Zaraz zrobią z nas 
papkę! Trudno będzie 
kontynuować naukę, 

jeżeli staniemy się papką, 
prawda Abacus?
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W żołądku…

W jelicie 
cienkim…

We krwi…

Żołądek rozkłada 
spożywany przez 
Ciebie pokarm…

…który jest następnie 
wypychany do jelita cienkiego. 

Tutaj wchłaniane są 
wszystkie przydatne składniki 

odżywcze.

W końcu, 
miejsce, 

w którym 
możemy 
trochę 

odpocząć! 

Jednym z tych  
składników odżywczych 

jest glukoza. Tim, poznaj 
Glukozę! Glukozo, poznaj 

Tima!

Czekaj, ta 
papka staje 
się…Tobą?

Od papki do  
doskonałości! 

Teraz nie zwlekajcie,  
jeżeli chcecie zobaczyć  

nas w akcji!

Glukoza 
przemieszcza się we 
krwi, dzięki czemu 
może dotrzeć do 

wszystkich komórek 
Twojego ciała.

Glukoza to 
paliwo, które 
Twój organizm 

zużywa do 
pozyskania 

energii.

Hmm, 
komórek? 
Jakich 

komórek?
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Tych komórek! 
Twój organizm składa się  
z milionów tych komórek,  
które potrzebują glukozy,  

aby mieć wystarczająco dużo  
energii do wykonywania swojej  

pracy i dbania o  
Twoje zdrowie!

Ojej, super! Ale 
dlaczego glukoza 

nie wchodzi prosto 
do komórek?

Widzisz,  
insulina to 
klucz do 

zamkniętych 
komórek!

Komórka jest  
teraz w pełni  

naładowana energią i 
gotowa do wykonywania 

swojej pracy, aby  
zadbać o zdrowie  

Mediland!

Czym 
dokładnie 

jest 
insulina?

A trzustka 
to nasz 
następny 

przystanek!

Tak, to nic 
wielkiego—po prostu 

pamiętaj—Twoje 
komórki nie mogą 

zyskać energii beze 
mnie!

Ale 
fajnie!

Komórki są  
zamknięte, a glukoza 
może dostać się do 

środka wyłącznie po ich 
otwarciu przez naszą 
dobrą przyjaciółkę 

insulinę.

Insulina to 
hormon. Jest 
wytwarzana 
w trzustce.
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Witaj w trzustce! 
Zwykle w tym miejscu 
komórki nazwane 
beta wytwarzają 

insulinę!

Ale w  
przypadku 

cukrzycy typu 
1 sytuacja 

wygląda nieco 
inaczej.

Dlaczego 
inaczej?

Mówiłem Ci, że 
jest tu tajne 
laboratorium 
zarazków!  
Brać ich!

Czyli źle. 
Rozumiem!

Hmm, wygląda na 
to, że czas się 
zbierać. Abacus, 
aktywuj teleport.

Inaczej, ponieważ…Twój 
układ odpornościowy bierze 
komórki beta za wrogów i 
atakuje je, co sprawia, że 
nie mogą już wytwarzać 
insuliny. Dlatego inaczej!

W trzustce…
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Ale bez insuliny 
glukoza nie może 
dostać się do 

komórek, prawda?

Wpuście nas!

Otwierać!

Nie 
zostawiajcie 
mnie tutaj. 

Chyba 
słyszałam 

wilki!

Tak, co oznacza,  
że komórki nie 

otrzymują potrzebnej 
energii, a glukoza cały 
czas gromadzi się we 

krwi.

Niedostateczna 
ilość energii dla 

komórek sprawia, 
że czujesz się 
zmęczony i 

głodny. Możesz 
także stracić na 

wadze.

Twój organizm będzie 
starał się pozbyć całej 
tej dodatkowej glukozy 
występującej we krwi 

poprzez siusianie.

Uczucie 
zmęczenia, utrata 

masy ciała, 
uczucie głodu i 
pragnienia oraz 
częste siusianie 

to objawy 
cukrzycy typu 1.

Objawy to 
wskazówki, które 
sprawią, że lekarz 
będzie podejrzewać 
u Ciebie, że możesz 

mieć cukrzycę.

