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Milí čitatelia,
 

máte v rukách 2. vydanie časopisu Diatyrnavia s príbehmi ľudí, ktorí bojujú s ochorením 
cukrovka.

Diabetes mellitus predstavuje celospoločenský problém, označovaný ako epidémia 
3.tisícročia. Je to chronické celoživotné ochorenie, ktoré ovplyvňuje nielen samotného pa-
cienta, ale aj jeho rodinu. Bez dobrej edukácie v ambulanciách lekára, bez vzdelávania sa na 
prednáškových popoludniach, pacienti nedosahujú uspokojivé výsledky cukrovky...

Občianske združenie Diatyrnavia Trnava Vám počas roka pripravilo edukácie v priesto-
roch Malého Berlína a v Nyáryovskej kúrii v Bučanoch. Chystáme edukácie pre Trnavskú 
univerzitu a Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zabezpečujeme pre Vás rekondič-
no-rehabilitačné pobyty v Tatrách za veľmi výhodnú cenu.

Lekáreň Plus na Starohájskej ulici v Trnave ponúka pre členov Diatyrnavia zľavu 10 % 
na voľnopredajný sortiment. Na prednáškových popoludniach získajú členovia poukážku 
na 15 %.

Prihlášky do občianskeho združenia sa dajú stiahnuť na stránke www.diatyrnavia.sk 
a poslať na mailovú adresu diatyrnavia@gmail.com.

Pozývame Vás na podujatie 17. ročníka Festivalu diabetu, ktorý sa uskutoční v sobotu 
12.11.2022 v Banskej Bystrici priamo na námestí SNP, na radnici a v priľahlých kaviarňach, 
v ktorých sa budú  realizovať jednotlivé workshopy.

Tešíme sa na Vás na podujatiach organizovaných Zväzom diabetikov Slovenska a ZO 
Diatyrnavia Trnava.

Ľubica Lužáková, predseda Diatyrnavia Trnava

Príhovor predsedu ZDS ZO Diatyrnavia Trnava Rady pri ošetrovaní diabetickej nohy

Jednou z najobávanejších komplikácií cukrovky je diabetická noha. Ide o komplikáciu, 
ktorá významne ovplyvňuje ďalší život diabetika  po zdravotnej stránke,  ovplyvňuje psy-
chiku a určuje aj sociálne postavenie diabetika. Je častou príčinou odkázanosti diabetika na 
starostlivosť inými osobami.  Nebezpečenstvo diabetickej nohy spočíva v tom,  že aj malé 
poranenia na nohe u pacienta s cukrovkou môžu vyústiť do komplikácií, ktoré môžu mať za 
následok stratu dolnej končatiny.  Udáva sa, že približne u 15% diabetikov sa vyvinie vred 
na dolnej končatine v priebehu ich života.  Každý rok vznikne diabetický vred približne 
u 2,5% diabetikov.  Diabetici s vyvinutým vredom na nohe považovaní za vysoko rizikové-
ho kandidáta pre amputáciu, približne 85% všetkých amputácií dolných končatín u diabe-
tikov predchádza diabetický vred.  Bezprostredne po vysokej amputácii zomiera asi 23 % 
diabetikov a len 61 % diabetikov po amputácii prežije tri roky. Viac ako 60 % diabetických 
pacientov musí podstúpiť amputáciu druhej končatiny v priebehu štyroch rokov po prvej 
amputácii.

Diabetická noha je infekcia, vred a/alebo poškodenie hlbokých tkanív nižšie od člen-
ka, teda chodidla . Rozvoju diabetickej nohy predchádza poškodenie nervového tkaniva 
a nedokrvenie na dolných končatinách.  Prítomnosť postihnutia ciev dolných končatín má 
závažný dopad na ďalšiu prognózu diabetika. 

Základnými rizikovými faktormi vývoja diabetických vredov je postihnutie nervových 
vláken dolných končatín (diabetická neuropatia), postihnutie ciev, ktoré vedie k nedostatoč-
nému krvnému zásobeniu končatín, kostné a kĺbové postihnutie a následná infekcia tkanív 
a kosti.  Podľa prítomnosti týchto faktorov sa diabetická noha rozdeľuje na:  neuropatickú  
diabetickú nohu (prítomné postihnutie nervov, bez postihnutia ciev), ischemickú diabetic-

MUDr. Jozef Lacka, Diabetologická ambulancia Trnava
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kú nohu (prítomné postihnutie ciev, bez postihnutia nervov) a zmiešanú – neuroischemic-
kú diabetickú nohu (postihnutie nervov a súčasne aj postihnutie ciev). 

