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Lai mazinātu pieaugošo saslimstību ar cukura diabētu,

1991.gadā pirmo reizi tika atzīmēta Pasaules diabēta
diena. 
Pasaules diabēta dienā tiek vērsta uzmanība

sabiedrības izglītošanai par cukura diabētu un tā

novēršanas iespējām (profilaksi).



Atkārto zināšanas! 



Tavs organisms ir sarežģīti
veidots; tajā dažādus

uzdevumus veic iekšējie
orgāni. Lai Tu būtu vesels,
katram no tiem ir "jāstrādā"

labi.

Nepareizi

Pareizi



Pareizi

Nepareizi

Vienu no iekšējiem
orgāniem sauc par

aizkuņģa dziedzeri. Tā
galvenais pienākums ir
ražot hormonu insulīnu.



KAS IR GLIKOZE?
Kad Tu apēd pārtiku, kas satur ogļhidrātus (cukurus), Tavā kuņģī tie tiek

pārveidoti par glikozi. Glikoze nonāk asins plūsmā un kopā ar asinīm cirkulē

visā ķermenī. Pēc tam glikoze nonāk Tavās šūnās un sniedz tām enerģiju.

Ogļhidrātus satur

augļi, maize,

pākšaugi, makaroni,

graudaugi, rīsi, 

 kartupeļi u.c.

produkti

Kuņģī ogļhidrāti

tiek pārveidoti

par glikozi

Glikoze nonāk

asinsritē un kopā

ar asinīm cirkulē

visā ķermenī

Kad asinsritē

nonāk glikoze,

aizkuņģa dziedzeris

sāk ražot insulīnu.

Glikoze nonāk

šūnās un sniedz

tām enerģiju.



1. serotonīns

2. ūdens

3. insulīns

4. adrenalīns

Lai cilvēks spētu darboties,
katrai šūnai ir jāsaņem

enerģija. Lai enerģijas avots –
glikoze – varētu no asinīm

iekļūt šūnās, ir nepieciešams
________, kas kā atslēdziņa

atslēdz katru šūnu un dod
iespēju glikozei tajā iekļūt. 

Izvēlies pareizo variantu !



Uzzini vairāk par

cukura diabētu!



JAUNU ZINĀŠANU LAIKS

1.tipa cukura diabētu 

2.tipa cukura diabētu

Cukura diabēts ir slimība, kuras gadījumā glikoze nespēj no asinīm iekļūt šūnās,

tāpēc asinīs ir paaugstināts glikozes līmenis (hiperglikēmija).

 

Cukura diabēts tiek iedalīts vairākos veidos, bet šodien pieminēsim tikai divus:

 

DALIES IEGŪTAJĀS
ZINĀŠANĀS AR CITIEM

VAI TU JAU

ZINĀJI, KAS IR

DIABĒTS?

KAS IR CUKURA DIABĒTS?



1.TIPA CUKURA DIABĒTS

1.tipa cukura diabēta gadījumā aizkuņģa dziedzeris

pārtrauc izstrādāt insulīnu pietiekamā daudzumā.

Cilvēkam trūkst spēka un enerģijas veikt ikdienišķas darbības

(mācīties, skriet, lekt, doties garās pastaigās). Šī cukura

diabēta tipa rašanos nevar novērst. Cilvēkam

nepieciešamas insulīna injekcijas visu mūžu. No visiem cukura

diabēta pacientiem 1.tipa cukura diabēts sastopams apmēram

10% gadījumu. Ar to biežāk saslimst bērni un jaunieši. 

 



2.TIPA CUKURA DIABĒTS

2.tipa cukura diabēta gadījumā aizkuņģa dziedzeris turpina ražot

insulīnu, bet insulīns vairs nezina, kā "uzvesties" un kā no asinīm ienest

glikozi šūnās. 

 

Šo cukura diabēta rašanos var novērst, ievērojot veselīga

dzīvesveida pamatprincipus. 2.tipa cukura diabētu var ilgstoši

nepamanīt, jo tas attīstās pakāpeniski. 2.tipa cukura diabētu biežāk

sastop vecākiem cilvēkiem. Turklāt tas ir visizplatītākais cukura diabēta

tips, kas skar aptuveni 9 no 10 diabēta pacientiem. 



Atpazīsti cukura diabēta simptomus!

* 2. tipa cukura diabēta gadījumā šīs pazīmes var būt vieglā formā vai vispār nebūt

Nogurums Tirpšanas

sajūta

kājās un

rokās

Svara

zaudēšana

Pastiprināts

izsalkums

Redzes

pasliktināšanās

Ļoti gribas

dzert

(slāpes)

Nepārtraukta

vajadzība

apmeklēt

tualeti



Tagad es Tev pastāstīšu dažus

ieteikumus, kā Tu vari novērst

2.tipa cukura diabēta rašanos

nākotnē!



