
  CUKROVKA – DIABETES MELLITUS

Cukrovka – diabetes mellitus je závažné a zrádné onemocnění, které na 
počátku nebolí, ale pokud není dobře léčené, jeho komplikace vedou  
k závažnému postižení organismu, které vám zkrátí život.

Co je glykémie a jaká má být její hodnota?
Glykémie je hladina krevního cukru. To, ja-

kou máte mít hodnotu nalačno a po jídle, je 
individuální a záleží na dalších onemocně-
ních, kterými trpíte. 

Co je glykovaný hemoglobin (HbA1c)?
Jedná se o množství červeného krevního 

barviva – hemoglobinu s  navázaným cukrem. 
Protože červená krvinka žije 3 měsíce, určuje 
jeho výška dlouhodobou kompenzaci diabe-
tes mellitus. Čím je hodnota vyšší, tím vyšší 
je i glykémie a cukrovka je hůře léčitelná.  
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU ŠPATNÉ KOMPENZA-
CE JE NEDODRŽOVÁNÍ DIETY, NEPRAVIDELNÉ 
UŽÍVÁNÍ LÉKŮ A  NEDOSTATEČNÝ POHYB.

To, jaký by měl být váš glykovaný hemo-
globin, opět určí lékař podle vašeho věku,  
dalších chorob a vaší spolupráce. 

Jaké jsou pozdní komplikace cukrovky?
Dlouhodobě vyšší hladiny krevního cukru 

způsobují změny na cévách, nervech, v poji-
vových tkáních. Tyto změny vedou k postiže-
ní očí, ledvin, nervů, ke vzniku vředů na no-
hách a ke zvýšenému ukládání tuků v cévách 
– předčasné ateroskleróze („ucpávání cév“), 
které jsou pak příčinou mrtvice, srdečního in-
farktu a onemocnění tepen dolních končetin.

Jak můžete zabránit tomu, aby vám cukrov-
ka nezkrátila život?

Řiďte se radami svého lékaře, užívejte pra-
videlně léky a dodržujte dietní doporučení. 
Pravidelně se hýbejte. Ideálním pohybem je 
chůze trvající 30–40 minut denně. Choďte 
na pravidelné kontroly k lékaři a zajímejte se  
o to, jak máte cukrovku kompenzovanou. 

Navštivte 1x ročně očního lékaře, který 
může při vyšetření očního pozadí odhalit po-
čínající změny na sítnici a včasným zásahem 
ochránit váš zrak. Kontrolujte si denně nohy, 
zda na nich nemáte poranění či vředy. Pokud 
se defekt nezahojí do 3–5 dnů, vyhledejte 
svého praktického lékaře. 

Není jen zvýšená hladina cukru v krvi

POŠKOZENÍ ZRAKU AŽ SLEPOTY
V roce 2015 bylo v ČR léčeno  

nebo sledováno 98 000 pacientů pro 
diabetickou retinopatii, více než  

2 000 (2 %) pacientů bylo slepých.

POSTIŽENÍ LEDVIN S NUTNOSTÍ 
NÁHRADY FUNKCE DIALÝZOU NEBO 
TRANSPLANTACÍ

V roce 2015 bylo v ČR 108 000 pacientů  
s diabetickou nefropatií, téměř 41 000  
(38  %) z nich již mělo zhoršenou funkci 
ledvin, u 2 500 (2,3 %) pacientů musela 
být činnost nefunkčních ledvin  
nahrazena dialýzou.

INFARKT NEBO MRTVICE
Přibližně ¾ pacientů (75 %)  
s diabetem umírá v důsledku  

kardiovaskulárních komplikací.
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Pokud nemáte nemoc pod kontrolou,  

hrozí vám vysoká rizika...

www.nemlib.cz

AMPUTACE V SOUVISLOSTI  
S VŘEDY NA NOHÁCH
V roce 2015 bylo v ČR léčeno 42 000 
pacientů pro syndrom diabetické 
nohy, 10 000 z nich (23,8 %)  
skončilo s amputací části končetiny. 

23,8 %  
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úmrtí na kar-
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komplikace  

2 %  
ztráta zraku

2,3 %  
dialýza

O možnostech léčby se ptejte  
svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 

Máte svoji hladinu cukru  

pod kontrolou?


