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Svetový deň diabetu Si 
pripomína vyše 130 krajin Sveta
 Vo vyše 130 krajinách sveta si v štrnásty novembrový 

deň  si ľudia pripomínajú ako Svetový deň diabetu (cuk-
rovky). Presne 14. novembra roku 1891 sa totiž narodil 
kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorého svet 
považuje za prvého z objaviteľov inzulínu. V roku 1923 
dostal za tento objav Nobelovu cenu.

Svetovýdeňdiabetusisúčasnýsvetpripomínanapodnet
MedzinárodnejfederáciediabetuaspodporouSvetovejzdra-
votníckejorganizácie(WHO)odroku1991,scieľompoukázať
naprudkorastúcivýskytcukrovkynacelomsvete,atoajna-
priekmedicínskemu pokroku amodernej liečbe cukrovky a
snahámzvýšiťinformovanosťotejtochorobe,jejdiagnostikea
liečbe.Pravdouje,žecukrovkasastávačorazväčšouglobál-
nouepidémiouaspravádzajújuajživotohrozujúcekompliká-
cie.

PodľaštatistikybolonaSlovenskuvroku2014vdiabeto-
logických ambulanciách evidovaných 339 419 pacientov s
diabetesmellitus,pričomkaždýrokichpribúdavyše22tisíc.V
90percentáchprípadovideocukrovku2.typu,ktorejnajdô-
ležitejšímvonkajšímpríznakomjenadváhaažobezitaaslabá
fyzickáaktivitadiabetikov.Odborníciodhadujú,ževroku2030

budežiťscukrovkounaSlovensku412000ľudíapodľaod-
hadov,budeňoutrpieťkaždýdesiatyobyvateľSlovenska.Pre-
to,okremlekárov–diabetológovalekární,ajRegionálneúrady
verejného zdravotníctva v (RÚVZ) uskutočňujú podujatia za-
meranénaosvetuonebezpečenstvecukrovkynacelomSlo-
venskuatohtorokusústreďujúpozornosťnajmänamládež,
žiakovzákladnýchastrednýchškôl,prektorýchuskutočňujú
projekt„Viem, čo zjem“.

„Počasceléhorokarobímedesiatkyvýjazdovnarozličné
pracoviská,materské,základné,stredné,aleajvysokéškolyv
okresochBanskáBystricaaBrezno.Navštevujemeiklubyse-
niorovačlenovJednotydôchodcovnaSlovenskuaposkytu-
jemevšetkýmzáujemcomodborné individuálneporadenstvo
o ich rizikuckrovky.Zároveň ich informujemeajo zásadách
zdravéhoživotnéhoštýlu.Keďžejednýmzdôležitýchpreven-
tívnychfaktorovjepohyb,cvičímesklientmijedenkráttýžden-
ne.Cvičeniapodnašímodbornýmdohľadomsauskutočňujú
ivklubochdôchodcovanauniverzitetretiehoveku.Pravidelná
fyzickáaktivitaznižujerizikovznikucukrovky,aleajsrdcových
ochorení,mŕtvice,vysokéhokrvnéhotlakualeboajosteoporó-
zy“,hovoríTatiana Zvalová,odbornápracovníčka.

 Cukrovka je chronický metabolický syndróm po-
rušeného metabolizmu glukózy. Zahŕňa absolútnu 
alebo relatívnu poruchu vylučovania inzulínu, prí-
padne obidve poruchy. Hlavným znakom cukrovky 
je hyperglykémia (vysoká hladina glukózy v krvi).

Cukrovkapredstavuje vážnyproblém, leboporušené
metabolicképrocesycukrov,tukovabielkovínspôsobujú
akútne,chronickéaorgánovošpecifickékomplikácie,kto-
résúhlavnoupríčinouamputáciedolnýchkončatín,orgá-
novo špecifických degeneratívnych procesov, praktickej
aleboúplnejslepoty,zlyhaniaobličiek,aleajmorbidityna

cerebrovaskulárne a kardiovaskulárne choroby. Okrem
bolestiaľudskéhoutrpenia,ovplyvňujúkaždodennýživot
mnohýchdiabetikovajsociálnedôsledkycukrovkyadô-
sledkyjejkomplikácií.Pretozákladnýmcieľommoderneja
personalizovanej liečbycukrovkyje:dosiahnutieoptimál-
nejmetabolickejkompenzácie,prevenciavznikuakútnych
komplikácií, spomalenie vzniku a rozvoja chronických
komplikácií,spomalenievznikuarozvojaorgánovošpeci-
fickýchkomplikáciíazabezpečeniečonajlepšejkvalityži-
votaľudí.

každý rok na SlovenSku pribúda približne 22 tiSíc diabetikov

 Čo je diabeteS mellituS (cukrovka)  

Mýty a fakty o cukrovke 
a jej liečbe
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 Každý, kto má cukrovku, sa musí liečiť,  dodržia-
vať dietu, musí sa hýbať, cvičiť. Správna liečba cuk-
rovky si však od pacienta vyžaduje aj  vzdelávanie 
(edukáciu).

Ak sachcepacient s cukrovkou liečiť správne,musí
maťnielenzákladnéinformácieocukrovke,aleajvedieť
to,čotrebadosiahnuťpriliečbecukrovkyavedieťajaké
súaakémajúbyťjehoindividuálnecieľovéhodnotyglyké-
mie–množstvacukruvkrvi,krvnýtlak,akémáaakémá
maťhodnotytukovvtele,ajakúmáaakúmámaťhmot-
nosť.AkouviedolMUDr. Zbynek Schroner,jetopotreb-
nénato,abysajeholiečboudosahovalitakéindividuálne
cieľovéhodnoty,priakýchnevzniknúzdravotnékompliká-
cie.Metódy,akotodosiahnuť,spočívajúnielenvsprávnej
životospráve, diete, fyzickom pohybe pacienta, ale aj v

užívaníliekov-tabletiekaleboajinzulínu.
Dôležitýjeajspôsobkontrolyasebakontroly-sefmo-

nitoringglykémie,glukosúrie),čojepotrebnénadosiah-
nutiestanovenýchcieľov.Aksacieľovéhodnotynedosa-
hujú, hrozí riziko vážnych komplikácií, pretože hodnoty
cukruvkrvisúvtedyrozkolísané.
 Čo je selfmonitoring