Varovným príznakom  možnej amputácie dolnej končatiny u diabetikov je vývoj  dia-
betického vredu.  Hlavné rozdiely medzi neuropatickým vredom a vredov vzniknutých 
z poškodeného cievneho zásobenia:

Liečba diabetickej nohy
• Prvotné je ošetrenie vredov a rán. Spočíva v odstránení okrajov tvrdej kože  od 

okrajov rany, aby sa z okrajov spodiny rany mohlo tvoriť zdravé tkanivo.  Z vredu 
sa odstraňuje všetko mŕtve tkanivo.  Čistenie rany musí vykonávať odborník, aby sa 
zabránilo šíreniu infekcie ako aj vyberá prostriedky na domáce ošetrovanie.

• Na ranu sa nesmie šliapať. Odstránenie tlaku na vredy je  základnou podmienkou 
ich  hojenia. Tlak poškodzuje tkanivo, spôsobuje nedokrvenie a bráni hojeniu.  Pri 
povrchových vredoch by sa mali používať kombinácia barlí s iným typom od-
ľahčenia  ako je špeciálna kontaktná fixácia – plastická sadra  alebo  terapeutická 
obuv.V akútnej fáze hlbších vredov  pojazdné kreslá alebo kľud  na lôžku

• Liečba zhoršeného prekrvenia dolných končatín. Princíp spočíva v odstránení rizi-
kových faktorov rozvoja aterosklerózy  a v obnovení prietoku krvi cievami.

• Rizikové faktory rozvoja aterosklerózy sú fajčenie,  vysoký krvný tlak, vysoký „cho-
lesterol“,  zle  kontrolovaná cukrovka, obezita,  zvýšená zrážanlivosť krvi.

• Liečba infekcie. Liečba je kombináciou dôsledného čistenia rany a použitia antibio-
tík.  Niekedy sa pri liečbe  využívajú aj larvy muchy Bzučivky zelenej, ktorá požie-
rajú mŕtve infikované tkanivo, čím ranu čistia.  Veľmi účinnou metódou liečby je 
liečba riadeným podtlakom.

• Liečba pri neuropatickom vrede. Tieto vredy majú tendenciu  k zasychaniu, čo 
spomaľujem hojenie. Uprednostňujú sa metódy vlhkého preväzu s vysokosavými 
materiálmi.  Výhodou je aj drenáž odlúčených častíc.   Aby sa predišlo macerácii 
kože, je vhodné striedanie  napr. raz tri dni  so suchým preväzom  s antimikrobiál-
nymi vlastnosťami  Nevhodné sú prípravky  obsahujúce povidon-iodin. 

• Liečba  ischemického defektu  spočíva  v podpore prekrvenia. Ohraničená gangré-
na sa ošetruje suchými materiálmi  s dezinfekčnými vlastnosťami   s následným 
odstraňovaním odumretých častíc.  Prínosom môže byť aj použitie liečby kyslíkom 
(hyperbarická komora). Plytké, povrchové, suché , ohraničené  ganrény bez  zápalo-
vej reakcie okolia  majú dobrú prognózu na vyhojenie.

•  Pri nejasne ohraničenej gangréne sprevádzanej flegmónou je potrebné okamžité 
chirurgické riešenie.

Predpoklad hojenia diabetickej nohy podľa postihnutia 
• Povrchový vred postihujúci kožu  – 80% sa vyhojí do 3 mesiacov
• Vred postihujúci podkožie , bez postihnutia kosti – 72% sa vyhojí do 7 mesiacov
• Hlboký vred, zápal kosti – 63% sa zahojí do 9 mesiacov
• Odumretie ohraničenej časti tkanív -30%  sa zhojí do 12 mesiacov
• Rozsiahle odumretia tkanív -  častokrát je amputácia nevyhnutná , hojenie podľa 

rozsahu defektu

Ako môžeme vývoju diabetickej nohy predchádzať?
• Chráňte svoje nohy nosením vhodnej obuvi (dostatočne širokú a hlbokú, koženú, 

najlepšie šnurovaciu, s podpätkom 1-2cm). Nikdy nenoste obuv naboso, používajte 
vlnené ponožky. Novú obuv noste najprv len 2 hodiny, potom nohu pozorne pre-
zrite. Následne, aj pred každým obutím, si topánky skontrolujte, či sa tam nenachá-
dzajú akékoľvek cudzie predmety (napr. drobné kamienky).

