
Streszczenie  

Wstęp: Cukrzyca jest zespołem zaburzeń metabolicznych, dla których wspólną, 

charakterystyczną cechą jest występowanie stanów hiperglikemii. Podwyższone poziomy 

glikemii są wynikiem zaburzeń wydzielania insuliny i/lub defektu jej działania . 

Poważnym problemem zdrowotnym i społecznym, szczególnie krajów 

wysokorozwiniętych, stała się cukrzyca typu 2. W ostatnim 50-leciu chorobowość z powodu 

cukrzycy typu 2 wzrosła o 150-300%. Ten typ cukrzycy stanowił 85-95% ogólnej liczby 

chorych na cukrzycę w krajach rozwiniętych. Systematyczny wzrost liczby chorych na 

cukrzycę związany jest z rozwojem cywilizacyjnym. Światowa Organizacja Zdrowia posługuje 

się pojęciem „epidemii cukrzycy”. 

Cukrzyca typu 2 związana jest z takimi czynnikami ryzyka jak: wiek, uwarunkowania 

genetycznymi, rasa i pochodzenie etniczne, a ryzyko jej wystąpienia zwiększają takie 

modyfikowalne czynniki jak: niewłaściwa dieta, obniżona aktywność fizyczna, czy otyłość. 

W kontekście tych odwracalnych czynników celowa wydaje się interwencja obniżająca ich 

nasilone działanie. Ingerencja w nawyki pacjenta w postaci doboru najefektywniejszego 

sposobu odżywiania oraz intensyfikacja wysiłku fizycznego są kluczowymi elementami 

sukcesu terapii cukrzycy typu 2. Według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 

szczegółowo zostały określone zasady dotyczące leczenia behawioralnego pacjentów 

z cukrzycą. Interwencja ta traktowana jest jako równorzędna do leczenia farmakologicznego 

szczególnie w odniesieniu do cukrzycy typu 2. Wytyczne odnoszą się do zasadności edukacji 

i znaczenia samokontroli pacjentów, jako elementów niezbędnych do podjęcia 

odpowiedzialności za proces leczenia cukrzycy przez samego pacjenta. 

Cel pracy :W kontekście korzyści jakie może odnieść pacjent poprzez realizację zaleceń terapii 

behawioralnej jako główny cel pracy przyjęto ocenę przestrzegania zaleceń leczenia 

behawioralnej przez pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. 

Cel ten realizowano poprzez wyszczególnienie takich zagadnień jak : 

1. Ocena edukacji w zakresie żywienia i wysiłku fizycznego w opinii ankietowanych  

2. Ocena przestrzegania zaleceń otrzymanych podczas edukacji w samocenie 

respondentów 

3. Ocena świadomego udziału pacjenta w procesie leczenia . 

4. Ocena nasilenia zachowań zdrowotnych , stopnia akceptacji choroby oraz oczekiwań 

pacjenta. 



Kolejnym etapem realizacji głównego celu była analiza: 

1. Zależności świadomego udziału pacjenta w procesie leczenia od parametrów 

demograficznych oraz aspektów edukacji diabetologicznej. 

2. Zależność przestrzegania zaleceń zespołu edukacyjnego od parametrów 

demograficznych oraz od aspektów edukacji diabetologicznej. 

3. Zależność świadomego udziału chorego w procesie leczenia i przestrzegania zaleceń 

zespołu edukacyjnego od nasilenia zachowań zdrowotnych, stopnia akceptacji choroby 

oraz oczekiwań pacjenta. 

Materiały i metody: Ankieta autorska obejmująca stan wiedzy pacjentów na temat ich 

choroby, potrzeby i oczekiwania dotyczące edukacji oraz stopień ich realizacji w ocenie 

własnej badanego pacjenta. W kwestionariuszu odniesiono się do kwestii przestrzegania diety 

i zaleceń dotyczących wysiłku fizycznego, czyli elementów terapii behawioralnej. 

