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Diabetes mellitus je ochore-
nie, ktoré si vyžaduje pravidelnú 
kontrolu svojho zdravotného stavu. 
Každý diabetik sám dobre vie, kedy 
má nízku a kedy vysokú glykémiu. 
Pozná príznaky a vie ich korigovať. 
Vie, kedy si musí dopichnúť inzulín 
či naopak zobrať viac sacharidových 
jednotiek. Snaží sa, aby jeho glyké-
mie boli vždy uspokojivé – vrámci 
normy. Po zistení diagnózy si pa-
cienti často prejdú hnevom, bezná-
dejou. Jediná správna cesta je ísť k 
diabetológovi, ktorý najlepšie určí 
jeho liečbu. Pacienti, ktorí sa liečia 
predchádzajú komplikáciám cuk-
rovky akými sú retinopatia, neuro-
patia, nefropatia, diabetická noha.... 

Pri ochorení je dôležitá podpora 
rodiny a kolektívu. Takýto kolektív 
máme aj my v organizácii Diatyr-
navia Trnava. Združujeme nielen 
pacientov, ale aj rodinných prísluš-
níkov diabetikov, lekárov, zdravotné 
sestry a dobrovoľníkov v našom ob-
čianskom združení. Organizujeme 

výlety po okolí Trnavy – boli sme na zrúcanine sv. Katarínky, v Múzeu Červený kameň, vo 
Vlastivednom múzeu v Hlohovci, v Nyáryovskej kúrii v Bučanoch. Zúčastnili sme sa na Potul-
kách Malým Rímom. Požiadali sme o dotáciu z rozpočtu Mesta Trnava, z ktorej sme tento rok 
organizovali vzdelávacie okienko v Trnavskom rádiu vrámci projektu Osveta pre diabetikov v 
Trnavskom kraji. Cez Trnavský samosprávny kraj sme sa úspešne minulý rok zapojili do Par-
ticipatívneho rozpočtu TTSK vrámci projektu Technologické pomôcky pre diabetikov. Zabez-
pečujeme edukácie na členských schôdzach, na ktorých sú zástupcovia spoločností Topnatur, 
Imber, Worwag Pharma, Roché Slovensko, Medtronic... Zväz diabetikov Slovenska, v ktorom 
sme základnou organizáciou, organizuje pre členov každý rok rekondično-rehabilitačné poby-
ty v Demänovskej a v Žiarskej doline. Členské v našej organizácii je 5 euro. Prihlášky sa dajú 
stiahnuť na stránke www. diatyrnavia.sk. Srdečne privítame nových členov. 

Ľubica Lužáková, 
predseda ZDS ZO Diatyrnavia Trnava

Diabetici. Chcel som začať slovami „žijú medzi nami“, keď 
som si uvedomil tú neistotu vyjadrenia. Sú oni medzi nami 
alebo my medzi nimi? Veď mnohí z nás ani netušia, že už sú 
na prahu ich spoločného cukrovkárskeho domu, že idú prvé 
kroky po ich – už vyšliapanej ceste. 

Diagnóza Diabetes mellitus sa nás totižto týka všetkých. Ak 
nie zatiaľ priamo, tak prostredníctvom našich príbuzných či 
známych. Moderná, technologicky sa zdokonaľujúca civilizá-
cia nás nenápadne oberá o pohyb, zdravý štýl života, kvalitnú 
potravu a my z vlastnej pohodlnosti jej príliš neodporujeme. 

Aj preto osobne vítam akúkoľvek aktivitu, ktorej ambíciou 
je otvoriť nám všetkým oči a pomôcť na tejto ceste spomaliť 

či zastať. Takto užitočná sa mi javí aj práca občianskeho združenia DIATYRNAVIA, ktoré sme 
tento rok podporili aj v obci Bučany a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Prednášky, brožúry, osveta aj 
osobný príklad. K tomu štipka vôle a môže sa to podariť. Prajem čo najlepšie zdravie a držím nám 
všetkým palce. 