Oznacza to, że 
będziesz musiał 

często chodzić do 
łazienki i możesz 
czuć się bardzo 
spragniony.
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OK, więc objawy 
sprawiają, że 

lekarze MYŚLĄ, że 
mam cukrzycę, ale 

skąd wiedzą to  
na pewno?

Dobre pytanie! 
Aby się upewnić, 
lekarz wykona 
badanie krwi. 

Umożliwi to 
lekarzowi 

sprawdzenie, ile 
glukozy znajduje 

się we krwi.

Komputer, 
powiększ 

krew!

Czy da się coś 
jednak z tym 

zrobić?

Cóż, leczenie 
cukrzycy typu 1 

wymaga utrzymania 
prawidłowego 

poziomu glukozy  
we krwi. 

Jak mogę to 
zrobić bez 
insuliny?

Wskakuj, 
Mediland 

potrzebuje 
naszej 

pomocy!

Będziesz musiał  
codziennie przyjmować 

zastępczą insulinę, w 
postaci zastrzyku lub przy 

pomocy pompy  
insulinowej.

Ojej widzisz, 
jest tam 
mnóstwo 
glukozy!

Teraz może być 
konieczne wykonanie 

kolejnego badania krwi, 
aby się upewnić, czy 

masz cukrzycę typu 1. 
Jeśli poziom glukozy 
jest u Ciebie bardzo 
wysoki, oznacza to, 

że ją masz.

Z powrotem  
w kwaterze 

głównej  
Medi-HQ…
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Najpierw porozmawiamy 
o przyjmowaniu 

zastępczej insuliny przy 
pomocy zastrzyku z  
PEN - a do insuliny.

Na jednym końcu 
wstrzykiwacza znajduje się 
bardzo mała, cieniutka igła, 

która wchodzi tuż pod skórę. 
Wykonanie zastrzyku może 

powodować niewielki ból przez 
naprawdę króciutki czas.

Wspaniele!

Zastępcza insulina 
działa tak samo jak 
insulina w organizmie, 
umożliwiając glukozie 

dostanie się do 
wnętrza komórek.

Pielęgniarka  
nauczy Ciebie  

i Twoich rodziców,  
jak wykonywać  

zastrzyki.

Twoi rodzice mogą na początku 
wykonywać zastrzyki za Ciebie, 
jednak wkrótce będziesz mógł 

robić je samodzielnie!

Ekstra!
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Druga opcja to pompa 
insulinowa. Jest to 
niewielkie urządzenie, 

które dostarcza insulinę 
przez kaniulę, czyli małą, 
cienką rurkę umieszczoną 

tuż pod skórą. 

Przy stosowaniu 
pompy niewielka ilość 
insuliny dostaje się do 
organizmu w sposób 

ciągły.

A jeśli potrzebujesz 
dodatkowej insuliny, 
wystarczy nacisnąć 

przycisk!

Do śledzenia ilości 
glukozy we krwi 

może posłużyć Ci 
glukometr.

Jest super łatwy w 
obsłudze! Dociśnij nakłuwacz 
do opuszki palca, a cieniutka 
igła nakłuje skórę. Nanieś 

kroplę krwi na pasek 
testowy, a glukometr 

wyświetli poziom glukozy  
we krwi!
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Przyjmowanie insuliny i uprawianie aktywności 
fizycznej obniżają poziom glukozy we krwi. 

Podczas aktywności fizycznej Twój organizm 
ciężej pracuje, więc komórki zużywają dużo 

paliwa—glukozy—a poziom glukozy we krwi spada.

Rozumiem już, że 
glukoza potrzebuje 
insuliny, ale dlaczego 

oznacza to, że muszę 
zmienić swój sposób 

jedzenia? Wiele rzeczy może 
spowodować , że poziom 
glukozy w Twojej krwi 

urośnie za wysoko. Są to na 
przykład: niewystarczająca 
ilość insuliny, choroba lub——

spożywanie dużej  
ilości jedzenia!

Po jedzeniu poziom 
glukozy wzrasta. Ale 
nie każde pożywienie 
działa w ten sam 

sposób! 
Największy wpływ na 

poziom cukru we krwi mają 
węglowodany. Spożywając 

je, wybieraj więc zdrowe ich 
źródła, takie jak produkty 
pełnoziarniste, orzechy, 

owoce, warzywa. 