Do badania pacjentów wykorzystano również Inwentarz Zachowań Zdrowotnych ( IZZ), Skale 

Akceptacji Choroby ( AIS) oraz Listę Oczekiwań Pacjenta ( PRF). Zadaniem pacjenta było 

rzetelne wypełnienie ankiet zgodnie z jego stanem wiedzy i faktyczną realizacją zleceń 

behawioralnych. Proces badania ankietowego trwał 1 rok i w tym czasie rozdano 1600 

i otrzymano zwrotnie 1112 ankiet. Po wstępnej weryfikacji z powodu barku kompletności część 

ankiet odrzucono. Po uzyskaniu założonej liczności grupy badanej zakończono część dotyczącą 

zbierania danych .Ostatecznej analizie poddano 1005 poprawnie i w pełni uzupełnionych 

kompletów ankiet.   

Ankiety wypełniane były na zasadzie subiektywnych deklaracji pacjenta, co do oceny 

przebytej edukacji i jej wartości dla codziennego realizowania założeń terapii behawioralnej. 

Badania ankietowe wykorzystujące kwestionariusz autorski, nie zawierały danych wrażliwych. 

Zebrane dane nie umożliwiły identyfikacji pacjenta ze względu na ich anonimowość. Ponadto 

nie było to badanie interwencyjne. Ankiety standaryzowane zostały wykorzystane zgodnie 

z ich przeznaczeniem. Zważywszy na powyższe badanie nie wymagało zgody Komisji 

Bioetycznej.   

Badania zostały przeprowadzone w oparciu o kwestionariusze ankiet uzyskane od 1005 

chorych na cukrzycę typu 2. Pacjentów podzielono na 2 grupy wiekowe: do 65 roku życia 

i powyżej. Podział taki odnosi się do celów leczenia wyznaczonych przez Polskie Towarzystwo 

Diabetologiczne, które mówią o dążeniu do HbA1c ≤ 7 u pacjentów poniżej 65 roku życia, a u 

pacjentów powyżej tego wieku parametr ten powinien wynosić ≤ 8 . Wśród badanych 

najliczniejszą grupę stanowili pacjenci w przedziale wiekowym powyżej 65 lat ( 75,5%),  



większość kobiet (68,3%),  pacjenci z wykształceniem zawodowym  ( 41,8%) i średnim 

(39,6%) oraz będący w związku małżeńskim ( 64,5 %) . 

Uzyskane wyniki badań empirycznych poddano analizie statystycznej.  

 

Analiza ta obejmowała:  

1. Dane demograficzne : wiek , płeć , miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz stan 

cywilny. 

2. Dane dotyczące choroby: czas jej trwania, stopień wyrównania na podstawie HbA1c, 

sposób leczenia, wystąpienie powikłań oraz ich rodzaj. 

3. Aspekty edukacji diabetologicznej takie jak: miejsce i czas jej trwania, osobę 

prowadzącą oraz zagadnienia dotyczące edukacji z zakresu żywienia i wysiłku 

fizycznego jak również tych elementów, które wiązały się z umiejętnościami 

samokontroli glikemii. 

4.  Stopień przestrzegania zaleceń edukacji w zakresie diety, wysiłku fizycznego oraz 

samokontroli. 

Szczegółowe wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków. 

Wnioski : 

1. Zdecydowana większość pacjentów po rozpoznaniu cukrzycy została objęta szkoleniem 

z zakresu choroby ( 79,2%). Na szkoleniu tym głównym tematem były zasady właściwego 

odżywiana chorych na cukrzycę (69,1%). Wysiłek fizyczny jako temat szkolenia pojawiła się 

sporadycznie (30,8%) lub co można zakładać był przez uczestników szkolenia niezauważany 

i stad wynika ich deklaracja co do tego tematu. Podczas szkolenia pacjenta z zakresu 

właściwego odżywania według własnej subiektywnej oceny dowiedział się on o składzie 

ilościowym (66%) i jakościowym posiłków (91,7%). Poznał produkty zalecane w jego 

jadłospisie (87%). Jednak nie poznał pojęcia węglowodanów prostych i złożonych(90,8%) , 

indeksu kalorycznego produktów (93%) a także nie poznał własnego zapotrzebowania 

kalorycznego (93%). 

W odniesieniu do aktywności fizycznej ankietowani podawali brak wiedzy na temat wpływu 

wysiłku fizycznego na przebieg i rokowania choroby (42%). Nie poznali na szkoleniu 

efektywnych dla nich form ruchu (71%), a także nie dostali wskazówek co do intensywności 

wysiłku (93%). 