Ing. Rasťo Kurinec, 
starosta, Bučany

Príhovor starostu obce Bučany Príhovor predsedu ZDS ZO Diatyrnavia Trnava

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 na-
rodenia, 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 kedykoľvek písomne odvolať a v takom prípade písomné odvolanie 
súhlasu doručiť prevádzkovateľovi.

Dátum:................................  Podpis:...............................................
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Máte cukrovku. Možno ste sa to práve dozvedeli, 
možno sa už nejakú dobu liečite. Možno pýtate sami 
seba, prečo by ste sa vlastne mali liečiť, keď Vás zatiaľ 
nič nebolí. Cukrovka má veľa komplikácií: poškodenie 
zraku, obličiek, nervového tkaniva, mŕtvicu, infarkt 
myokardu, amputácia nôh, erektilná dysfunkcia, poru-
chy pohybu čriev a mnoho iných ťažkostí. Veľa ste o nich 
počuli a  čítali. Komplikácie nie sú virtuálna hrozba. 
Existujú. Možno ich má sused, ktorý s Vami čaká v ča-
kárni. Keď sa rozhliadnete okolo seba, tak ich uvidíte.

Rozhodnutie správne sa liečiť
Rozhodnutie o zmene je prvým krokom. Vtedy každá rada padne na úrodnú pôdu. Ide o 

osobné rozhodnutie, vytrvalosť, vlastnú zodpovednosť. Musí sa nadobudnúť presvedčenie, že 
to chcem ja. Je to moja aktivita. Som sám za ňu zodpovedný. Neprenášam zodpovednosť za 
seba na okolie. Ukážte sebe a všetkým, že ste silná osobnosť. 

Čo je teda možné urobiť pre to, aby sa mi komplikácie cukrovky vyhli?
Zamerajte sa na kontrolu hlavných rizík: kontrola glykémie, zvýšeného cholesterol, vysoké-

ho krvného tlaku, obezity, zvýšenie pohybu a nefajčenie. 
1. Kontrola glykémie. Je dôležité udržať glykémiu v cieľových hodnotách (nalačno 5-7 mmol/l, 
2 hodiny po jedle pod 9 mmol/l ideálne 7-8 mmol/l) a vyhnúť sa jej veľkým výkyvom. 
2. Krvný tlak je potrebné udržiavať v bezpečných hraniciach ( menej ako 145/80). Obmedzte 
solenie. Užívajte pravidelne predpísané lieky na kontrolu krvného tlaku. Majte doma tlakomer. 
2. „Zlý“ cholesterol (LDL) urýchľuje aterosklerózu, preto je nutné obmedzenie konzumácie 
živočíšnych tukov - masla, masti, údenín a tučného mäsa. Je vedecky dokázané, že lieky na 
liečbu cholesterolu znižujú úmtia na infarkty a mŕtvicu. Užívajte ich pravidelne aby bol ate-
rosklerotický plát stabilný. 
4. Telesná hmotnosť je zrkadlom diétnych a režimových opatrení. Za posledných 40 rokov sa 
zvýšil príjem energie v jedle o viac ako 25 %, ale pohybujeme sa až 4krát menej. Platí zákon 
zachovania hmoty a energie: energiu prijímame v jedle a odovzávame v pohybe. Kto chce 
chudnúť, prijíma tento zákon a chápe ho. Každé jedlo má v sebe energiu. Z ničoho iného sa 
nepriberá, iba z jedla. Spoznajte potraviny podľa toho, koľko energie majú v sebe. Na obale 
potravín je uvedený obsah energie. Nevarte pre seba inak a pre rodinu inak. Veď zdravá stra-
va je len jedna. Zníženie energetického príjmu sa najjednoduchšie docieli zvýšením objemu 
zeleniny v strave. 