Sefmoitoringjevužšomzmysleslovakontrolaglykémií
samotnýmpcientom.Vširšomzmysleslovajesefmonito-
ringglykosúrie,ketonúrie,prípadneajsledovanietelesnej
hmotnostiakrvnéhotlaku.Častejšíselfmonitoringječas-
tejšienutnýužien–diabetičiekvtehotenstve,akmápa-
cientkalabilnýdiabetesmellitus1.typu,akjeliečenáinzu-
línovou pumpou, vo zvláštnych situáciách vyžadujúcich
úpravy liečebného režimu, napríklad, pri cestovaní, pri
väčšejfyzickejaktivite,pridekompenzáciíDM,ajprivýraz-
nýchzmenáchvživotospráve.Selmonitoringsamávyko-
návaťnalačno,alebo2hodinypojedle,priklinickýchpre-
javoch hypoglykémie alebo hyperglykémie, musia ho
vykonávať i novodiagnostikovanídiabetici.Akozdôraznil
MUDr. Zbynek Schroner, základom liečby sú režimové
opatrenia (dietaapravidelná,primeraná fyzickáaktivita),
farmakoterapiaapopritomjedôležitézladiťpríjempotra-
vysmieroufyzickejaktivityapodávanímantidiabetických
preparátov.
 Úhrada testovacích prúžkov

Diabeticina intezifikovanom inzulínovomrežimemajú
nárok na úhradu 75 testovcích prúžkovmesačne, deti,
nezaopatrenípacientido25rokovvekuatehotnédiabe-
tičkymajúnároknaúhradu100testovacíchprúžkovme-
sačne. Diabetici na konvenčnom režimemajú nárok na
úhradu50testovacíchprúžkovrazzadvamesiace.Diabi-
ticiliečiacisatabletkami(OAD)majúnároknaúhradu50
testovacíchprúžkovnaštyrimesiacea diabetici liečení
dietoumajúnároknaúhradu50testovacíchprúžkovna
štyrimesiace(aleglukometersiplatiasami).

Priaznivéúčinkydlhodobejapravidelnejfyzickejaktivi-
typacientovscukrovkousaprejavujúzlepšenímcitlivosti
tkanívna inzulín(zníženíminzulínovejrezistencie),predo-
všetkýmudiabetikov2. typu.Pravidlená fyzickáaktivita
prinášapacientomscukrovkoupriaznivýefektajnaostat-
néklinicképrejavymetabolickéhosyndrómu, ktorý cha-
rakterizujevysokýkrvnýtlak,poruchyvhladináchkrvných
tukovaobezita.Pravidlenáfyzickáaktivitaprinášasose-
bouazvýšeniefyzickejzdatnostipacientaamáajpsycho-
logickýúčinok(navodzujerelaxáciuapocitspokojnosti).

Zásady fyzickej aktivity pri cukrovke
Pricukrovke1.typusamásefmonitoringglykémiívy-

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, prezident Slovenskej 
diabetologickej spoločnosti

Grafické znázornenie glykemickej kompenzácie

preČo Si diabetici muSia 
dávať na Seba pozor
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konávaťpred,počasipocvičení.Odporúčasacvičiťvždy
približnev rovnakomdennomčaseazakaždým rovnako
intenzívne.

Liečbapohybompri cukrovke2. typu je individuálna.
Dôležité jepritomprispôsobiť formu fyzickejaktivitykon-
krétnemupacientovi,jehoaktuálnemuzdravotnémustavu
zhľadiskasdrcovo-cievnehosystému.Nutnéjestarostlivé
vyšetreniezameranénaodhaleniemožnéhovysokéhokrv-
néhotlaku,poškodenianervov,poškodeniaočí,pošodenia
obličiek pri cukrovke, prípadne nedokrvenia srdcového
svalu.
 Odporúčané fyzické aktivity

Súto:chôdza,turistika,bicyklovanie,jogging,plávanie,
tenis,tanec,lyžovanie,korčuľovanie.MUDr.ZbynekSchro-
ner odporúča pacientom s cukrovkou 1. i 2. typu ako
vhodnýajaeróbnytypcvičenia,priktoromdochádzanaj-
mäkodbúravaniutukov.Záťažpricvičeníbymalabyťsub-
maximálna,t.j.60až90percentmaximlnejzáťažeurčenej
frekvencioutepu220zaminútu.Pridĺžkecvičenia20–30
minút,aksavykonáva4až5-kráttýždenne,45až60mi-
nút,aksavykonáva2až3-krátvtýždni.Odporúčasa,aby
tepová frekvencia udiabetikovdo60 rokov vekunepre-
siahlapočascvičenia125tepovzaminútuaudiabetikov
nad70rokovvekuby tepová frekvenciapočascvičenia
nemalapresiahnuť100tepovzaminútu.

 
 Dialóg  číslo 1 dvoch diabetičiek v kaviarni

PaniJozefína:„Božka,práveminapadlo:Nemámemy,
náhodou,budúcištvrtokplánovanúkontroluunášhocuk-
rovéhodoktora?“

Pani Božena: „Máš pravdu, Jožka, od zajtramusíme
zasa začať s tou hroznou dvojdňovou kyslo-kapustovou
kúrou,abysmemalidobrévýsledkycukruvkrvianášpán
doktorbolspokojný“.
 Dialóg  číslo 2 tých istých diabetičiek

PaniJozefína:„Jejasné,takneradavidímnášhozlaté-
hopánadoktorasmutného.Ale,predstavsi,čomipovedal
na minulej kontrole: „Pani Petráková, vy trošku klamete
samuseba.Aktuálnehodnoty cukru v krvimáte celkom
vyhovujúce,alehodnotuglykovanéhohemoglobínu,ktorý
ukazujespätnýpohľadnahodnotykrvnéhocukruzapo-
sledné2-3mesiace,mátevyššiu“.

PaniBožena:„Čotýmchcelnaznačiť,doktorkojeden
premúdry?Žesanesnažíme?Ženerobíme,čotreba?“
 Čo je to glykovaný hemoglobín

Glykovaný hemoglobín je laboratórny ukazovateľ, vy-
šetrujesazožilovejkrvi,odrážapriemernúhodnotukrvné-
hocukruzaostatné2-3mesiaceaurčujesavpercentách.
 Význam glykovaného hemoglobínu

Dlhodobávysokáhladinakrvnéhocukru,čosaodráža
navysokýchhodnotáchglykovanéhohemoglobínu,jezák-
ladným príčinným faktorom vzniku chronických diabetic-
kýchkomplikácií.

Dobráspoluprácapritomrozhoduje.Dôležitýtujefun-
gujúci partnerský trojuholník medzi lekárom (diabetoló-
gom),pacientomajehorodinou,zdôraznilnapokonMUDr.
ZbynekSchroner.Odmenouzatojekvalitnýživotbezzá-
važnýchkomplikácií.