2. W ankiecie respondenci podwali , iż w swojej ocenie przestrzegali wskazówek edukacji 

diabetologicznej w 90 % jeśli była ona prowadzona przez lekarza, ale tylko 35 % prowadzonej 



przez dietetyka. Chorzy deklarowali kierowanie się wskazówkami otrzymanymi podczas 

edukacji w 33,5%. W związku z powyższym można przypuszczać, iż pacjent myli wizytę 

lekarską z edukacją diabetologiczną a wskazówki dotyczące farmakoterapii uznaje za edukacje. 

Można też przypuszczać, iż pacjent jako jedyną formę leczenia uznaję farmakoterapię i na nią 

kieruje całą swoją uwagę . 

3. Niemal wszyscy ankietowani deklarowali swoje świadome podejście do choroby, jej 

ograniczeń i leczenia. Grupa 91,6% respondentów deklaruje swój świadomy udział w procesie 

leczenia. 

4. Dla badanej grupy charakterystyczny jest wskaźnik nasileń zachowań zdrowotnych na 

poziomie sugerującym średnie nasilenie takich zachowań. W tej grupie nawyki żywieniowe 

zostały ocenione na niższym niż średnie wartości charakterystyczne dla chorych na cukrzycę. 

Podobnie jest z parametrem zachowań profilaktycznych, który uzyskał wartości niższe od 

przeciętnych. Wśród badanych dominowało pozytywne nastawienie psychiczne, badane 

w ranach kwestionariusza Inwentarza Zachowań Zdrowotnych. Badana grupa wykazała niski 

stopień akceptacji choroby, jednocześnie charakteryzowało ją wysoki wynik  w zakresie 

poszukiwania informacji na temat leczenia i badań. Respondenci nie poszukiwali wsparcia 

emocjonalnego w związku z chorobą oraz nie oczekiwali wyjaśnienia istoty choroby. 

5. W badaniu wykazano wpływ wieku, czasu trwania choroby, sposobu jej leczenia na 

przestrzeganie zaleceń.  

Wśród pacjentów deklarujących przestrzeganie zaleceń edukacji, większość stanowili pacjenci 

w przedziale wiekowym do 65 roku życia. Ponad połowa pacjentów z grupy powyżej 65 roku 

życia deklarowała brak przestrzegania zaleceń lekarza uzyskanych w czasie szkolenia. 

W momencie uzyskania diagnozy w kierunku cukrzycy typu 2 wśród chorych dietę chętniej 

zmieniały kobiety mieszkające w mieście, w wieku poniżej 65 lat. Grupą pacjentów, która nie 

zmieniła diety po rozpoznaniu choroby byli pacjenci powyżej 65 roku życia, mieszkający na 

wsi. W grupie pacjentów deklarujących zmianę diety, motywacją do tej zmiany okazało 

szkolenie z zakresu odżywiania i wiedza zdobyta podczas edukacji. Natomiast takiej zmiany 

nie deklarują pacjenci, w trakcie szkolenia których nie były poruszane tematy z zakresu 

aktywności fizycznej. 

 Pacjenci, którzy w ocenie własnej przestrzegali zaleceń lekarza, jednocześnie deklarowali brak 

przestrzegania zaleceń dotyczących wysiłku fizycznego. Grupa ta jednak w większości 

przestrzegała zaleceń związanych z samodzielną kontrolą glikemii. 

6. Zdecydowana większość badanych pacjentów deklaruje znajomość właściwego modelu 

żywienia. Zna zasady ilościowe i jakościowe posiłków. Pacjenci z wysoką świadomością 



własnej choroby i jej wymagań uczestniczyli w edukacji, która była w ich deklaracji 

wystarczającym motywatorem do podjęcia wysiłku fizycznego i zmiany modelu odżywiania. 

Respondenci deklarują znajomość zalecanych i zakazanych produktów , jednak nie 

wykorzystują   gotowych diet. 

7. Świadomość własnej roli w procesie leczenia nie wiązała się z oczekiwaniem wyjaśnienia 

choroby, deklarowanym przez respondentów w kwestionariuszu oczekiwań pacjenta. Nie była 

ona również związana z poszukiwanie wsparcia emocjonalnego. W danej grupie najczęściej 

pojawia się potrzeba uzyskania informacji na temat badań i leczenia choroby. W badaniu 

uzyskano niskie wynik dotyczące akceptacji choroby, które pojawiają się w kontekście 

przestrzegania zaleceń diety i wysiłku fizycznego, co może dowodzić niskiej świadomości 

własnego udziału w procesie leczenia. 