Základné princípy stravovania – desatoro pre úspech
1. Náhrada sladených nealkoholických nápojov bezkalorickou tekutinou.
2. Vylúčenie konzumácie sladkých výrobkov ako sušienky, koláče, torty. Výnimkou je 

hypoglykémia. Výrazné obmedzenie konzumácie pečiva a chleba. 

3. Nesladiť bielym (stolovým) cukrom, hnedým (trstinovým) cukrom alebo medom. Je 
vhodné a aj bezpečné používať umelé, neenergetické sladidlá (aspartam (E951), ace-
sulfam K (E950), cyklamát (E952), sacharín (E954), stéviu (E960) alebo sukralózu 
(E955), ktoré sú neenergetické a nezapočítavajú sa do denného príjmu cukrov. Nahrá-
dzajú chuť cukru. Sladidlá s energetickou hodnotou, náhradné cukry sorbitol (E420), 
manitol (E421), brezový cukor - xylitol (E967), ale aj ovocný cukor – fruktóza, sú 
kalorické, ale zvyšujú glykémiu pomalšie ako stolový cukor – sacharóza. 

4. Vylúčenie príjmu alkoholu, najmä piva a destilátov. V  prípade spoločenskej nevy-
hnutnosti je vhodný pohár suchého červeného vína. Pivo obsahuje veľa sacharidov, čo 
zapríčiňuje jeho vysokú kalorickú hodnotu. Destiláty obsahujú väčšie percento alko-
holu, ktorý je sám o sebe takmer dvojnásobne kalorický v porovnaní so sacharidmi. 

5. Nekonzumovať jedlo pomedzi hlavné jedlá alebo medzijedlá (desiatu, olovrant, druhú 
večeru). Nekupovať si malé občerstvenia v priebehu dňa. 

6. Naberajte si iba raz a v primeraných množstvách. Nedokladať si. 
7. Ovocie je vhodné. Je však potrebné započítať ho do energetického príjmu.
8. Konzumácia zeleniny. Má veľký objem a málo energie. Zároveň žuvanie a tým aj trva-

nie jedenia je dlhšie. 
9. Pripravte si zoznam potravín na nákup a pri nákupe ho dodržať. Nekupujte nezdravé 

potraviny. Ak ich kúpite, neskôr ich aj zjete. Pri nákupe nerobte kompromisy.
10. Jedálniček si zostavujte s dodržaním zásad racionálneho stravovania podľa kníh pre 

diabetikov autorizovaných lekármi. 
5. Nefajčite. Je to nezdravé a nie je to in. Fajčenie totiž výrazne zvyšuje riziko výskytu všetkých 
komplikácií cukrovky, ale aj spôsobuje závažné choroby. 
6. Pohyb je jedným zo základných pilierov liečby. Pravidelný pohyb dlhší ako 150 minút za 
týždeň zlepšuje kontrolu cukrovky . Dôležitejšie ako typ aktivity je jej pravidelnosť a intenzita. 
Najprirodzenejším pohybom je chôdza. Pri pohybe sa musíte cítiť príjmene, nič Vás nesmie 
bolieť a ani nemali by ste sa zadýchať. Námahu zvyšujte postupne a najmä vytrvajte. Požívajte 
krokomer, alebo zapíšte, ako dlho ste sa pohybovali. Tak budete mať kontrolu nad svojim po-
hybom. 

Pripravte sa na návštevu u lekára? 
Na kontrolu sa pripravte. Prineste vyplnený dotazník s vyplnenými všetkými otázkami, 

vrátane krvného tlaku a glykémií. Vyčistite si glukomer. Pri kontrole vždy majte so sebou zo-
znam užívaných liekov (názov, sila, dávkovanie). Majte aj pripravený zoznam liekov, ktoré 
potrebujete predpísať. Buďte na seba v čakárni ako aj na zdravotníkov milý. 