• Dôsledne kontrolujte svoju cukrovku, vysoký krvý tlak a  hladiny tukov v krvi. 
Denne sa pohybujte najmenej 1,5 hodiny.

• Ak máte suchú kožu na chodidlách, denne ju premasťujte vhodným krémom s ob-
sahom 10% močoviny (urey) alebo v kombinácii s kyselinou salicylovou.

• Ošetrujte si pleseň na nechtoch. Buďte opatrní pri strihaní nechtov (rovno, kurie 
oka a zatvrdliny si nikdy nestrihajte sami – je vhodné navštíviť profesionálnu pe-
dikérku, ktorú musíte upozorniť, že ste diabetik).

• Chodidlá po kúpaní a sprchovaní vždy vysušte mäkkým uterákom (hlavne medzi 
prstami). 6. Každý deň si nohy prezrite a presvedčte sa, či na nich nie sú akékoľvek 
drobné poranenia. Využite zrkadielko, v prípade slabého zraku poproste o pomoc 
člena rodiny.

• 7. Kožu a rany nevymývajte roztokmi, ktoré ranu vysušujú (nie roztoky s obsahom 
alkoholu!).

• Ak máte otlak, alebo ranu na nohách vo vložke do topánok  vystrihnite oblasť rany. 
Tým docielite to, že rana nebude zaťažovná pri chôdzi.

• Nefajčite.
• Ak sa rana nehojí, vyhľadajte lekára.
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Čo sa týka diagnózy, tak som asi obyčajný tuctový cukrovkár, ktorých či sa nám to páči 
alebo nie, každou chvíľou medzi populáciou pribúda. Avšak čo som za tú dobu čo som si do 
života cukrovku typu 1 stihol privlastniť postrehol, tak určitý rozdiel medzi mnou a inými 
diabetikmi je. Ten spočíva hlavne v pohľade a prístupe liečby za pomoci pumpy. Zatiaľ čo 
mnohí sa tejto vymoženosti doby vyhýbajú, ja som od začiatku edukácie o diabete prahol 
po jej získaní. Nemá tu asi zmysel vypisovať a podrobne opisovať zoznam výhod ktoré 
v tomto úžasnom kúsku zariadenia ja osobne vidím, keďže pre mnohých môže byť práve 
moje plus, ich hlavným mínusom kvôli ktorému liečbu inzulínovou pumpou odmietajú. Pri 
mnohých osobných rozhovoroch som sa s tým už stretol, takže viem že to tak skrátka je. 
Proste sme ľudia rôzny a každému vyhovuje niečo iné. Verím však, že po tom čo sa začnú 
objavovať na trhu náplasťové pumpy eliminujúce nepraktickú a diskonfortnú hadičku, ko-
munikujúce s rôznymi smart zariadeniami ktoré máme stále pri sebe a odpadne tak nosenie 
samotnej pumpy, tak sa aj pohľad na ich používanie zmení. Zvlášť to má význam ak si toto 
použitie dáme do spojitosti aj so senzormi, o ktoré boli ešte donedávna petičné snahy čo 
sa týka preplácania zdravotnými poisťovňami. Dnes je však už z tohto pohľadu doba iná... 
povedzme lepšia aj keď ešte stále nie ideálna. Dôležité však je, že už sa ako diabetologický 
pacient viete dostať k tomuto sofistikovanému spôsobu zisťovania hodnoty hladiny cuk-
ru v krvi, bez neustáleho pichania a odberu vzorky z končekov prstov navyše aj bez ujmy 
na Vašom „finančnom zdraví“. Rád by som sa preto podelil so skúsenosťou so systémom 
kontinuálneho merania hladiny cukru, v skratke prezývaného ako CGM, ktorý v mojom 
prípade plne pokrýva to jedno veľké plus zo spomínanej liečby pumpou, keďže naň priamo 
nadväzuje.