Podsumowanie 

1. Należy rozważyć efektywność pierwszego szkolenia, proponowanego pacjentowi po 

rozpoznaniu choroby. Warto zwrócić uwagę, ile z przekazanych informacji jest w stanie 

zapamiętać i przyswoić sobie pacjent w stanie nowej sytuacji życiowej, wymagającej od niego 

przeorganizowania swojego aktualnego życia. Nasuwa się więc pytanie o zasadność reedukacji 

pacjentów w zakresie ich wiedzy o chorobie oraz kontroli zmiany ich nawyków żywieniowych 

i modelu aktywności fizycznej. Należałoby również rozważyć celowość objęcia pacjentów 

opieką psychologiczną, szczególne w pierwszym okresie, kiedy pacjenci mierzą się 

z otrzymanym rozpoczniemy choroby oraz koniecznością wprowadzenia w swoje życie 

szeregu trudnych zmian. 

2. Zakres przyswajanych przez chorego treści może odzwierciedlać jego stopień akceptacji 

choroby. Proces zrozumienia nowej sytuacji może przekładać się na osobistą zgodę pacjenta co 

do zmian stylu życia w postaci zmiany diety i aktywności fizycznej, wymaganych od niego 

przez chorobę. Zrozumienie i akceptacja choroby są jednak procesem , który powinien zostać 

wzmocniony przez edukację i jako proces nie powinien on zamknąć się na jednorazowym 

szkoleniu. Biorąc pod uwagę brak akceptacji choroby deklarowany przez ankietowanych, 

wyniki uzyskane w badaniu nabierają zrozumiałego znaczenia . 

 

3. Pacjenci preferowali w swoim odczuciu edukacje diabetologiczną prowadzona przez lekarza, 

a więc ukierunkowaną na leczenie farmakologiczne cukrzycy. Edukacja z natury rzeczy nie 

może dostarczyć pacjentowi wiedzy odnoszącej się do elementów terapii behawioralnej 

w odpowiednio szerokim zakresie. Ograniczona dostępność do lekarza diabetologa i stale 

rosnąca liczba chorych na cukrzycę powoduje zbyt duże obciążenie poradni diabetologicznych, 



których i tak jest niewiele w naszym regionie. Taki stan rzeczy wymusza schemat wizyty 

lekarskiej skupiony na diagnostyce, kontroli i farmakoterapii pacjenta. Edukacja z zakresu 

terapii behawioralnej powinna być realizowana przez pozostałych członków zespołu 

terapeutycznego. Z dużym prawdopodobieństwem, przy poświęceniu wystraczającej ilości 

czasu i dostosowaniu edukacji do potrzeb i możliwości pacjenta oraz należytym 

zaangażowaniu obu stron, przyniosłaby ona oczekiwane rezultaty w postaci zmiany schematu 

żywienia oraz wzrostu aktywności fizycznej. 

 

4. Uczestnicy badania nie korzystali z gotowych schematów żywienia ani nie sięgali po żadną 

z proponowanych w cukrzycy diet z udowodnią skutecznością w obniżaniu glikemii. Nie 

zachowywali elementów diety śródziemnomorskiej ( duża ilość spożywanego mięsa i mało 

ryb), diety niskowęglowodanowej ( duża ilość spożywanego makaronu, ziemniaków, owoców 

i słodyczy), czy diety z niskim IG (brak znajomości pojęcia IG i indeksu poszczególnych 

produktów). W planowaniu swojego jadłospisu nie korzystali z materiałów edukacyjnych 

otrzymanych na szkoleniu, a dotyczących diety. 

 

5. W badanej grupie nie było realizowane zalecenie terapii behawioralnej dotyczące aktywności 

fizycznej. Pacjenci nie podejmowali wysiłku fizycznego a ci, którzy wcześniej uprawiali 

jakikolwiek sport nie intensyfikowali go po otrzymaniu rozpoznania cukrzycy. Z dużym 

prawdopodobieństwem wynika to z faktu nie zrozumienia wpływu wysiłku fizycznego na 

przebieg choroby oraz efektywność jej leczenia. 