 Diabetickí pacienti sa zväčša boja  inzulínovej 
liečby. Mávajú z nej obavy. Aké sú však všetky 
„pre“ a „proti“ skorej inzulínovej liečby? Aký je 
rozdiel medzi predstavami a 
skutočnosťou týkajúcou sa lieč-
by cukrovky? Odpovede na čas-
té otázky poskytol odborný le-
kár, MUDr. Vladimír Uličiansky, 
ktorý ozrejmil aj  fakty, ktoré  
mýty o cukrovke vyvracajú.

 Aký má význam liečba in-
zulínom pri liečbe cuk-
rovky 1. typu?

Liečba inzulínom zabezpečuje
hormonálnu substitučnú liečbu,
znamená nahradenie chýbajúcej
sekrécie inzulínuapredstavuje rie-
šenieotázkyživotaasmrti.Utehot-

nýchdiabetičiek(gestačnýtypcukrovky)inzulínpomô-
že, ak nie je dostatočne účinná liečba dietou. Liečba
inzulínommávýznamajpri iných,špecifickýchtypoch

cukrovky(napríklad,vstavochpo
odstránenípankreasu).
Aký má význam liečba 
inzulínom pri liečbe cuk-
rovky 2. typu?

Liečba inzulínom je významná
pri výraznej hyperglykémii v čase
zisteniachoroby,prizlyhaníliečby
tabletkami, významná býva aj
kombinácia inzulínu a tabletiek v
snahe o dosiahnutie liečebných
cieľov.Význampodávaniainzulínu
je veľkýpri zhoršenícukrovkypri
rôznychochoreniach(infekcie,zá-
paly,akútnetraumyalebopriinom
strese, pri chirurgických výko-

obavy, ktoré trápia každého diabetika

život pod kontrolou? 

 MUDr. Vladimír Uličiansky, diabetológ
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noch, ale aj pri chronických komplikáciách cukrovky
ako je,napríklad:závažnépostihnutieobličiek,pri tzv.
diabetickej nohe,akoajpri diabetickejpolyneuropatii,
pripankreatitídeaodstránenípankreasu,prizlyhaníži-
votne dôležitých orgánov (obličky, pečeň, srdce) a u

žien,ktorémajúdiabetes2.typu,máliečbainzulínom
mávýznamvtehotenstveapopôrode(včasedojčenia
dieťaťa).

Prelepšiepochopenieličbycukrovkyjenutnáedu-
kácia,ktorámákľúčovývýznamajpriinzulínovejliečbe.

graf Prirodzený priebeh cukrovky

Inzulín a jeho mnohostranný prínos
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 Mýty sú osobitný druh príbehov. Nie sú to realistic-
ké príbehy. Niektoré mýty sú vysvetľujúce, dávajú či 
ponúkajú odpovede na otázky, ktoré trápia ľudí. Nie-
ktoré mýty sú etiologické, vysvetľujú pôvod javov vo 
svete. Hoci niektré mýty nevypovedajú o vedeckej 
pravde, ktorú možno zvážiť, zrátať či predpokladať, 
vždy vypovedajú pravdu o ľudskej predstavivosti,  zdô-
raznil MUDr. Vladimír Uličiansky  a vysvetlil aj, aké sú 
nasledujúce mýty a aké sú skutočné fakty.

 
Mýtus: Liečba cukrovky inzulínom znamená konečné 
štádium choroby. Len ľudia s cukrovkou 1. typu si mu-
sia pichať inzulín... Keď diabetik začne liečbu inzulí-
nom, už sa nikdy nemôže vrátiť k liečbe tabletkami...
Fakt

Liečbacukrovkyinzulínomvžiadnomprípadenezname-
nákonečnéštádiumchoroby.Inzulínjehormón,bezktorého
sanedážiť,apretojepotrebnéaplikovaťhoinjekčne.Diabe-
tici1.typu,uktorýchpankreasneprodukuježiadnyinzulín,
žijúibavďakainzulínu.Diabetici2.typubymali,nazáklade
odporúčaniadiabetológa,eštepreddefinitívnymvyčerpaním
schopnostipankreasuprodukovať inzulín, tiež začať liečbu
inzulínom, aby dosiahli dobrúmetabolickú kompenzáciu a
oddialilivznikchronickýchaorgánovošpecifickýchkompli-
káciícukrovkysvážnymiekonomickými,psychickýmiasoci-
álnymidôsledkami.

 
Mýtus: Inzulín spôsobuje zvyšovanie telesnej hmotnosti.
Fakt:

Inzulínjehormónsanabolickýmefektom.Pretoniekedy
pozačatíliečbymôže,aleajnemusíspôsobovaťzvyšovanie
telesnej hmotnosti. Bez dostatočného množstva inzulínu,
správneho tráveniaa fyzickejaktivitysanemôžezglukózy
vytvoriťenergia.Modernáliečbainzulínomumožňujezosúla-
deniedávok inzulínuspríjmomsacharidov tak,abynedo-
chádzalo k zvyšovaniu telesnej hmotnosti. Vyžaduje si to
všakaktívnuspoluprácu,dodržiavaniediabetickejdiéty, fy-
zickejaktivity,upravovaniedávokinzulínupodľaaktuálnych
glykémiíasprávneriešenieakútnejhypoglykémie.

 
Mýtus: Zvyšovanie dávky inzulínu znamená, že liečba 
cukrovky nie je dobrá.
Fakt:

Priliečbecukrovkyneexistuještandardnádávkainzulínu,
ktorábyuvšetkýchrovnakozabezpečovaladobrúmetabo-
lickúkompenzáciu.Vdiabetológiitotižneplatížiadnamate-
matika,lebojetoveda,ktoráriešikaždéhodiabetikaindivi-
duálne. Niektorí diabetici sú preto viac, inímenej citliví na
injekčneaplikovanýinzulín.Pozačatíliečbyinzulínomsazvy-
čajnepodávajúnižšiedávky inzulínupreto,abysapredišlo
rýchlemupoklesuglykémieanáslednejhypoglykémii.Dnes

saužvie,žepráverýchlypoklesglykémiepodlhodobejhy-
perglykémiimôžespôsobiťporuchy zrakupo začatí liečby
inzulínomaleborýchlejkompenzácii.Umnohýchdiabetikov
dochádzapozačatíliečbyinzulínomkremisii,kedysú

tiež potrebné nízke dávky inzulínu. A u niektorých sa
môžedokoncastaťajto,žeurčitýčasinzulínvôbecnepotre-
bujú.Jetoutýchdiabetikov,ktorímajúeštezachovanúas-
poň čiastočnú sekréciu inzulínu z B-buniek Langerhanso-
vých ostrovčekov pankreasu. Ale vždy po kratšom alebo
dlhšomčasejepotrebnéopäťazvyčajneužnavždypokra-
čovaťvliečbeinzulínom.Diabeticisnadhmotnosťou,obezi-
tou,počasgravidity,akútnejchoroby,priúnavealeboužívaní
takých liekov,ktoréakonežiaduciúčinokzvyšujúglykémiu
aleboznižujúcitlivosťnainzulín,siprechodnealebodlhodo-
bovyžadujúvyššiedávkyinzulínu.Vtedymôžubyťajdvakrát
alebotrikrátvyššieaneznamenáto,želiečbacukrovkynieje
dobrá.
Mýtus: Cukrovka 2. typu nie je vždy spôsobená nedo-
statkom inzulínu, lebo niektorí
diabetici si nemusia aplikovať inzulín.
Fakt:

Pricukrovke2.typujezvýšenápotrebainzulínuzdôvodu
zníženejcitlivostialeboažnecitlivostibunieknavlastnýinzu-
lín.Pretopankreasnemôžeprodukovaťtakémnožstvoinzu-
línu,ktorébypokrývalovšetkypotrebyorganizmu.Kombiná-
cia diabetickej diéty, fyzickej aktivity, perorálnych alebo
injekčných antidiabetík umožňuje zvýšiť citlivosť buniek na
inzulínastimulovaťtakväčšiusekréciuinzulínu.Aleakschop-
nosť stimulovať B-bunky Langerhansových ostrovčekov
pankreasukprodukciiväčšiehomnožstvainzulínuniejedo-
statočná,takajudiabetikov2.typujeaplikáciainzulínune-
vyhnutnánadosiahnutieoptimálnejmetabolickejkompenzá-
cie.

 
Mýtus: Liečba cukrovky inzulínom zvyšuje riziko vzni-
ku kardiovaskulárnych chorôb
Fakt:

Inzulínvžiadnomprípadenezvyšujerizikovznikukardio-
vaskulárnychchorôb.Potvrdilitoajnezávisléklinickéštúdie,
ktorédokázalipravýopak.Liečbacukrovky inzulínom,krv-
ného tlaku a dobrá metabolická kompenzácia môže vý-
znamne pomôcť v prevencii vzniku kardiovaskulárnych
chorôb.Dôležitéjevšaksledovaťdávkuinzulínuaglykémie
pojedle,leboprávetie,aksúvysoké,môžuzhoršiťkardio-
vaskulárnechoroby.Priprevenciivznikukardiovaskulárnych
chorôbvšaknemožnozabúdaťaninavýznamsprávnejživo-
tosprávy,pravidelnejfyzickejaktivitysprihliadnutímnacelko-
výzdravotnýstav,telesnúhmotnosť,dobrýkrvnýtlak,hod-
notukrvnýchtukovaduševnúhygienu.
 Záver

Diabetici liečení inzulínombymalipoznaťnielenpresný

mýty a fakty
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názovinzulínu,mechanizmusadĺžkuúčinku,aleajpredpísa-
nýpočetinzulínovýchasacharidovýchjednotiekvkonkrét-
nomčase.Ďalejbymaliovládaťtechnikumanipuláciesinzu-
línomadávkovačominzulínu.

Nevyhnutnýmpredpokladomúspešnejliečbyjerealizácia
selfmonitoringuglykémiesvyhodnotenímvýsledkovaaktu-
álnou úpravou dávky inzulínu, príjmu sacharidov a fyzickej
aktivitypočasbežnéhodňaajpočasakútnejchoroby.Diabe-
ticiliečeníinzulínommusiapoznaťpríznakyhypoglykémiea
hyperglykémie,možnostiprevencieasprávnejliečby.

Obavy,žeaplikáciainzulínuzmenídiabetikomkvalituži-
vota, spôsobí ekonomické problémy alebo ich obmedzí v
prácialebovoľnočasovýchaktivitách,súzbytočné.Moderná
liečbainzulínomjeprevšetkýchdiabetikovdostupnáapri-
spôsobenákonkrétnympotrebám.Lebolensprávnaperso-
nalizovaná liečba inzulínomvduchumedicínyzaloženejna
dôkazoch,jepredpokladomnaživotscukrovkoubezkom-
plikáciíaoddialenievznikuchronickýchaorgánovošpecific-
kýchkomplikácií.

graf Prirodzený priebeh cukrovky

Inzulín a jeho mnohostranný prínos
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 Svetový deň diabetu sa spája aj s 
trojmesačným podujatím Dia dni v lekár-
ni, konkrétne s kontrolou stavu cukrovky 
u diabetikov. Je to zároveň každoročná 
príležitosť na upriamenie pozornosti na 
toto ochorenie zvané tiež diabetes melli-
tus a na zvýšenie  povedomia verejnosti 
o jeho závažných komplikáciách. Diabe-
tici si môžu v lekárňach na celom Slo-
vensku opäť skontrolovať, nakoľko majú 
svoje ochorenie pod kontrolou. Počas 
tohto, už druhého ročníka projektu „Dia 
dni v lekárni“ im bezplatne odmerajú gly-
kovaný hemoglobín. Tento test sa pova-
žuje za najspoľahlivejší spôsob kontroly 
cukrovky. Môže odhaliť, ako ochorenie 
prebiehalo posledné tri mesiace. Vysoká 
hodnota znamená, že pacient mal pre-
važne vysokú hladinu cukru. Môže to 
však byť nielen výsledok  jeho prehreškov proti diete, ale aj ne-
dostatočnej liečby.

Oprotiprvémuročníkutestovanieprebiehavoväčšompočtelekár-
ní. Projekt Slovenskej diabetologickej spoločnosti sa ustoční  
celkovo do 24 lekárňach na celom Slovenskuaodštartovaluž2.
novembra v hlavnom meste Bratislave, kde o tri mesiace neskôr aj
skončí.DiabetikovotestujútiežajvlekárňachvDunajskejStrede,Nitre,
Komárne,Topoľčanoch,ZlatýchMoravciach,TurčianskychTepliciach,
Prievidzi,Zvolene,Košiciach,Humennom,Prešove,Poprade,Revúcej,
BanskejBystrici,Ružomberku,Námestove,KysuckomNovomMeste,
Žiline,BytčiavTrnave.

Jednoduchévyšetrenie,priktoromsaodoberiekrvzprstaakopri
bežnej kontroleglykémie, urobia záujemcomdiabetologické sestry.V
danejlekárniichbudemožnénájsťvždydvadniposebeod9.do15.
hodiny.Testnatzv.dlhodobýcukorveľačasudiabetikomnezaberie,
výsledokspoznajúužza6,5minúty.Vďakanemusadiabeticidozvedia
nielento,čijeichochoreniepodkontrolou,aleajspoznajúsvojeriziko
komplikáciídiabetu.Rovnakozistia,čijeichliečbaúčinná.Zároveňsa
budúmôcťporadiť,akosiudržaťdobréhodnotycukruvkrvi.Všetky
termínyamiestameranínájdetenastránkewww.zivotbezcukrovky.
sk.

