
  Hiperinsulinemia: nadmierna produkcja
hormonu insuliny oraz główna przyczyna

utrzymującej się ciężkiej hipoglikemii
(niskiego poziomu cukru we krwi) u

niemowląt i małych dzieci. W przypadku
nierozpoznania oraz braku

natychmiastowego leczenia dzieci
narażone są na konsekwencje

neurologiczne, drgawki, możliwą
śpiączkę lub śmierć. Hipoglikemia z

objawami klinicznymi jest przypadkiem
medycznym wymagającym

natychmiastowej interwencji lekarskiej.    
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HIPERINSULINEMIA        

Objawy obejmują:

Letarg
Brak zainteresowania jedzeniem

Nadmierny głód/pragnienie
Drgawki

Zdenerwowanie
Wiotkość/Kiepska postawa ciała

Rozdrażnienie/niepokój
Bezdech

Słaby/wysoki ton płaczu
Blady/niebieskawy odcień skóry



 O NAS

Nasza organizacja charytatywna została
założona w lutym 2016 roku przez 5

rodziców z pasją, którzy chcieli zmienić
sposób, w jaki dostępne jest wsparcie dla

rodzin z dziećmi z wrodzoną
hiperinsulinemią

. Chcieliśmy mieć możliwość podnoszenia
świadomości w społeczności CHI oraz

oferowania wsparcia, które sami
otrzymaliśmy na drodze od diagnozy

naszych dzieci.  
  

   Hiperinsulinemia jest rzadkim
schorzeniem, które dotyka około 1 na

 40 000 urodzeń. U różnych dzieci może
objawiać się inaczej, sprawiając, że jej

rozpoznanie jest trudne. Kiedy
zostaje już zdiagnozowana, jest chorobą

przewlekłą, a stałą częścią życia dzieci
stają się schematy  żywienia, liczne

wizyty w szpitalach oraz dalsze badania.

   Grupa wsparcia: Sercem naszej organizacji
są przede wszystkim rodziny. Działamy

słuchając ich, zadając pytania i starając się
zrozumieć, co oznacza dla nich

wsparcie i w jaki sposób możemy pomóc. 
 Nasza grupa wsparcia działa już od 7 lat, a
liczba jej członków zwiększa się w kraju, jak i

za granicą.      

 Konferencje rodzinne: Nasze konferencje
rodzinne dają szansę na wspólne spotkanie,

nauczenie się czegoś od specjalistów
medycznych CHI, integrację z innymi

rodzinami oraz stanowią wspaniałą okazję do
zbudowania przyjaźni na całe życie. 

Dni szkolenia nauczycieli:  Dni szkolenia
nauczycieli zostały ustanowione, aby

zapewnić szkołom podstawową wiedzę na
temat opieki nad uczniami z 

 hiperinsulinemią, ze szczególną  uwagą
 poświęconą konsekwencjom

neurologicznym, potrzebom dietetycznym
oraz samopoczuciu  psychicznemu dzieci.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? Wydarzenia społeczne   Co
roku chętnie organizujemy wydarzenie

społeczne, aby zapewnić rodzinom
możliwość spotkania i tak bardzo potrzebną
rozrywkę z dala od procedur medycznych i

hospitalizacji.

 Badania: Pracujemy ze światowej klasy
specjalistami medycznymi w Wielkiej Brytanii,

aby lepiej zrozumieć hiperinsulinemię, jej
wpływ neurologiczny i psychologiczny, a
także by dowiedzieć się więcej na temat

najnowszych zabiegów medycznych, diety
oraz pomocy w finansowaniu badań. 