 

6. Brak akceptacji choroby może przekładać się również na brak pozytywnego nastawienia 

psychicznego chorego. Badania w ramach kwestionariusza IZZ pokazały niższe średnie wyniki 

w badanej grupie w odniesieniu do podawanych przez Juczyńskiego średnich wyników 

standardowych. Brak pozytywnego nastawienia psychicznego, pomimo odbycia szkolenia po 

rozpoznaniu cukrzycy, świadczyć może o braku indywidualizacji szkolenia w kontekście 

potrzeb i możliwości chorego. Otrzymane w badaniu wyniki odnoszące się do pozytywnego 

nastawienia chorego mogą wynikać z braku optymalnej organizacji systemu edukacji. 

Organizacja zespołów edukacyjnych, w skład których wchodzić będą obok lekarza 

i pielęgniarki, dietetyk i psycholog, może być skutecznym rozwiązaniem niosącym poprawę 

w obszarze akceptacji choroby, a co za tym idzie pojawieniem się pozytywnego nastawienia 

psychicznego w stosunku do edukacji, leczenia oraz zmiany stylu życia na właściwy w nowej 

sytuacji zdrowotnej. W kontekście edukacji należałoby wykorzystać pozytywne odniesienie do 



praktyk zdrowotnych zadeklarowane przez badanych w ramach Inwentarza Zachowań 

zdrowotnych. 

 

7. Pacjenci biorący udział w badaniu nie potrafili powiązać modelu żywienia i aktywności 

fizycznej z osiąganymi wynikami glikemii oraz ich wpływem na przebieg i rokowania choroby 

a także na skuteczności leczenia. Pomimo deklarowanego przez pacjentów zrozumienia zasad 

odpowiedniego sposobu odżywiania , nie stosowali oni żadnej diety zalecanej w cukrzycy typu 

2. Co więcej badani pacjenci deklarowali spożycie niezalecanych produktów , takich jak 

słodycze, produkty mączne, słodzone soki i napoje, słodycze oraz owoce w zbyt dużych 

ilościach. Nie znając pojęcia indeksu glikemicznego, węglowodanów prostych i złożonych, 

oraz własnego zapotrzebowania kalorycznego, nie mogli dostosować swojej diety do masy ciała 

oraz poziomów glikemii posiłkowych. 

 



 

Abstract  

Introduction: Diabetes mellitus is a syndrome of metabolic disorders with the presence 

of hyperglycemic states as the common characteristic. Elevated glycemic levels are the result 

of insulin secretion disorders and/or its action defect. Type 2 diabetes mellitus has become a 

serious health and social problem, especially in highly developed countries. Over the last 50 

years, the prevalence of type 2 diabetes has increased by 150-300 %. This type of diabetes 

represents 85-95 % of the total number of diabetics in developed countries. The systematic 

increase in the number of people suffering from diabetes is linked to the development of 

civilisation. The World Health Organisation uses the term ‘diabetes epidemic’. Type 2 diabetes 

mellitus is associated with risk factors such as age, genetic conditions, race and ethnicity, and 

its development risk is increased by modifiable factors such as poor diet, reduced physical 

activity and obesity. In the context of these reversible factors, intervention to reduce their 

severity appears to be appropriate. Interference in the patient's habits in the form of selecting 

the most effective diet and intensification of physical activity are the key elements of success 

in type 2 diabetes therapy. According to the Polish Diabetes Society, the rules for behavioural 

treatment of diabetic patients have been defined in detail. This intervention is considered to be 

equivalent to pharmacological treatment, especially in relation to type 2 diabetes. The 

guidelines concern the legitimacy of education and the importance of patients' self-control as 

the elements necessary to take responsibility for the diabetes treatment process by the patient 

alone. 

Aim of the study: Behavioural therapy according to the Recommendations of the Polish 

Diabetes Society includes a lifestyle change consisting in following the right diet and 

introducing or intensifying the physical activity of patients. It also concerns the process of 

educating the patient as an essential part of understanding and acceptance of the value of 

behavioural treatment by the patient. The effectiveness of this therapy has a real effect on the 

achievement of metabolic compensation goals. 

