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cukrovka sice nebolí,
o to víc je však zákeřná
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nebo druhého typu.

je zákeřná, nevy[éčitelná a postihuje
stá[e více [idí.

.

Vloce 2012

o Diabetes

se v Ceské republice s diabetem léči1ovíce než

841 tisíc pacientů, což představovalo nárůst počtu případů o téměř 16 tisíc diabetilcu
oproti předchozímu roku. To-

hoto onemocnění přibývá

v dlouhodobém trendu, stejně jako roste i počet jeho
chronic§ich komplikací, kíerých v roce 2012 bylo více
néž241, tisíc, uvádí Ústav
zdravotnic§ich informací
statistiky CR.
Co se vlastně při cukrovce
v těle děje? ,Je to onemocněni, při kterém lidslgí organisa

mus není schopen udržet

Léčbu,diabetu podporuje i
Všeobecná rdravotni poiišťovna, a to prostřednittvim kampaně Aktivni diabďik, která
je zaměiená hlavně na pacienty ve věku nad padesát tet.

Možná jste se již setkali
s názvem cukrovka prvniho
Děti trp1 zpravidla pouze
prvním typem, kdy organismus neprodukuje žádný
ínzulín a, pacient ho musí
dodávat pomocí [éčby.

o Kampaň má podpořit diabe-

tiky, aby nejen zodpovědně
dodržova[i předepsanou léč,
bu, ale aby i sami byli aktivní: udržova[i se v kondic,i pohybem, správně 5e 5trávova[i a nepropadati skepsi.

2. typu, který je
častějši, způsobuje relativní

nedostatek inzu[inu. pacient

je léčendietou a tableto{mi léky. V pňpadě, že to
nestaó, můžebýt v téčbě
použit i inzulin. Tento typ
djabetu souvisí především
s životním stylem a v současné době je považován za
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. civilizační chorobu, potvrzu-

Za vznikem cukrovky

je,lan Brož z FN Královské
Vinohrady.

stoji napňklad:

o nadváha nebo obezita

drobných cév očnísíťnice.
V těžtcých případech může
nastat krvácení do sítnice či

.

sklivce. Pokročilézměny pak
koncentraci krerrního cukru
mohou vést až k úplnéslepo(glukózy) v l<r\ri v normálrúch
tě," lysvětluje Brož.
mezích.,Výsledkem je vyšší
Pokud nechodíte na pravikoncentrace, takzvan,á hyper-

glykémie, Pokud tento stav

trvá neléčen nebo léčennedo-

statečně řadu let, můževést
tkání"' vysvětluje 1ékď Jan Brož
ze 2. interní kliniky FN IGálovské Vinohrady.
Právě v tom, že člověk při
diabetu nepocifuje v podstatě téměř žádné potížea často
o něm neví, je ulc;rto nebezpečí.Protože když se neléčí,
můžemít fatální následky.
,,Můžedojít k očnímupoškození, konkrétně k poškození

k poškození někte4ých

tlaku (nad r4ol9o)

o výskyt cukrovky

v

těhoten-

stvi nebo porod plodu nad

4,5ks

.

onemocnění §rdce

cha v ústech, slabší qikonnost a úbytek hmotnosti,
měli byste co nejdříve vyhledat lékaře.
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Postihuie i novorozence

Ze své zkušenosti potwzu-

cukrovkou můžedítě již od porodu,
to je však vzáclé. Z našich
zkušeností víme, že častěji to

,,Také následná péčepo ná-

například Sdružení rodičů abetu vždy velmi překvapení
a Jřátel diabetic\ých dětí a diagnózu přijímají v šoku.

nělou soupralrr písemných
materiálů, které pokqivají celoupéčio diabetické dítě vro-

dině,'doplňuje.

Sdružení pořádá kurzy pro

watu z nemocnice, to znamená invazivní měření glyké-

rodiče, vzdělávání probíhá

injekcí, jídelníplán, denní

asi pět set dětí. Sdružení také

bývá kolem sedmého roku

mie glukometrem, velikost
dávky inzulinu podávaného

dětí," říká Václav Letocha,
předsedatohoto sdružení.

rozwh - to vše se z počátku
zdá velmi složité. Rodiče potřebují mnoho informací,
proto sdruženívydalo ojedi-

*-fu"

o zvýšené hodnoty krevního

nejčastěji v podobě diabetické nohy.
Ale varovat by vás měly daleko dřívějšípŤiznal<y: z:r,ýšené močenía častá žizeí.pokud cítíte zvýšený pocit su-

je, že rodičejsou záchytem di-

a také kolem puberty. Ročně
je u nás nově diagnostikováno 200 až 250 diabeticlqich

cukru v minu|osti

moc ptně projeví, například
špatně se hojícími ranami

diabetické děti. Věnuje sejim

v Cesku. ,,Onemocnět

výsky.t cukrovkyv pňmém
příbuzenstvu

o zvýšené hodnoty krevního

delné prohlídky,.při kteqých
se dělá rozbor moči a krrre,
můžetezjisttt, že máte cukrovku až ve fází, kdy se ne-

ffiEefu#E#ffisamostatnou kapitolu tvoří

vjce na stránkách
www.aktivnidiabetik.cz

uí''

speciálrích táborech, ktekaždoročně
dvacet a vystřídá se na nich
i na

4ich pořádají
obhajuje

a

prosazuj

e

podmín-

ky péčev sociální oblasti.

Více nawww,diadeti.cz. xlur.
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Tato přítoha vychází ve spolupráci s Ministerstvem
zdravotnictví ČR v rámci Programu vyrovnáváni
přítežitostípro občany se zdravotním postižením.