„Si v poriadku?“ „Aký máš cukor?“ „Jedol si?“ Asi najotravnejšie otázky aké počúvam 
niekoľko krát denne od manželky po štarte cukrovky, aj keď chápem že sú myslené z lás-
ky ku mne a zo strachu o moje zdravie. A práve preto ťažko vnímať toto ochorenie ako 
individuálne, keďže sa minimálne takýmito obavami prenáša na celé okolie v ktorom sa 
nachádzate a ľudia v ňom sú po správnosti s vašim stavom oboznámený. Proste či chceme 
alebo nie, diabetes nie je diagnóza len jednotlivca ale celého spoločenstva v ktorom sa tento 
jednotlivec vyskytuje. A preto by sa to mal každý jedinec, ktorému bola cukrovka „zvere-
ná“, tomu zvyšku v kolektíve v ktorom žije čo najviac uľahčiť. Nenapadá ma nič lepšie, čo by 
mohlo tomuto viac napomôcť, ako už spomenuté senzory a príslušenstvo na zobrazovanie 
ním nameraných hodnôt (tzv. systém CGM). Nevravím že sa tie opakujúce otázky od ľudí 
ktorým na Vás záleží vytratia, ale aspoň im viete okamžite svoje hodnoty cukru a trend 
ktorým sa uberajú prezentovať, nevraviac o tom že pri tých najmodernejších spôsoboch ich 
viete aj online zdieľať nech sa nachádzate kdekoľvek na svete v dosahu datového signálu. Ale 
aby som nadviazal a dostal sa aj ďalej a k úplnému pochopeniu titulku tohto článku...

Mojim snom bolo od vtedy čo som sa dozvedel o ceste SNP ju niekedy v živote prejsť. 
Vzhľadom na to že prejdenie tejto 770 km dlhej trasy vedúcej naprieč Slovenskom od 
Devína až po Duklu trvá cca. mesiac, čas na to niekedy nastal až teraz nedávno, keď som 
sa rozhodol skončiť v práci. Moje odhodlanie však bolo vďaka cukrovke zatienené práve už 
vyššie spomenutými dôvodmi, keďže v minulosti sa už stalo, že mi musela byť po turistike 
privolaná záchranka kvôli úpadku do hypoglykémie po jej absolvovaní. Strach blízkych 

DIA, CGM a SNP bol však z časti vykúpený jedným z mojich synov ktorého cesta 
rovnako lákala. Zvyšok povolenia s touto výpravou zaobstara-
lo práve zadováženie si senzora, ktoré mi bolo zapožičané pre 
tento účel so spoločnosti Medtronic, za čo veľmi pekne ďakujem. 
Keďže inzulínovú pumpu s touto značkou už dlhodobo k plnej 
spokojnosti používam do plnohodnotne fungujúceho systému 
CGM stačilo doplniť len senzor. Príprava teda prebehla v po-
riadku, výbava zbalená. Kondička, teda aspoň tá fyzická je na 
tom dobre, ale len tá na túto výpravu nestačí, tú psychickú ako aj 
samotný systém CGM bude musieť preveriť samotná cesta. Ako 
som už spomenul, samotná pumpa nie je kľúčom k úspešnému 
zvládnutiu náročnejšej túry o čom svedčí nemilá skúsenosť so 
záchranárskym výjazdom. Ako sa však ukázalo, v spojitosti so 
senzorom to bolo od začiatku úplné niečo iné. Zo začiatku dňa 
sa s prvými prejdenými kilometrami hodnota cukru moc nehý-

bala, ale čím viac sme sa blížili k 10 km, tým viac senzor dával svojimi výstražnými upozor-
neniami cez pumpu najavo, že budem potrebovať v batohu viac jedla než som niesol, keďže 
denne je ideálne prejsť min. 20 km. Ako perfektný spojenec s týmto problémom sa nakoniec 
ukázal hroznový cukor, ktorého som mal nakúpeného snáď z každej príchute. Jednoduché 
dávkovanie dokázalo vždy vynikajúco reagovať na aktuálne zvolené tempo či zdolávaný te-
rén. Po čase mi vôbec nevadilo, keď displej po prestávke na jedlo ukazoval hyperglikemickú 
hodnotu cukru, keďže som vedel, že nasledujúcou chôdzou a ďalšími prekonanými kilo-
metrami pôjde táto hodnota rapídne rýchlo dolu a aj tak budem musieť behom pár hodín 
cukor znovu dopĺňať. Podávanie bolusových dávok inzulínu z mojej strany bolo nakoniec 
úplne eliminované a ponechané len na nočnú úpravu hodnoty cukru počas spánku. Ísť 
vzhľadom na tieto skúsenosti takto dlhodobo len s glukomerom, a reagovať meraním len na 
signáli tela a pocity si naozaj neviem predstaviť. Nevravím že by sa to v konečnom dôsledku 
nedalo zvládnuť, ale okrem toho že by to bolo nepohodlné, po tejto skúsenosti by som to 
už považoval za dosť veľký risk a oprávnené strachovanie sa zo strany blízkych. Prítomnosť 
syna pre prípadné problémy prišla určite vhod, ale načo sa zbytočne stresovať, keď si chcete 
niečo vychutnať a užiť. Nám sa to vďaka senzoru určite podarilo a to aj napriek tomu, že 
sme museli cestu nakoniec prerušiť pre zdravotné problémy so synovými kolenami.