In the context of the benefits to the patient through the implementation of behavioural therapy 

recommendations, the main aim of the study was to assess the compliance of type 2 diabetes 

patients in terms of behavioural therapy recommendations. This goal was achieved by 

highlighting issues such as: 



1. Evaluation of Education for Nutrition and Physical Exercise in the opinion of 

respondents  

2. Evaluation of compliance in terms of the recommendations received during education 

process according to respondents’ self-evaluation 

3. Assessment of the patient's conscious participation in the treatment process  

4. Evaluation of the intensity of health-related behaviours, the degree of acceptance of the 

disease and of the patient's expectations 

 

The next stage of the main objective was the analysis of: 

1. The conscious participation of the patient in the treatment process depending on 

demographic parameters and aspects of diabetes-related education 

2. Dependence of compliance with the educational team's recommendations on 

demographic parameters and aspects of diabetes-related education 

3. The dependence of the patient's conscious participation in the treatment process and 

compliance with the educational team's recommendations on the intensity of health-

related behaviours, the degree of disease acceptance and the patient's expectations 

 

Materials and methods: The author's survey concerned patients' state of knowledge 

about their disease and their educational needs and expectations, and the extent to which they 

are met in the self-assessment of the surveyed patient. The questionnaire addressed the issue of 

compliance with diet and exercise recommendations, i.e. elements of behavioural therapy. 

The Health Behaviour Inventory (HBI), the Acceptance of Illness Scale (AIS) and the 

Patient Request Form (PRF) were also used to study patients. The patient's task was to fill in 

the questionnaires reliably according to his/her state of knowledge and the actual 

implementation of behaviour-related recommendations. The survey process took 1 year, and 

1,600 questionnaires were distributed, with 1112 received back during this time. After the initial 

verification, some questionnaires were rejected due to noncompletion. After obtaining the 

assumed number of the surveyed group, the part concerning data collection was completed. In 

the end, 1005 correctly and fully completed sets of questionnaires were analysed.   

 The questionnaires were filled in on the basis of the patient's subjective declarations as 

to the evaluation of their diabetes education and its value for the everyday realisation of the 

behavioural therapy assumptions. The surveys using the author's questionnaire did not contain 

sensitive data. The data collected did not allow the patients to be identified due to their 

anonymity. Moreover, it was not an intervention study. Standardised questionnaires were used 



for their intended purpose. Given the above, the study did not require the agreement of the 

Institutional Review Board.   

The study was performed based on questionnaires obtained from 1005 patients with type 2 

diabetes. Patients were divided into 2 age groups: up to 65 years old, and older. Such a division 

refers to the treatment objectives set by the Polish Diabetes Society, which speaks of aiming 

for HbA1c ≤ 7 in patients under 65 years of age, and this parameter should be ≤ 8 in patients 

above that age. Among the respondents the most numerous group were patients over 65 years 

of age (75.5 %), most women (68.3 %), patients with vocational education (41.8 %), secondary 

education (39.6 %), and those married (64.5 %). 

 

Statistical analysis: The obtained results of empirical study were subjected to statistical 

analysis. The values of the analysed parameters measured in nominal scale were characterised 

by number and percentage, while those measured in the quotient scale were measured by 

arithmetic mean and standard deviation.  

Multi-divisional tables and the χ² independence test were used to assess the existence of 

relationships between the non-measurable parameters analysed. Whereas nonparametric tests 

were used to assess the existence of differences in measurable parameters due to lack of 

conformity with normal distribution, assessed based on the Shapiro-Wilk W test. Mann-

Whitney's U test was used to compare two independent groups, and the Kruskal-Wallis H test 

and multiple post-hoc comparisons were used in cases of more than two groups.    

A 5 % inference error and associated significance level p<0.05 indicating the presence of 

statistically significant relationships or differences were assumed. The results obtained are 

presented in tables and figures. Statistical analyses were carried out on the basis of Statistica v. 

10.0 computer software (StatSoft, Poland). 

The analysis included:  

1. Demographic data: age, sex, place of residence, education and marital status 

2. Data on the disease: duration, degree of compensation based on HbA1c, treatment 

method, presence of complications and their type 

3. Aspects of diabetes education such as: the place and time of its duration, the attending 

professional, and issues related to nutrition and physical activity education, as well as 

those elements that were associated with the ability to self-control glycemia 

4.  The level of compliance with the recommendations of dietary, physical activity and 

self-control education 

The detailed results have enabled conclusions to be drawn. 