W przypadku osób  
z cukrzycą typu 1 to 

jest  szczególnie ważne, 
ponieważ pomaga insulinie w 
utrzymaniu poziomu glukozy 

we krwi w prawidłowym 
zakresie. 

Aktywność 
fizyczna jest 

naprawdę ważna 
dla każdego.
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Za bardzo 
dramatyzujesz!

Nadal możesz 
robić rzeczy, które 
uwielbiasz i jeść to, 
co kochasz! Kluczem 
do radzenia sobie z 
cukrzycą typu 1 jest 

równowaga.

A propos  
równowagi, wygląda  
na to, że została  

zachwiana!  
Co się dzieje  
z glukozą? 

Podaliśmy Mediland 
insulinę!

Nawet w przypadku  
prawidłowego postępowania 
u pacjentów z cukrzycą typu 
1 będą czasami występować 
wzrosty i spadki poziomu 

glukozy.

Hmm, czy 
ta komórka 

powinna się tak 
zachowywać?

Paliwo, z 
którego 
próbują 

korzystać, 
wytwarza  

odpady zwane 
ketonami.

Ee, nie 
bardzo!

Jeśli poziom glukozy  
jest zbyt wysoki i nie masz 
wystarczającej ilości insuliny, 

aby wpuścić glukozę do 
komórek, wówczas komórki  

nie mogą uzyskać  
potrzebnej energii.

Ketony pojawiają 
się kiedy Twoja 

choroba staje się 
poważniejsza. Stan 

ten nazywa się 
kwasicą  

ketonową.

Twoje komórki będą 
próbowały korzystać 
z innego rodzaju paliwa 

i to niekoniecznie 
dobrego!

Jeśli poziom glukozy we 
krwi jest zbyt wysoki, 

możesz odczuwać 
niektóre z objawów, 

które wystąpiły 
podczas rozpoznania, 
np. uczucie zmęczenia, 

pragnienie i ciągłą 
potrzebę siusiania. 

Stan ten nazywa się 
hiperglikemią.

Uwaga: Lekarz pokaże Ci, jak 
sprawdzać poziom ketonów. 
Zawsze, gdy poziom glukozy 

jest wysoki, sprawdzaj poziom 
ketonów.

W przypadku wysokiego 
poziomu ketonów 

natychmiast zwróć się 
o pomoc do lekarza! 

Z czasem  
nauczysz się, jak 

zrównoważyć insulinę, 
jedzenie i ćwiczenia, aby 

utrzymać właściwy poziom 
glukozy we krwi.

Świetnie, więc nie  
mogę jeść potraw, które 
uwielbiam i muszę cały  
czas ćwiczyć. Równie  

dobrze mógłbym zostać  
chomikiem, jedzącym  
granulki i biegającym  

w kołowrotku. 
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Ojej, co to za 
trzęsienie ziemi? 

I gdzie u licha 
podziała się cała 

glukoza?!

Trzęsienie 
nasila się!

Nie martw się, 
zamawiam  

przekąskę dla 
Mediland!

Hej, 
trzęsienie 
ustało!

Tak, przekąska  
załatwiła sprawę!  

Pamiętaj, aby zawsze 
nosić przy sobie szybko 

przyswajalne węglowodany 
na wypadek wystąpienia 

hipoglikemii. 

Wszystko 
wróciło tu do 
równowagi. 

Abacus, zabierz 
nas do domu!

Hipoglikemię leczy 
się, przyjmując 

szybko przyswajalne 
węglowodany. 

Są to produkty  
spożywcze zawierające 

dużo glukozy, takie jak soki 
owocowe, słodkie napoje 
gazowane lub specjalne 

tabletki glukozy. 

Czasami poziom  
glukozy we krwi może być  

zbyt niski i możesz odczuwać 
drżenie, zawroty głowy, 

drażliwość oraz pocić się.  
Może także wystąpić  

mrowienie ust  
i ból głowy.

Ten stan 
nazywa się 

hipoglikemią.

Tak jest; 
aktywuję 
teleport.
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Z 
powrotem 

w 
kwaterze 
głównej 

Medi-HQ…

OK, teraz rozumiem, 
czym jest cukrzyca 
typu 1, ale jak na nią 

zachorowałem?

Cukrzyca typu 1 może 
wystąpić u chłopców 
i dziewcząt w każdym 
wieku, a także u osób  

dorosłych! 