Okrem tohto nevítaného javu vidím ako jediné mínus tejto púte so senzorom v tom, že 
bola realizovaná počas leta a extrémnych horúčav, čo spôsobovalo nadmerné potenie, ktoré 
malo za následok časté odliepanie či už senzora alebo zavedenej kanyly pumpy. Síce som 
zvyknutý pri aktívnejšom trávení času používať kolmé kanyly, ktoré toho znesú po tejto 
stránke oveľa viac oproti šikmým, ale v tomto prípade bolo nutné aj ich prelepovanie. No 
a tu zohrala hlavnú úlohu tejpovacia páska, ktorá sa ukázala ako najlepší a najviac účinný 
spojenec, či už v riešení tohto problému, alebo v boji s neposlušnými kolenami. Verím však, 
že aj napriek sabotérskym sklonom synových kolien, sa nám po ich regenerácii podarí túto 
fantastickú cestu plnú nečakaného dobrodružstva a nádherných zážitkov, spolu niekedy 
určite dokončiť.

Záverom by som ešte raz veľmi pekne poďakoval za ochotu zástupcom spoločnosti 
Medtronic ktorá mi senzor zapožičala.

KeXo
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 Kultúrno-spoločenské centrum Bučany je aktívnym kul-
túrnym pracoviskom, ktoré od mája 2016 sídli a pracuje v re-
prezentačných priestoroch zrekonštruovanej Nyáryovskej kúrie 
v Bučanoch. Funguje ako rozpočtová organizácie obce Bučany 
a prioritne sa venuje udalostiam, témam a osobnostiam z his-
tórie tejto obce a regiónu, no môže sa pochváliť aj realizáciou 

projektov celoslovenského významu. Ročne realizuje viac ako sto podujatí určených široké-
mu spektru návštevníkov – koncerty, prednášky, tvorivé dielne, cestovateľské prezentácie, 
premietania filmov a iné. Dlhodobo sa počas prázdnin venujeme projektom, ktoré spájajú 
generácie, ide hlavne o naše prázdninové programy , ktorých cieľom je aktívne trávenie voľ-
ného času detí v spoločnosti ich starých rodičov. Okrem stálych expozícii môžu návštevníci 
vidieť počas roka aj početné krátkodobé výstavy a navštíviť sprievodné podujatia k nim. 
Špeciálna pozornosť je venovaná detskému návštevníkovi, či už v projektoch na podporu 

čítania detí a mládeže i programoch múzejnej pedagogiky. Kul-
túrno-spoločenské centrum Bučany sa okrem prípravy a realizá-
cie podujatí venuje aj zhromažďovaniu, archivácii a digitalizácii 
fotografií, súpisu spomienok a zaujímavých príbehov z našej 
obce, rovnako budovaniu knižného fondu publikácií o našej 
obci, jej histórii, významných rodákoch a občanoch.

Mgr.Dagmar Nováková, riadieľka

KSC Nyáryovská kúria Bučany

Môj život s curkovou ZÁSADY ZDRAVÉHO STRAVOVANIA PRI 
OCHORENÍ DIABETES MELLITUS

Výskyt cukrovky v populácii celosvetovo stále nebezpečne narastá. Vlani 
trápil diabetes na Slovensku cca 400 000 osôb, čo zodpovedá zhruba 8 % 
obyvateľov. Jeho globálny výskyt začal dosahovať veľkosť epidémie, a to 
celosvetového rozmeru.