Conclusions  

1. The vast majority of patients after the diagnosis of diabetes were trained in terms of the 

disease (79.2 %). At this training, the main topic was the principles of proper nutrition for 

diabetics (69.1 %). Physical activity as a training subject appeared sporadically (30.8 %), or 

was presumably unnoticed by training participants, and hence their declaration concerning this 

subject. According to patients’ own subjective evaluation, during the patient training in proper 

nutrition, they learned about the quantitative (66 %) and qualitative composition of meals (91.7 

%). They learned about the products recommended for their menu (87 %). However, they did 

not learn about the concept of simple and complex carbohydrates (90.8 %), the caloric index of 

products (93 %) and did not learn about their own caloric demand (93 %). 

In relation to physical activity, the respondents reported a lack of knowledge about the effect 

of physical activity on the course and prognosis of the disease (42 %). They did not learn about 

the effective forms of physical activity (71 %), nor did they get any tips concerning the intensity 

of physical activity (93 %) during their training. 

2. In the survey, the respondents stated that according to their self-assessment, they followed 

the guidelines of diabetes-related education to the extent of 90 %, if it was conducted by a 

doctor, but only to the extent of 35 % when knowledge was provided by a dietitian. The patients 

declared obedience to the guidelines received during education to the extent of 33.5 %. 

Therefore, we may assume that the patients confuse a doctor’s visit with diabetes education, 

and consider the guidelines on pharmacotherapy as education. It can also be assumed that the 

patients recognise pharmacotherapy as the only form of treatment and pay full attention to it. 

3. Almost all respondents declared their conscious approach to the disease, its limitations, and 

its treatment. A group of 91.6 % of respondents declared their conscious participation in the 

treatment process. 

4. For the study group, there is a characteristic indicator of health behaviour intensity at a level 

suggesting an average intensity of such behaviours. In this group, eating habits were assessed 

at a level lower than average values characteristic for diabetes patients. The same is true of the 

prophylactic behaviour parameter, which obtained values lower than average. Among the 

respondents, positive psychological attitudes prevailed, as studied through the Health 

Behaviour Inventory questionnaire. The study group showed a low degree of disease 

acceptance, but at the same time it was characterised by a high study result in terms of seeking 

information on treatment and studies. The respondents did not seek emotional support in 

connection with the illness and did not expect an explanation of the essence of the illness. 



5. The study showed the effect of age, duration of the disease and the way it is treated on 

compliance with the recommendations.  

Among the patients declaring to follow the educational recommendations, the majority were 

patients up to 65 years of age. More than half of the patients from the group over 65 years of 

age declared not following the doctor's recommendations obtained during the training. At the 

time of diagnosis for type 2 diabetes, women living in cities, under 65 years of age, were more 

likely to change their diet. The group of patients who failed to change their diet after the 

diagnosis included patients over the age of 65, living in the countryside. In the group of patients 

declaring a change in their diet, the motivation for this change turned out to be training in 

nutrition and knowledge gained during education. However, such a change is not declared by 

patients who have not been trained on physical activity issues. 

 At the same time, patients who followed the doctor's recommendations in their own judgement, 

declared that they did not follow the physical activity recommendations. However, this group 

mostly followed the recommendations for self-control of glycemia. 

6. The vast majority of patients surveyed declare knowledge of the principles of appropriate 

nutrition, as a conscious participant of their own therapy. They know the principles for the 

quantity and quality of meals. Patients with high awareness of their own disease and its 

requirements participated in education, and according to their declaration it was a sufficient 

motivator to introduce physical activity and change their eating patterns. Patients with a 

conscious approach to their own therapy declare knowledge of recommended and prohibited 

products, but do not use ready-made diets. 

7. The awareness of one's own role in the treatment process was not associated with the search 

for an explanation of the disease, as declared by the respondents in the Patient Request Form. 

Moreover, neither was it associated with the search for emotional support. In a given group, 

there is most often a need for information on studies and treatment of the disease. The study 

demonstrated low scores for the disease acceptance, which appeared in the context of following 

dietary and physical activity recommendations, which in turn may prove low awareness of one's 

own participation in the treatment process.  