„Vyšetreniehladinyglykovanéhohemo-
globínu je najefektívnejšia kontroladiabetu.
Číslosedemznamená7percentglykované-
ho hemoglobínu u diabetického pacienta.
Ak pacient dosiahne takúto hodnotu, jeho
cukrovkajedobrekompenzovaná,diabetes
jesprávneliečenýamánižšierizikokompli-
káciícukrovky,nežpacientisvyššímhodno-
tami“,hovoríDoc. MUDr. Emil Martinka,
prezident Slovenskej diabetologickej spo-
ločnosti.

Hladinaglykovanéhohemoglobínupou-
kazujenahladinyglukózypočasposledných
trochmesiacov.Výsledoktestujespoľahlivý,
keďže nie je ovplyvnený krátkodobými vý-
kyvmi hladiny cukru pre stres či po jedle.
Akékoľvekzníženieglykovanéhohemoglobí-
nuzlepšuješance,žepacientpredídevzniku

komplikáciídiabetu.Spoločnýcieľlekáraapacientatedaje:Dostaťsa
podsedem!Natoupozorňujeajprojekt„Pán doktor, pomôžte mi zo 
začarovaného kruhu“. Cieľom je informovať diabetikov o správnej
kompenzáciidiabetuanutnostikontrolyochoreniapomocouvyšetrenia
glykovanéhohemoglobínu.Vrámciobochspomínanýchprojektovdo-
stávajúvšetcipacienti,ajichblízkiedukačnémateriály.

„Tešínás,žemámeopäťmožnosťpodporiťazapojiťsadovzdelávacie-
hopodujatiaDiadnivlekárni,akoajinformačnejkampane:„Pán doktor, 
pomôžte mi zo začarovaného kruhu“. Výsledky 1. ročníka kampane
jasneukazujú,žeajnapriekosvete,jeznalosťavnímaniepojmuglykovaný
hemoglobínaprínosovinzulínovejliečbystálenízka.Tojejasnýsignáltoho,
ževzdelávanieaprevenciasúnaprvommiesteamajúsvojunezastupiteľnú
úlohuvmanažmenteochoreniapacientovsdiabetom“,uviedlaIng. Beáta 
Kujanová,komunikačnámanažérkaspoločnostiSanofi.

NaSlovenskujeasi340000pacientovtrpiacichcukrovkou.Natúto
problematikuopäťpoukazujeajtohtoročnýSvetovýdeňdiabetu,kuktoré-
musa svojimiaktivitamipripájaajSlovenskádiabetologickáspoločnosť.
Dodajme,že Svetovázdravotníckaorganizáciavyhlásilana roky2014–
2016kampaňpodnázvomZdravý život a cukrovka .

dia dni v lekárni

Výsledky prieskumu diabetes... Dia dni v lekárni

Doc. MUDr. Emil Martinka, prezident 
Slovenskej diabetologickej spoločnosti. 
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 Čas Dátum Lekáreň

 9:00-15:00 2.11.2016 Lekáreňvitalita,Líščieúdolie98/57,84104Bratislava-KarlovaVes
  3.11.2016
 9:00-15:00 4.11.2016 Lekáreňsv.Márie,Veľkoblahovskácesta1608/10,92901DunajskáStreda
  7.11.2016
 9:00-15:00 8.11.2016 LekáreňDAMI,Špitálska13,94901Nitra
  9.11.2016
 9:00-15:00 10.11.2016 LekáreňnaRákoczihoul.,Rákocziho11,94501Komárno
  11.11.2016
 9:00-15:00 14.11.2016 LekáreňStella,Radlinského471,95501Topoľčany
  15.11.2016
 9:00-15:00 16.11.2016 LekáreňuŠkorpióna,Bernolákova24,95301ZlatéMoravce
  21.11.2016
 8:00-14:00 22.11.2016 LekáreňModrápoliklinika,9.mája438/15,03901TurčianskeTeplice
  23.11.2016
 9:00-15:00 24.11.2016 LekáreňStarémesto,Hviezdoslavova1,97101Prievidza
  25.11.2016
 9:00-15:00 28.11.2016 Noválekáreň,Kuzmányhonábrežie28,96001Zvolen
  29.11.2016
 9:00-15:00 6.12.2016 Syndipharma,TriedaSNP1,04001Košice
  7.12.2016
 9:00-15:00 8.12.2016 LekáreňLúč,1.mája22,06601Humenné
  9.12.2016
 9:00-15:00 12.12.2016 LekáreňAdus,Mnoheľova842/2,05801Poprad
  13.12.2016
 9:00-15:00 14.12.2016 LekáreňuZlatéhoorla,Hlavná60,08001Prešov
  15.12.2016
 9:00-15:00 16.12.2016 Popradverejnálekáreň,Banícka803,05801Poprad
  19.12.2016
 9:00-15:00 20.12.2016 LekáreňCannabis,M.R.Štefánika1250,05001Revúca
  21.12.2016
 9:00-15:00 9.1.2017 Nemocničnálekáreň-verejnáčasť,gen.Svobodu1,97517BanskáBystrica
  10.1.2017
 9:00-15:00 11.1.2017 Lekáreňvovojenskejnemocnici,GenerálaMilošaVesela2,03401Ružomberok
  12.1.2017
 9:00-15:00 13.1.2017 LekáreňOculus,Mostová26,03401Ružomberok
  16.1.2017
 9:00-15:00 17.1.2017 LekáreňAgape,Nábrežie765/1,02901Námestovo
  18.1.2017
 9:00-15:00 19.1.2017 MestskálekáreňLaurin,Belanského1345,02401KysuckéNovéMesto
  20.1.2017
 9:00-15:00 23.1.2017 LekáreňMedisalus,VojtechaSpanyola8187,01001Žilina
  24.1.2017
 9:00-15:00 25.1.2017 LekáreňPoliklinikaBytča,SidónieSakalovej161,01401Bytča
  26.1.2017
 9:00-15:00 27.1.2017 LekáreňZdravie,Starohájska2,91701Trnava
  30.1.2017
 9:00-15:00 31.1.2017 LekáreňMilosrdníbratia,NámestieSNP,81106Bratislava-StaréMesto
  1.2.2017
 

Bezplatné vyšetrenie hodnoty glykovaného hemoglobínu a hladiny 
cukru v krvi bude prebiehať v uvedených lekárňach počas týchto dní:
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 Vo vianočom období sa nad diabetikmi viac ako 
inokedy vynárajú otázky, aké jedlá a ako si ich 
môžu osladiť, aj čo a ako treba dodržiavať pri dia-
betickej diete. Diabetikov liečia inzulínom, niektorí 
užívajú tabletky, iní sa liečia iba dietou, ale ….