Plán je cesta k úspechu
Ak ste sa rozhodli, že spravíte zmenu, vezmite pero a papier a spravte si plán. Pravidelne 

si ho vyhodnocujte. Stanovte si cieľ, ktorý je reálne dosiahnuteľný. Za vzor si dajte sám seba. 
Vyberte si svadobnú fotografiu. Ste to Vy a porovnávate sa sám so sebou. Začnite robiť, to čo je 
nutné, potom, čo je možné a nakoniec zistíte, že urobíte aj to, čo teraz považujete za nemožné. 
Pri stanovovaní svojich cieľov je potrebné byť konkrétny. Tabuľka nižšie Vám pomôže stanoviť 
si reálny plán.

Ako si mám poradiť s cukrovkou?
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Ako na to? Správne Nesprávne

1. Buďte konkrétny „Budem chodiť na pre-
chádzky.“ „Budem sa hýbať.“

2. Stanovte si merateľný cieľ „Prejdem pešo 3 km.“ „Budem sa viac hýbať.“
3. Nepreceňujte a nepodceňujte 
sa „Prejdem pešo 3 km.“ „Budem behávať 20 km.“

4. Vždy si stanovte aj časový rá-
mec

„Budem chodiť na tanečnú 
každý pondelok.“

„Budem behávať 20 km, keď 
budem mať čas.“

5. Cieľ musí byť zmysluplný

„Budem chodiť pešo 3 km
4x do týždňa.“ 
„Každú nedeľu po obede 
pôjdeme na turistiku.“

„Budem chodiť cvičiť do po-
silňovne.“
„Som tak chorý, že nič ne-
zvládnem.“

6. Myslite na to, čo budete robiť,
keď dosiahnete svoj cieľ

„Ak zvládnem prejsť 3 km 
každý deň tento mesiac, 
v  nasledujúcom mesiaci 
budem chodiť na 4 km.“

„Uvidíme, či zvládnem
3 km prechádzky.“
„Uvidíme či dodržím svoj 
plán.“

7. Výsledky si vždy zapisujte
a vyhodnocujte si ich

„Vždy si zapíšem koľko mi 
trvala prechádzka a koľko 
km som prešiel.
Porovnám si jednotlivé 
dni a  ku koncu mesiaca si 
to vyhodnotím, porovnám 
s mojou hmotnosťou a 
glykémiami.“

„Odhadnem kde som bol 
a čom asi robil. Určite som 
chodil dosť a aj riadne schu-
dol.“ 
„Každá váha ináč váži.“
„Váhu nechcem ani vidieť! 
Stačí mi to na kontrole.“

Prevzaté s programu Dôvera pomáha diabetikom

Zobrali ste si pero a papier? 
Ak áno, sme radi , že sme Vám pomohli.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA,  
Diabetologická ambulancia, Trnava

Volám sa Mária, mám 30 rokov a s manželom a 6 
mesačnou dcérkou bývame aktuálne v Trnave. DM1 
mi diagnostikovali v marci 2020, kedy som bola akútne 
hospitalizovaná s ketoacidózou. Človek by si myslel, že v 
dnešnej dobe snáď každý rozozná príznaky cukrovky. Ja 
som však nadmerné pitie tekutín a rapídnu stratu hmot-
nosti pripisovala stresu. V nemocnici som vtedy strávila 
asi týždeň. Do domácej výbavy som si odnášala inzulí-
nové perá a glukomer. S minimálnou edukáciou o zlo-
žení stravy a iných faktoroch, ktoré na hladinu glukózy 
v krvi vplývajú, som si len veľmi pomaly uvedomovala, 
ako veľmi mi táto diagnóza bude ovplyvňovať môj kaž-
dodenný život. Prvé týždne boli náročné. Každý hlt i dú-
šok - jedla či nápojov - som si vážila a merala. Sledovala 
som rast i pád glykémii a poctivo všetko zapisovala. Čas 
podania inzulínu a rovnako čas, kedy som začala jesť. Po 
istej dobe som ku pravidelnej strave pripojila pravidelný 
pohyb v podobe behu. Moje úsilie a všetok čas, ktorý som sebe a cukrovke venovala, sa odzr-
kadlil na hodnote HbA1c, ktorá pár mesiacov po záchyte ukazovala priaznivých 6,3. Aktuál-