 

Summary 

1. The effectiveness of the first training proposed to the patient after the diagnosis of the disease 

should be considered. It is worth noting how much information provided can be remembered 

and assimilated by patients in a new life situation that requires them to reorganise their current 

life. The question therefore arises as to whether it is appropriate to re-educate patients in terms 

of their knowledge of the disease and to control changes in their eating habits and physical 

activity patterns. Consideration should also be given to the desirability of psychological care 

for patients, especially in the first period when patients are confronted with a diagnosis of the 

disease and the need to implement a number of difficult changes in their lives. 

2. The extent of the contents the patients assimilate may reflect their acceptance level of the 

disease. The process of understanding the new situation may translate into the patients’ personal 

consent to lifestyle changes in the form of changes in diet and physical activity required from 

them by the disease. However, understanding and acceptance of the disease is a process that 

should be reinforced by education, and as a process it should not be limited to a single training. 

Taking into account the lack of acceptance of the disease declared by the respondents, the 

results obtained in the study acquire an understandable meaning. 

3. Patients preferred diabetes education provided by a doctor, i.e. aimed at the pharmacological 

treatment of diabetes. Education cannot, by its very nature, provide the patient with knowledge 

relating to elements of behavioural therapy in a sufficiently wide range. The limited availability 

of a diabetologist and the ever-increasing number of diabetes patients result in overloaded 

diabetes clinics, of which there still are few in our region. This state of affairs forces a medical 

visit pattern focused on the diagnosis, control and pharmacotherapy of the patient. Behavioural 

therapy education should be provided by other members of the therapeutic team. It is highly 

likely that, with sufficient time and adaptation of education to the needs and capabilities of the 

patient and due involvement of both parties, it would bring the expected results in terms of 

changing the dietary pattern and increasing physical activity. 

4. The participants of the study did not use any ready-made dietary regimens, nor did they use 

any of the diets proposed in diabetes mellitus with proven effectiveness in reducing glycemia. 

They did not apply elements of the Mediterranean diet (instead, they consumed large amounts 

of meat and little fish), low carbohydrate diet (instead, they consumed large amounts of pasta, 

potatoes, fruits and sweets), or low GI diet (lack of knowledge of the concept of GI and the 



index of individual products). When planning their menus, they did not use the educational 

materials concerning diet received during the training. 

5. In the study group, the recommendation of behavioural therapy concerning physical activity 

was not implemented. Patients did not exercise and those who had previously practiced any 

sport or who engaged in any exercise did not intensify it after receiving a diagnosis of diabetes. 

This is most likely due to a lack of understanding of the effect of physical activity on the course 

of the disease and the effectiveness of its treatment.  

6. Lack of disease acceptance may also translate into a lack of positive mental attitude of the 

patient. The study in the form of the Health Behaviour Inventory questionnaire showed lower 

average results in the study group in relation to the mean standard results reported by Juczyński. 

The lack of a positive mental attitude, despite completing the training after being diagnosed 

with diabetes, may indicate the lack of training individualisation in the context of the patient's 

needs and abilities. The results obtained in the study concerning positive attitudes of patients 

may result from organisational deficiencies of the education system. The organisation of 

educational teams, consisting of a doctor and a nurse, a dietician and a psychologist, can be an 

effective solution to improve the acceptance of the disease and thus to the development of a 

positive mental attitude towards education, treatment, and lifestyle change to the one that is 

most appropriate in the new health situation. The positive attitude to health practices declared 

by the respondents in the Health Behaviour Inventory should be used in the context of 

education. 

7. Patients participating in the study were not able to link the model of nutrition and physical 

activity with the glycemia results and their effect on the course and prognosis of the disease and 

on the effectiveness of treatment. Despite patients' declared understanding of the principles of 

proper nutrition, they did not follow any diet recommended for type 2 diabetes. Moreover, the 

surveyed patients declared consuming excessively large quantities of undesirable products such 

as sweets, flour products, sweetened juices, as well as drinks and fruits. Without knowing the 

concept of a glycemic index, simple and complex carbohydrates, and their own caloric 

requirements, they could not adjust their diets to their body mass and meal glycemic levels. 

 