Každý„diabetikbysamalzorientovaťajmedzipotra-
vinamiavedieť,akývlyvmajúpotrvinynajehoglykémiu
aktorépotravinymuglykémiunezvýšia.Pretopočítajú
sacharidové  jednotky (SJ) jedál.
Strava diabetika však nie je len o
SJ,aleajopríjmeostatnýchživín,
ktoré človeku zabezpečujú ener-
giu“, hovorí Mária Štefáková, 
edukačná dietna sestra z NEDU 
v Ľubochni.

Natískajú sa tu však mnohé
otázky.Napríklad:Ako sa má stra-
vovať diabetik?

„Jehostravamámaťprimeraný
početSJvjedle.Celodennýobsah
SJsipretomusí rozdeliťnaporcie
jedla tak,abydosahovaldlhodobo
dobréhodnotyglykémie,abysive-
delstravualebodávkuinzulínupri-
spôsobiťkvýdavkuenergie.Podľa
hmotnostiavlastnejglykémie,bysi
malpacient -diabetikpočetSJprispôsobiť k liečbea
životnémuštýlu,abysivedelstravualebodávkuinzulínu
prispôsobiťkvýdavkuenergieatakpredišielhypoglyké-
mii.Abyvedelhypoglykémiipredchádzaťavprípadepo-
treby ju aj preliečiť“, uvádza ďalej M. Štefáková, ktorá
upozorňujeajnaďalšiepravidlá,ktorétrebadodržaťpri
cukrovkeaktorésavzťahujúajnaenergetickýpríjema
základnéživinyakosúbielkoviny,tukyacukry(sachari-
dy).Príjembielkovínvstravediabetikabymalbyť:15–
20%zprijatejenergie,čosarovná1gramna1kilogram
telesnejhmotnosti.Príjemtukovmábyťdo30%,pričom
trebaobmedziťživočíšnetuky.Asacharidymajútvoriť
asipolovicuzenergetickéhopríjmu,alesnízkymobsa-
homglukózy.Vlákninybymaldiabetikdenneskonzumo-
vaťlenasi20–30gramovzadeň.

Veľmidôležitájeajodpoveďnaďalšuotázku:Ktoré 
potraviny pomáhajú kontrolovať hladinu cukru v 
krvi?

„Glykémia stúpa pri sacharidových potravinách.
Rýchlejšievšakstúpapopríjmepotravínsvyššímglyke-
mickýmindexom.Pretodiabetiknesladísvojenápojeani
jedlácukrom.Cukornahradínáhradnýmsladidlom,ale
aj toobmedzuje.Majúsícenižšíglykemický index,ale
niektorésúenergetickyvýdatnejšie.Diabetikobmedzuje

ajkonzumovaniejedálzbielejmúky,rozvarenécestovi-
ny,bieluryžuanejedávačastoknedleaniomáčky.Mal
bysivedieťsprávnepripraviťjedlotak,abytechnologic-
káúpravajedlapomohlaznížiťjehoglykemickýindex.

Ale,ako znížiť glykemický index jedla technolo-
gickou úpravou?

DietnasestraM.Štefákováradínasledovné:„Potravi-
nysaprivarenínesmúrozvariť.Trebadaťprednosťze-

miakom uvareným v šupke, než
zemiakovej kaši.Pri vareníočiste-
nýchapokrájanýchzemiakov tre-
ba pridať do vody lyžicu octu a
vtedysazemiakynerozvaria.

Bielu ryžu radšej zameňte za
nelúpanúryžualeboprivareníbie-
lej ryže nalejte do vody za lyžicu
mliekaaryžasanebudelepiť.Lep-
šiajeryža,ktorásanatanieriroz-
sype.Kukaždémujedlutrebajesť
ajzeleninovýšalát,buďakopred-
krmaleboakosúčasťčiakoprílo-
hu hlavného jedla. Isto každého
zaujímaajodpoveďnanasledujúcu
otázku: Ktoré potraviny pomá-
hajú kontrolovať výšku hladiny 

cukru v krvi?
Sú to,podľaslovM.Štefákovej,potravinysnižším

glykemickýmindexom,potravinysvlákninou,strukoviny,
orechy,semienka,zelenina,celorznnépotravinyaprime-
ranéporcieneprezretéhoovocia.

„Ajdiabeticképotravinytrebakonzumovaťsmierou“,
zdôrazňujeM.Štefáková,ktoráďalejuvádza:„Diapotra-
vinyjepotrebnézarátaťčodopočtuSJvjedle,ajkeďsú
priprvenésnáhradnýmsladidlom.Diabetiksnadváhou
máajDIAsladkostiobmedziť,podobneakoajdiabetiks
primeranou telesnouhmotnosťou,ktorýmávyššiugly-
kémiu.„Vhodnejšiejejesťnamiestosladkostíprimeranú
porciu neprezretéhoovocia, orechy a oriešky.A neza-
budnúťkaždúpotravinuzapočítaťdoSJ(sacharidových
jednotiek)“,pripomínaM.Štefáková.

Tusavšakvynáraajďalšiaotázka:Semienka a ore-
chy skôr áno alebo radšej nie?

„Všetko s mierou“,zdôrazňujeM.Štefákovápreto,
že:chia semienka predstavujú na 1SJ (sacharidovú
jednotku)asi30–40ga možno ichzadeňzjesťnie
viac,nežza2lyžice,čopredstavujelenpolovicuSJ,kým
pritekvicových semienkachpredstavuje1SJ75gra-
mov.Aprislnečnicových semienkach predstavuje65
gramov1SJ.

  Ďalej pri ľanových semienkach  75 gramov (100ml)

ako Si aj Človek S cukrovkou, 
môže oSladiť vianoce

Mária Štefáková, edukačná dietna sestra
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predstavuje1SJadenneichmožnozjesťlen1čajovúly-
žičku.

 Čo môže teda diabetik jesť počas vianoc?„Viančné
tradíciesavrodinerešpektujú.Rodinasikúpialeboupečie
zákuskyainédobroty,vhodnéajprediabetikov.Zastávam
názor,ževianocesúnielenojedeníasladkostiach,alepod-
ľamnohých,bezdezertubyvianocenebolitiepravé.Každý
dezertsadáupiecťsrôznymisladidlami,atoajsneener-
getickýmialebonízkoenergetickými“, tvrdíM.Štefákováa
dodáva: „Náhradné sladidlámôžumať energetický index
od0,alemôžebyťaj7,aleboaj27adokoncaaj54%.Na
1SJpripadápritomrozdielanahmotnosťsladidla.Amajúaj
rozdielnesladkúchuť,ktorúmôžemeporovnaťsostolovým
cukrom“.