Aká nezdravá strava prispieva k vzniku diabetu?
Hoci je niekoľko typov diabetu, z viac ako 90% sa jedná o najrozšírenejší typ a to 

diabetes  2. typu,ktorému sa prestáva ľudovo hovoriť starecká cukrovka, pretože je diag-
nostikovaný u stále mladších ročníkov. Diabetes 2. typu je choroba primárne spôsobená 
nevhodnou životosprávou a nezdravým životným štýlom. Aj napriek kritickým číslam 
je podstatné, že  úpravou životosprávy môžeme diabetes nielen kontrolovať, ale  dokonca 
u jedincov, ktorí si vezmú nápravu životosprávy k srdcu a tiež často výrazne zredukujú 
váhu,zaznamenať aj celkový ústup symptómov choroby.

K vzniku choroby oveľa viac prispieva vysoká konzumácia nevhodne upravených 
živočíšnych produktov, zvýšený príjem nasýtených tukov, zvlášť spracovaných mäs, paštét, 
údenín,mäsových výrobkov a prepečeného tučného mäsa. Vysokotučná strava je schop-
ná napáchať vážne škody na metabolizme pečene a často tiež spôsobuje ich stukovatenie 
a stagnáciu.

Dochádza k tomu najmä vtedy, ak sa v jedle nekontrolovane rozšíria kombinácie ne-
vhodného tuku s nadbytkom rafinovaných sacharidov.

Poškodenie pankreasu, ktorý s pečeňou pracuje v jednom metabolickom okruhu, môže 
byť iba otázkou času.

S cukrovkou som sa začala kamarátiť pred piatimi rokmi - bola som tehotná, hneď som 
sa učila na inzulín. Dávidko sa narodil a kamarátka neodišla. Tak sa stala mojou súčasťou.

Stále som aktívny človiečik. Moje chronické ochorenie ma neobmedzuje. Rada cestujem 
po svete, družím sa, spoznávam, učím sa. Nezostala som sedieť doma v panike.

Cukrovku beriem ako príležitosť žiť  zdravšie od relatívne mladého veku. Patrím do 
skvelej komunity “cukrovkárov” DiaTyrnavia, s ktorými sa aj ťažkosti veselšie zvládnu...
Teším sa z každého nového dňa a na výzvy, ktoré mi prinesie. Treba žiť  plnohodnotne aj 
s ochorením. Lebo život je krásny :-)

PaedDr. Lucia Vlkovičová
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Môžeme proti diabetu vôbec niečo robiť?
• Zmeňme naše stravovacie návyky. Strava je pre nás najjednoduchšou a najúčinnej-

šou prevenciou pre rôznymi ochoreniami.
• Pohybujme sa a športujme. Fyzická aktivita znižuje krvný tlak, redukuje stres, zlep-

šuje kondíciu, vrátane kondície srdca a ciev (30-60 min./deň).
• Schudnite – zbavíte sa nadváhy, obezity. Súvislosť medzi nadváhou,obezitou, hla-

dinou cholesterolu a vysokým krvným tlakom a samozrejme Diabetom existuje. 
Každý zhodený kilogram našej hmotnosti , podobne ako pohyb nám pomôže v boji 
s cukrovkou.

Ako sa stravovať pri cukrovke?
Dôležité sú 3 základné pravidlá:

1. jesť zdravo
2. jesť v dostatočnom množstve
3. jesť pravidelne

Dodržiavať pestrú a vyváženú stravu:

• Bielkoviny (rastlinné, živočíšne)
• Sacharidy (cukry, škroby, vláknina v potravinách)
• Tuky (zdravé alternatívy)
• Vláknina (nerozpustná, rozpustná)

Čo nejesť pri cukrovke?
Jedzte menej:
• živočíšne tuky, ako je maslo, slanina, škvarky, bravčové mäso, tučné druhy mäsa, 

údeniny, vnútornosti, spracované mäso, tučné červené mäso
• tučné mliečne výrobky (smotana, smotanové jogurty, syry s vysokým obsahom 

tuku v sušine) a plnotučné mlieko
• nízkotučné výrobky, ktoré nahradili tuk pridaným cukrom, napríklad jogurt bez 

tuku (0,0%, 0,5%)
• palmový, kokosový tuk, stužený tuk
• alkohol, energetické nápoje
• trans-tuky z čiastočne hydrogenovaných alebo vyprážaných potravín, fast food
• potraviny s vysokým obsahom cukru, biele pečivo a chlieb, cukrovinky, dezerty, 

sladké cereálie, rafinované cestoviny, sladené a sýtené nápoje

Čo jesť pri cukrovke?
Jedzte viac:
• zdravé tuky z orechov (vlašské, mandle), olivového oleja, rybieho oleja, ľanového 

