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  DIABETES MELLITUS 2.TYPU

Jak účinně léčit cukrovku při nadváze?

Bariatrickou operací... Víte, co to je?

Může operace pomoci právě vám zlepšit kompenzaci DM 2T 

a současně významně snížit nadbytečnou váhu?

VÝKON JE JEDNOZNAČNĚ DOPORUČEN U PACIENTŮ:
• s BMI* 35–40 se špatnou kompenzací DM2T, pokud selže léčba režimovými 
   opatřeními, dietou a tabletkami či inzulínem**
• s BMI* nad 40 co nejdříve po zjištění diagnozy DM2T** 

Zda je tento druh léčby vhodný právě ve vašem případě, se můžete informo-
vat při konzultaci se svým praktickým lékařem či diabetologem, nebo přímo 
v poradně v našem bariatricko-metabolickém centru v Turnově.

* BMI (body mass index) = vaše váha (v kg) / vaše výška2 (v m)
** DSS guidelines Rubino F, Nathan DM, Eckel RH et al.: Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 
Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organisations, Diabetes Care 2016; 39:861-877
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Chcete se dozvědět více 
o své nemoci?

14. 11. 2018 od 16 h

Srdečne vás zveme na soubor přednášek 
ke „Světovému dni diabetu“

 o účinné léčbě diabetu 2. typu 
a bariatrické chirurgii dne

v Přednáškovém sále KNL, a.s.
(budova P, 2. p. vedle knihovny)

falc, perforace falc
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POŠKOZENÍ NEBO 
ZTRÁTA ZRAKU

VYŠŠÍ RIZIKO 
MOZKOVÉ MRTVICE

VYSOKÝ CHOLESTEROL, 
VYSOKÝ TLAK

INFARKT MYOKARDU
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(UCPÁVÁNÍ TEPEN)

SELHÁNÍ 
FUNKCE LEDVIN

INKONTINENCE

AMPUTACE 
V SOVISLOSTI S VŘEDY 

NA NOHÁCH

ARTRITIDA

Komplikace spojené 

s nadbytečnou váhou

Komplikace spojené 

s diabetem 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu (DM 2T) je velmi závažná choroba, kterou v ČR trpí 
téměř každý desátý člověk. Jednou z příčin rostoucího počtu diabetiků je 
i zvyšující se procento lidí trpících obezitou.

Pokud není diabetes mellitus účinně léčen, 
vede k předčasnému rozvoji aterosklerózy 
(ucpávání tepen), s čímž souvisí i vyšší rizi-
ko mozkové mrtvice, infarktu myokardu či 
postižení tepen dolních končetin. Důsled-
kem změn malých cév může dojít též k or-
gánovému poškození a selhání funkce led-
vin, slepotě, bolestem v končetinách nebo 
naopak ke ztrátě citlivosti a tvorbě vředů na 
nohách (diabetická noha).

Je málo známé, že právě OBEZITA přispívá 
k rozvoji 75 % všech případů onemocnění 
DM 2T. Jejímu vlivu můžeme připsat záro-
veň podíl na 50 % onemocnění hyperten-
zí či 33 % onemocnění srdečních tepen 

a mozkových mrtvic. V důsledku těch-
to komplikací tak obézní dekompenzova-
ní diabetici umírají o mnoho let dříve než 
zdraví lidé.

Jednou z nejúčinnějších, avšak méně zná-
mých metod léčby DM 2T v kombinaci 
s obezitou, je bariatricko-metabolická chi-
rurgie, kdy po operaci dochází nejen k po-
klesu nadváhy, ale i ke změně metabolické 
odpovědi organismu.

Díky prokázaným výsledkům se chirurgická 
léčba diabetu 2. typu stala součástí nových 
doporučení, ke kterým se v současné době 
hlásí více než 50 evropských zemí.

DŮSLEDKEM TĚCHTO ZMĚN JE:
• výrazné snížení hmotnosti,
• zlepšení kompenzace diabetu či úplné vymizení 
   onemocnění,
• snížení rizika úmrtí na komplikace spojené s obezitou,
• pokles krevního tlaku,
• úprava hladiny tuků v krvi.

Bohužel tuto účinnou metodu využije jen <1 % z vel-
kého počtu diabetiků, kterým by zákrok mohl pomoci 
prodloužit život. Jednou z příčin je nedostatečná infor-
movanost jak pacientů, tak i lékařů. 

BARIATRICKO-METABOLICKÁ CHIRURGIE

Operace jsou prováděny v celkové narkóze, nejčastěji šetrným (laparoskopic-
kým) přístupem. Existuje několik druhů výkonů, v jejichž průběhu je zmenšen 
žaludek, případně je proveden zákrok na střevě, takže dochází ke zmenšení přijí-
maných porcí potravy a snížení příjmu živin za současného pocitu sytosti.

ZAJÍMÁ VÁS O CO SE JEDNÁ?

Jednou z účinných metod je sleeve resekce, neboli rukávová resekce žaludku. Těšíme se na vás!

V případě zájmu o akci potvrďte 
prosím vaši účast vyplněním formuláře

do 10. 11. 2018 na:

www.nemlib.cz/akce/svetovy-den-diabetu

nebo na emailu: 
dendia@nemlib.cz

Podrobný program akce vám do konce 
října zašleme na vámi uvedenou 

emailovou adresu*.

*S poskytnutím osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním 
v KNL, a.s. na dobu určitou – a to do 14. 12. 2018. 

Více info na: 
www.nemlib.cz/akce/svetovy-den-diabetu
www.nemlib.cz/zpracovani-osobnich-udaju

Potvrzení účasti je nezávazné. 
Účast na přednáškách je zcela zdarma.

www.nemlib.cz

14. 11. 2018 od 16 h

v Přednáškovém sále KNL, a.s.
(budova P, 2. p. vedle knihovny)
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