Diabeticipoznajútietonáhradnésladidlá:stéviu,ktoráje
300-krátsladšia,nežcukoramáenergetickýindex0aSJ
tiež0.Ďalebrezový cukor (xylitol),ktorýmáenergetický
index7a16gramovznehopredstavuje1SJ.Jerovnako
sladkýakostolovýcukor,alenie jevhodnýdokysnutého
pečiva. Vo väčšommnožstvemôže spôsobiť i problémy.
Ďalej jetosirup Agáve a trstinová melasasenergetic-
kým indexom27,pričom1SJznejpredstavuje10–13
gramovasúsladšie,žejecukor.Anapokonďalšiesladidlo
–kokosový cukor,ktoréhoenergetickýindexje35a11
gramov znehopredstavuje1SJ. Je rovnakosladkýako
stolovýcukor,alejehojehoenergetickáhodnotajenižšiaa
10gramovznehopredstavuje32kilokalórií (kcal).Ďalšie
sladidláakojerepný cukor,seneregetickýmindexom68,
pričom1SJznehopredstavuje10gramov–niejepredia-
betikovvhodný.Podobnejetoajsmedom,ktoréhoener-

getickýindexje90a13gramovznehopredstavuje1SJ.
Rozdielysúajprirozličnýchdruhochmúky:bielamúka

máenergetickýindex70a14gramovznejpredstavuje1
SJ.Amarantová múka mátieženergetickýindex70a16
gramovznejpredstavuje1SJ.Žitná múkamáenergetic-
kýindex61a14gramovznejpredstavuje1SJ.Pohánko-
vá múka– jejenergetický index je50a13gramovznej
predstvuje1SJ.

Važiťapiecťsadázkaždejztýchtodruhovmúky,pre
každéhočlovekaapoužiťpritommožnomúkuklasickú–

Dietna sestra Mária Štefáková odporúča pre diabetikov 
vyskúšať pri pečení vianočných dobrôt tieto tri recepty.
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pšeničnú, múku celozrnnú, múku amarantovú alebo iné
druhy múky, ale sladiť treba náhradným sladidlom či už
energetickýmalebosladidlomneenergetickým.

ČovšakdiabetikomuvariťnavianoceaakopočítaťSJv
jedle?„Takakokaždýrok,podľarodinnejtradície.Kapust-
nicabezzemiakov–0SJ,kapustnicasozemiakom–1SJ.
Vysmážanýkapor(jednaporcia)1SJazemiakovýšalát(2
lyžicezodpovedajú1SJ)“,hovoríM.Štefákováadodáva:
„Vianocesúnielenojedle,aleajopohybovejaktivitepočas
vianoc“.

A čo dať na stôl, keďmámedomadiabetika? „Sú to
napríklad,chuťovky,vhodnéajprediabetika.Naichprípra-

vusapoužijú suroviny, ktorésanepočítajúdoSJ,okrem
hrozna.

Keďdiabetiknezjeviacako3-5kusov,syrovýchchuťo-
viekshroznom,glykémiutovýrazneneovplyvní,pretožesú
so syrom, t. j. bielkovinovou a tukovou potravinou, ktorá
zníži glykemický index chuťovky. O  ďalších vianočných
dobrotách, ktoré sú vhodné aj pre diabetikov, samožno
dočítaťz receptovnanasledujúcichobrázkoch,ktoréod-
porúčaM.Štefákováaďalšie receptysanachádzajúaj v
novej knihe  M. Štefákovej s názvom: „Varíme diabeti-
kom“.

Bratislava 22. novembra (OTS) - Napriek tomu, 
že obavy zo straty zraku sú v porovnaní s ostatný-
mi častými komplikáciami diabetu (vrátane srdco-
vocievneho ochorenia a mozgovej príhody) dvoj-
násobné, štvrtina pacientov s diabetom so svojím 
lekárom nehovorí o zrakových komplikáciách a 
mnohí navštívia lekára až vtedy, keď sa u nich 
problémy so zrakom už prejavia. Toto sú niektoré 
zo znepokojujúcich poznatkov o súčasnom ma-
nažmente diabetickej retinopatie (DR) a diabetic-
kého makulárneho edému (DME), ktoré odhalila 
štúdia DR Barometer. Štúdia je výsledkom jedineč-
nej spolupráce, prvej svojho druhu, medzi odbor-
níkmi z Medzinárodnej federácie pre starnutie 
(IFA), Medzinárodnej federácie pre diabetes (IDF), 
Medzinárodnej agentúry pre prevenciu slepoty 
(IAPB) a spoločnosti Bayer.

 
TentoroksútémouSvetovéhodňadiabetu„Oči pri 

diabete“.Tátotémavyjadrujekľúčovúrolu,ktorúzdra-
vieočízohrávavrámcimanažmentudiabetu.ŠtúdiaDR
Barometerodhalilaznepokojujúcemedzeryvsúčasnom
manažmenteočnýchchorôbpridiabeteaposkytlaprak-
tické opatrenia, ktoré sa musia prijať teraz, s cieľom
predchádzaťďalšejstratezrakuvdôsledkudiabetu.

Podľa správy zo štúdieDRBarometer  79percent
ľuďomsdiabetickouretinopatiou(DR)sťažujeavniekto-
rýchprípadochdokoncaznemožňujevykonávaniečin-
nostíakošoférovanie,chodeniedopráceavykonávanie
základnýchdomácichprác.DvadsaťpercentosôbsDR
aleboDMEsitiežmyslí,žekvôlizmenámzrakusúmenej

schopnízvládaťsvojdiabetes.Ideojedenzproblémov,
ktorýsaprejavujevtom,akoľudiavnímajúsvojetelesné
zdravie, ktoré viac než polovica respondentov s DR
ohodnotilaako„slabé,ažpriemerné“.

Jednou z hlavných prekážok optimálneho ma-
nažmentuchorobyokapridiabete,ktorásazdôrazňuje
vsprávezoštúdieDRBarometer,jedostupnosťočných
vyšetrení, ktoré sú pri diagnostikovaní a manažmente
DRnajdôležitejšie.Oftalmológoviaidiabetológovia,ktorí
saštúdiezúčastnili,uvádzaliakohlavnúprekážkuopti-
malizáciezdraviaočí„dlhéčakacielehotynavyšetrenie“.
Jedenztrochpacientovsdiabetom,ktorísaprieskumu
zúčastnili, tiežpotvrdil,žehocisitermínmôžerezervo-
vať,samotnácenavyšetreniamumôžeznemožniťjeho
absolvovaniea24percentpacientovuviedlo,žečakacie
lehotynaklinikepredstavujúďalšíproblém.