ne používam pumpu 
MiniMed 640G spolu 
so senzormi Guar-
dian 3 a táto kombi-
nácia mi pri súčas-
nom životnom štýle 
zatiaľ vyhovuje. Ak by 
sa to zmenilo, na trhu 
je široké spektrum 
iných možností a je 
iba na úžívateľovi, aký 
systém monitorova-
nia si zvolí. Myslím, 
že dobre kompenzo-
vaná cukrovka je naj-
mä o správnom psy-
chickom nastavení, o 

podpore od rodiny, priateľov a kolegov. Totiž ak by sa môj manžel denne pred mojimi očami 
napchával punčovými rezmi, asi by moj HbA1c vyzeral trocha inak :) 

Mária Vaňurová, 
liečená v ambulancii MUDr. Jozefa Lacku v Trnave

Skúsenosti pacienta
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Diabetická retinopatia vzniká ako následok mikroangiopatie pri ochorení diabetes melli-
tus. Dochádza k poškodeniu steny ciev sietnice pôsobením hyperglykémie a často aj hyperli-
pidémie, čím je narušená oxygenácia sietnice. V skorších štádiách diabetickej retinopatie sa na 
sietnici objavujú výdute ciev – mikroaneuryzmy a drobné krvácania, prípadne lipidové depo-
zity. V neskorších štádiách pri pokročilej ischémii vznikajú opuchy sietnice, cievne abnorma-
lity až novovytvorené menejcenné cievy - neovaskularizácie. Ich prasknutím sa do priestoru 
sklovca vyleje krv - hemoftalmus, čo znamená akútnu stratu zraku. Opuch a nedostatočné 
zásobenie kyslíkom v mieste najostrejšieho videnia – v makule spôsobujú rozmazané videnie 
a postupné zhoršenie zrakovej ostrosti. Pri neliečenej diabetickej retinopatii hrozí trakčné od-
lúčenie sietnice a slepota.

Pri trvaní cukrov-
ky dlhšie ako 20 rokov 
postihuje diabetická re-
tinopatia 80-100% dia-
betikov 1.typu a viac ako 
60% diabetikov 2.typu. 
Keďže nástup diabetickej 
retinopatie je nebolestivý 
a  často bez akýchkoľvek 
príznakov, je potrebné, 
aby každý diabetik raz 
ročne podstúpil vyšetre-
nie očného pozadia, čím 
oftalmológovia dokážu 
odhaliť diabetickú retino-
patiu v  skorých štádiách, 

kedy možno včasnou liečbou zabrániť prechodu diabetickej retinopatie do neskorých a zrak 
ohrozujúcich štádií. Ak diabetik navštívi oftalmológa z dôvodu zhoršenia zraku, často už ide 
o pokročilý stupeň ochorenia, kedy aj liečba je už komplikovanejšia a dlhodobejšia.

V prevencii vzniku diabetickej retinopatie je nutná úprava životosprávy a režimové opatre-
nia, uspokojivá glykémia, hodnoty krvného tlaku a lipidov. Pri rozvoji diabetickej retinopatie 
nastupuje špecializovaná oftalmologická liečba – laserová koagulácia sietnice, ktorá zrako-
vú ostrosť už nezlepšuje, ale zabraňuje zhoršovaniu nálezu. Pri diabetickom opuchu makuly 
a ichémii sietnice je indikovaná biologická liečba – aplikácia antirastových faktorov do sklov-
ca. Väčšinou je však potrebná kombinovaná liečba laserovej koagulácie sietnice a biologickej 
liečby.

Liečba diabetickej retinopatie je časovo náročná a komplikovaná, často dlhodobá, kým prí-
de k stabilizácii očného nálezu, preto je stále najdôležitejšia dôkladná prevencia a pravidelné 
vyšetrenia očného pozadia.

MUDr. Jurdáková

Diabetická retinopatia


