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Notatki: Gołąbki na obiad, sałatka na kolację

Śniadanie Obiad Kolacja Przekąska Inne Noc
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Godzina

Notatki:

Skorzystaj z tego dzienniczka, aby dowiedzieć się, jak posiłki, leki i ćwiczenia fizyczne wpływają na poziom cukru we krwi. 
Każdego dnia podejmuj odpowiednie decyzje, aby lepiej zarządzać cukrzycą. Oto jak wypełniać dzienniczek samokontroli:

1  Wpisz datę.

2  Podczas badania stężenia cukru we krwi przed i po posiłku należy zapisać wynik “przed posiłkiem” w kolumnie  i wynik “po 
posiłku” w kolumnie .

3  Wpisz godzinę pomiaru cukru we krwi.

4  Wpisz dawki insuliny/ leków w kolumnie . 

5  Jeśli Twój wynik jest wysoki lub niski, zakreśl go kółeczkiem, aby był widoczny na pierwszy rzut oka.

6  Wpisz w kolumnie na komentarze wszystkie ważne informacje dodatkowe np. spożywane posiłki, 
aktywność fizyczną lub stres.
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Czwartek
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Notatki:
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Notatki:

Niedziela

Godzina

Notatki:

Podczas badania stężenia cukru we krwi przytrzymaj mocno nakłuwacz do boku opuszki palca. Nakłucie 
boku opuszki palca, który jest mniej unerwiony niż środek opuszki sprawi, że pomiar będzie mniej bolesny.
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