Štúdia DR Barometer odhalila nielen nedostatky v
systémochzdravotnejstarostlivosti,aleajto,žepolovica
všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí
sa prieskumu zúčastnili, nemá písomné protokoly na
diagnostikuamanažmentproblémovsozrakom,ktoré
súvisiasdiabetom.

Problémykapacityanákladovnavykonanieskríningu
spolusnejasnousituáciouvoblastismernícvedúkrizi-
ku,žediagnostikaa liečbaochoreniaokaspojenéhos
diabetom bude u diabetikov oneskorená. Takmer dve
tretinyoftalmológovzapojenýchdoprieskumusimyslia,
ženeskorádiagnostikajenajväčšouprekážkouzlepše-
niavýsledkovaviacnežpolovicaznichuvádza,žepa-
cientisdiabetomichnavštíviaažvtedy,keďsaužprob-
lémysozrakomprejavili avmnohýchprípadoch jena

najväČšia štúdia zdravia zraku diabetikov na Svete 
odhalilaila naliehavú potrebu

znížiť zbytoČné riziko 
Straty zraku
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liečbuprílišneskoro.
Odborníci,ktorísprávuvyhotovili,navrhujúakojeden

zhlavnýchprvkovzlepšeniavýsledkovliečbypacientov
pravidelné,lacnéadostupnévyšetreniazrakupreľudís
diabetom, spolu s cenovo prístupnou liečbou v rámci
koordinovaného systému, aby sa zabezpečilo účinné
monitorovanie a liečba pacientov, ktorým hrozí strata
zraku.ŠtúdiaDRBarometertiežvolápovýraznomzin-
tenzívnenívzdelávaniadiabetikov,ajzdravotníkovtýka-
júcehosaprevencie,odhaľovaniaa liečbyDRaDME.
Rovnakodôležitéjeajposkytovanienástrojovpreľudís
diabetom,abydokázali účinne zvládaťdôsledky svojej
chorobyapredovšetkýmpredchádzaťstratezraku.

O chorobe oka pri diabete
Diabetes zostáva jedným z najväčších celosvetových

problémovverejnéhozdravia.Početľudístýmtoochorením
vzrástolodroku1980takmerštvornásobne.DR,čojenaj-
častejšia chorobaokapri diabete, je komplikáciadiabetu
spôsobenávysokýmihladinamiglukózyvkrvi,ktorépoško-
dzujúkrvnécievyvzadnejčastioka.DMEječastýmpreja-
vomDRadochádzaknemuvtedy,keďzkrvnýchcievdo
sietnicepresakuje tekutina,čospôsobuje zahmlenévide-
nie.DRajDMEmôžuviesťkslepote,akniesúdiagnostiko-
vanéaneliečiasa.RizikovznikuDRaDMEhrozívšetkým
pacientom s diabetom 1. a 2. typu.Možno im zamedziť
účinnýmhodnotenímrizík,včasnoudiagnostikouaprime-
ranýmmanažmentomdiabetu.

O štúdii DR Barometer
Medzinárodnáfederáciaprestarnutie(IFA),Medzinárod-

náagentúrapreprevenciuslepoty(IAPB)aMedzinárodná
federáciaprediabetes(IDF)vykonalidvojfázovúštúdiu,kto-
rábolarealizovanávoviacerýchštátoch,scieľompreskú-
mať globálne, regionálne a pre jednotlivé štáty špecifické
otázkyspojenésDRaDME.

Prváfázamalacharakterkvalitatívnejštúdieapozostá-
vala z pohovorov v ôsmich štátoch, ktoré predstavovali
prierezregiónovavýškypríjmov.Druhúfázutvorilakvantita-
tívnaštúdiapozostávajúcazteoretickéhovýskumuagene-
rovanianovýchúdajovzosobitnenavrhnutéhointernetové-
ho prieskumu, do ktorého sa zapojilo 4 340 dospelých

pacientovsdiabetoma2329zdravotníkovzo41štátov.
Populáciuštúdie,ktorú tvorilidospelípacientisdiabe-

tom,ktorísazapojilidoprieskumu,vybraliprevažnesamot-
néorganizáciepacientovačlenskéorganizáciezdružujúce
staršíchľudí(seniorov).Tátoskupinapopuláciepretopozo-
stávazosôb,uktorýchjeväčšiapravdepodobnosť,žesa
budúangažovaťvmanažmentesvojhodiabetuabudúmať
potrebnúmotiváciu.Podobnebolizvlastnýchradovvybe-
raníajzdravotníci(poskytovateliazdravotnejstarostlivosti)a
rovnakýprincípbysamalpoužiťajpriinterpretáciivýsled-
kov.
Slovenskonebolomedzikrajinami,ktorébolizapojenédo
štúdieDRBarometer
Poslednéštatistickéúdajeoochorenízrakupridiabetesú
verejnedostupnéod31.12.2014:
Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných približne
400000pacientovsdiabetesmellitus(DM),čopredstavuje
7,4%obyvateľstva,prevalenciapredstavuje7400prípa-
dovna100000obyvateľov,pričomďalších20-30%pa-
cientov(kznámemupočtudiabetikov)jemožnépredpokla-
daťvlatentnejformealeboformeprediabetickýchrizikových
syndrómov.Oprotiroku2000saichpočetzvýšilo20%.Pri
súčasnomtrendevývojajedoroku2030možnéočakávať
nárast podielu pacientov na 15 % slovenskej populácie.
Ročne jediagnostikovanýchpribližne22000novýchpa-
cientovsDM.
Priaplikáciiznámychpodielovzgeografickynajbližšejkraji-
ny,ktoroujeČeskárepublika,všakmožnopredpokladať,že
priznámejprevalenciidiabetickejretinopatie(12%zpopu-
láciediabetikov)bytentopodielmoholpredstavovaťpribliž-
ne48000chorýchnaSlovensku.Odhadpodporujúajvý-
sledkypráceŠtubňu (2014),ktorýuvádzaodhadvýskytu
diabetickýchretinopatiívSRvr.2005na46800pacientov,
pričomnovodiagnostikovanýchpacientovbolo4141.Vý-
skytDMEsavSRnehodnotil.SlepotouvdôsledkuDME
všaknaSlovenskutrpícca0,29%diabetickýchpacientov,
tedapribližne1000pacientov.Priaplikáciiodhadovový-
skyteDMEzovšetkýchpacientovsdiabetickouretinopa-
tiou(cca20%)bytentopodielmoholpredstavovať9360-
9600registrovanýchchorýchnaSlovensku.Podľaodhadu
odborníkov lenmaláčasťpacientov,maximálne10%,t.j.
približne960pacientovjevhodnýchnabiologickúliečbu.
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