semienka alebo avokáda
• ovocie a zelenina – ideálne čerstvé, čím farebnejšie, tým lepšie; celé ovocie skôr, než 

džúsy, smoothie
• cereálie a chlieb s vysokým obsahom vlákniny vyrobený z celých zŕn (bez cukru)
• ryby a kôrovce (skôr morské ako sladkovodné), bio kura alebo morka, králičie 

mäso, prepelica, divina, kvalitné hovädzie mäso
• vysoko-kvalitné bielkoviny, ako sú vajcia, strukoviny, tvaroh, nesladený jogurt, 

quinoa, pšeno, chia semienka, robi mäso, seitan, tempeh, tofu
• obilniny (ovos, naturálna nelúpaná ryža, jačmeň, pšeno, pšenica, amarant)
• celozrnné výrobky
Vaše telo bude schopné lepšie regulovať hladinu cukru v krvi pokiaľ budete dodržiavať 

pravidelný jedálniček.

A na čo ešte nezabudnúť?
• Snažte sa o strednú a konzistentnú veľkosť porcií pre každé jedlo.
• Jedzte pravidelne malé porcie – 5 až 6 denne.
• Udržujte príjem kalórií cca rovnaký každý deň.
• Neprejedajte sa jeden deň a potom ďalší deň sa rozhodnete držať pôst.
• Môžete si viesť denný záznam jedál (napr. kalorické tabuľky)
• Zdravá a vyvážená strava, znižuje nadváhu a obezitu, zlepšuje a eliminuje aj celú 

radu civilizačných ochorení, znižuje užívanie liekov a zlepšuje aj imunitu organiz-
mu.

• Strava by mala zahŕňať sezónne a lokálne potraviny, ale dôležitá je aj zdravá 
a šetrná úprava jedla. To by tiež malo byť ľahké a dobre stráviteľné, aby čo najmenej 
zaťažovalo trávenie.

• Dôležitý je tiež dostatočný pitný režim ale aj dobrá nálada a životný optimizmus.

Rozhodnutia robíme my sami, preto sa rozhodujme správne a pristupujme zodpovedne 
voči svojmu telu a zdraviu. Vážme si ho, je to v našich rukách.

Radka Drábiková, výž. poradkyňa
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PRIHLÁŠKA ČLENA
Zväz diabetikov Slovenska  ZO DIA TYRNAVIA 919 28 Bučany 445, 

kontakt: 0917/169 442

Titul, meno, priezvisko: ......................................................................................................................
Ulica, číslo domu: ................................................................................................................................
PSČ: .................................  Mesto: .........................................................................................................  
Dátum narodenia: .......................Zdravotná poisťovňa: ..................................................................
Telefónny, alebo e-mailový kontakt: .................................................................................................
*DM typ: l.typ,  II.typ,  tehotenský diabetes. 
*Nemám Diabetes som: rodinný príslušník, zdravotník
*Liečba: diéta, tabletky, inzulín 1-2x denne, inzulín 3-5x denne, pumpa
*ZŤP: áno  nie *vyhovujúce podčiarknite

Ročné členské je 5 €, ktoré je potrebné uhradiť na účet Diatyrnavia:  
IBAN: SK23 7500 0000 0040 2166 6774 

V zmysle  čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem 
svoj výslovný súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov Zväzu diabetikov Slovenska, ZO DIATYRNAVIA a to v rozsahu: titul, meno, 
priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónny kontakt a e-maiLová adresa, uvedených v prihláške, ako aj na spracovanie všetkých 
ostatných osobných údajov, ktoré som poskytol/a alebo poskytnem písomne alebo ústne príp. za pomoci komunikačných prostriedkov, pre potreby 
Zväzu diabetikov Slovenska, ZO - DiaTyrnavia, najmä pre účely evidencie týchto údajov, evidencie úhrady členských príspevkov a korešpondencie. 
Tento súhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu trvania členstva v Dia Tyrnavia. Beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba mám práva vyplývajúce 
podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som uzrozumený/á, že tento súhlas/ môžem kedy-
koľvek písomne odvolať a v takom prípade písomné odvolanie súhlasu doručiť prevádzkovateľovi.

Dátum:................................  Podpis:...............................................
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LEKÁREŇ TRNAVA

poskytuje členom Zväzu Diabetikov

ZĽAVU 10%
na celý voľnopredajný sortiment.