Veselīgs un daudzveidīgs uzturs ir īpaši nepieciešams, lai novērstu

2.tipa cukura diabēta attīstību. Daudz saldumu un treknu ēdienu

nevienam nenāk par labu, tāpēc tā vietā ēd augļus un dārzeņus. 

 

1.Veselīgs uzturs 

Organizējiet ģimenes mēneša izaicinājumu - katru

dienu apēdiet vismaz 5 porcijas dārzeņu un augļu.



Kas ir viena porcija dārzeņu, augļu un ogu? 

 

3 ēdamkarotes zaļo zirnīšu, pākšu pupiņu vai

jebkuru sasmalcinātu, svaigu vai saldētu dārzeņu

1 vidēja izmēra dārzenis Puse paprikas Bļodiņa lapu salātu 

1 vidēja izmēra auglis
1 šķēle arbūza, melones

vai ananasa
Puse greipfrūta

Sauja ogu
2 nelieli augļi 



Pusei no šķīvja būtu jābūt aizpildītai ar
dārzeņiem, augļiem vai ogām. Viena ceturtā
daļa šķīvja domāta olbaltumvielu avotiem –

gaļai, zivīm, pākšaugiem vai piena
produktiem. Atlikusī ceturtdaļa šķīvja domāta

ogļhidrātu avotiem – graudaugu produktiem
(maize, makaroni, griķi, rīsi u.c.) vai

kartupeļiem. Šķīvja vidū var paredzēt vietu

nelielai taukvielu porcijai (augu eļļa, rieksti,

sēklas u.c.). 

Kāds ir veselīga uztura šķīvis?



Dienā Tev nepieciešams izdzert 1,3 - 1,7 L
šķidruma (ūdens, augļu vai zāļu tējas bez

cukura).

Slāpes vislabāk veldzēs tīrs ūdens. Garšas

uzlabošanai vari tam pievienot augļu gabaliņus,

citrona vai apelsīna šķēlītes, vai piparmētru

lapiņas.

 

Neaizmirsti lietot šķidrumu
pietiekamā daudzumā!

Cucuriņš neiesaka

dzert saldinātos

dzērienus, jo tie

neveldzēs slāpes un

satur daudz cukura,

kas apgrūtina

aizkuņģa dziedzera

darbu un bojā zobus. 



Atrodi  pareizos!

1. ČIPŠI 3. ZEMENES2. ĀBOLS 4. RIEKSTI

Kā jau esi uzzinājis, lai cilvēka
organisms varētu ilgi un labi
darboties, tam nepieciešams
veselīgs uzturs. Izvēlies, kuri no
šiem produktiem ir veselīgi? 

5. TORTE



Bez kustībām nevar iztikt neviens. Kustības padara Tavu ķermeni

izturīgu, veiklu, dod prieku un veselību, tāpēc katru dienu vismaz

stundu esi aktīvs.

2.Fiziskās aktivitātes

 Cucuriņa padoms:

Kustībās iesaisti visu savu ģimeni - dodieties

pastaigās, vingrojiet, skrieniet, dejojiet,

spēlējiet sporta spēles! Atgādini vecākiem un

vecvecākiem, ka arī viņiem regulāri

jānodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm!



Atgādini saviem vecākiem un vecvecākiem reizi

gadā apmeklēt savu ģimenes ārstu, lai pārbaudītu 

 glikozes līmeni asinīs.

Ja Taviem vecākiem vai vecvecākiem pastāv kaitīgie

ieradumi, aicini tiem teikt "Nē!", jo tas samazinās

risku saslimt ar dažādām saslimšanām, tai skaitā,

2.tipa cukura diabētu. 

Ziņa, ko nodot vecākiem un

vecvecākiem



Uzzīmē kartīti saviem vecvecākiem par to, ko šodien
uzzināji par cukura diabētu un tā novēršanas
iespējām!

Uzdevums
SAGATAVO KRĀSAINOS

ZĪMUĻUS, FLOMĀSTERUS
VAI PILDSPALVU!

1.

2.

3.

Nodod kartīti saviem vecvecākiem - iemet to
pastkastītē, nodod rokās vai vienkārši nofotografē ar
telefonu, piezvani un pastāsti, ko iemācījies! 

Ja Tev nav ideju, ko zīmēt un rakstīt, tad nebēdājies
- izmanto Cucuriņa sagatavoto kartīti (vai smelies
iedvesmu no tās)! 
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#PASAULESDIABĒTADIENA2021
#CUCURIŅA PADOMI

PALDIES!