Zwykle  
rozpoznaje się  

ją w wieku 
dziecięcym. 

Cóż, na pewno  
nie jesteś sam! W 
samych Stanach 
Zjednoczonych 

ponad milion osób 
choruje na cukrzycę 

typu 1. 

Założę się nawet,  
że w Twojej szkole  

choruje na nią jeszcze 
jedno dziecko.

A jeżeli czujesz się  
samotny, istnieje wiele sposobów 

na kontakt z innymi dziećmi 
chorującymi na cukrzycę typu 1,  
np. fora internetowe, spotkania  
w lokalnych grupach wsparcia w 
Twojej okolicy lub spotkania z 

innymi dziećmi na  
obozach letnich.

To po prostu  
trudne. Żaden z 

moich przyjaciół nie 
ma cukrzycy, więc 
chyba czuję się…
samotny. Wiesz?

Świetne pytanie! 
Rozczarowująca 
odpowiedź.Nie 

wiemy!

Lekarze wciąż  
próbują się tego 

dowiedzieć, ale wiemy, 
że nie wynika to  

z niczego, co 
zrobiłeś!
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Pielęgniarka pomaga Pielęgniarka pomaga 
Tobie i Twojej rodzinie  Tobie i Twojej rodzinie  
w nauczeniu się w nauczeniu się 
cukrzycy typu 1.cukrzycy typu 1.

W razie pytań lub W razie pytań lub 
wątpliwości pielęgniarka wątpliwości pielęgniarka 
edukacyjna może edukacyjna może 
udzielić porady udzielić porady 
telefonicznie. telefonicznie. 

Ekspert od Ekspert od 
jedzenia!jedzenia!

Ekspert pomagający Ekspert pomagający 
w zrozumieniu i  w zrozumieniu i  
kierowaniu swoimi kierowaniu swoimi 
myślami i uczuciami.myślami i uczuciami.

To lekarz, który upewni To lekarz, który upewni 
się, że przyjmujesz się, że przyjmujesz 
odpowiednią ilość odpowiednią ilość 
insuliny. insuliny. 

Wiem, że 
informacja, że 
chorujesz na 

cukrzycę typu 1 
była trudna.

To zupełnie 
normalne, że 

czujesz się w ten 
sposób i całkowicie 

w porządku jest 
odczuwać smutek, 

złość, obawy i 
strach…

Cukrzyca typu 1 
trwa przez całe 
życie i będziesz 

musiał zgłaszać się 
na regularne wizyty 
kontrolne u lekarza. 
Pamiętaj jednak, że 

nie jesteś sam!

Cały zespół 
medyczny Cię 

wspiera!

Dzięki, Gastro. Czuję się 
dużo lepiej po zrozumieniu, 

czym jest cukrzyca, dlaczego 
muszę teraz postępować 

trochę inaczej…

…i przede  
wszystkim będę 
pamiętał, że nie 

jestem sam!

W takim razie 
mogę powiedzieć, 
że misja została 
wykonana. Czas, 
abyś wrócił do 

domu!

…ale z czasem 
będzie łatwiej, a 
życie z cukrzycą 

typu 1 będzie 
wyglądało jak nowa 

rzeczywistość.

Endokrynolog Endokrynolog 
dziecidziecięęcycy

PielPielęęgniarka  gniarka  
diabetologicznadiabetologiczna

DietetykDietetyk PsychologPsychologCertyfikowany Certyfikowany 
edukator edukator 

cukrzycowycukrzycowy
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Śmierć 
cukrowi i 

wszystkiemu, 
co dobrze 
smakuje!

Pokaż, na co Cię stać, 
wegetarianinie!

Wszyscy  
jesteśmy  

najlepszymi 
przyjaciółmi! 

Wszyscy jesteśmy 
najlepszymi 

przyjaciółmi!

I zdradzę tobie  
małą tajemnicę, Panie 
Futrzaku: te warzywa  
są naprawdę dobre!

Wielką rzeczą,  
której się dowiedziałem, 
jest to, że nadal mogę  

się cieszyć…

…i nadal 
mogę…

Koniec!

Myślałem, że z powodu 
cukrzycy typu 1 będzie 
wojna między tym, co 
lubię, a tym, co muszę 

robić. 

Ale tak naprawdę  
chodzi o równowagę!

…byś sobą!
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