
Ako si poradiť s cukrovkou?

5 lekárov, 
ktorých potrebujete



Čo potrebujem vedieť o cukrovke?

Diabetes, ľudovo cukrovka, je chronické metabolické ochorenie. Jeho hlavným 
prejavom je hyperglykémia, teda trvalé zvýšenie cukru (glukózy) v  krvi. Cukrovka 
sa delí na 2 základné typy, ostatné druhy sú zriedkavé. Diabetes 1. typu vzniká, 
ak si organizmus nedokáže vytvoriť vlastný inzulín. Častejší je diabetes 2. typu, 
keď organizmus inzulín síce vytvára, no buď v  malom množstve, alebo ho nevie 
dostatočne využiť.

Cieľom liečby je udržanie optimálnych hodnôt 
cukru v krvi a zníženie rizika ďalších ochorení, na-
príklad aj srdcovocievnych. Nevyhnutným pred-
pokladom úspešnej liečby cukrovky je správne 
stravovanie, primeraná fyzická aktivita a pravidel-
né užívanie liekov. Pravidelné kontrolné vyšetre-
nia u diabetológa včas odhalia iné choroby, ktoré 
potom môžu liečiť iní špecialisti. 

Cukrovka predstavuje významné rizi-
ko pri život ohrozujúcich stavoch. Ak 
túto chorobu neliečite dostatočne, hro-
zí vám poškodenie zraku, slepota, zly-
hanie obličiek, či amputácia dolných 
končatín (tzv. diabetická noha). Vysoké 
hodnoty cukru v  krvi vážne ohrozu-
jú najmä srdce a  cievy. Napríklad ri-
ziko vzniku srdcovocievnej choroby  
u cukrovkára 2. typu je 2 až 4x vyššie, 
než u nediabetika. Takisto úmrtie z kar-
diovaskulárnych príčin je u diabetika 4x 
pravdepodobnejšie. 

Do rizika sa dostávate, ak sú hod-
noty glykémie dlhodobo nad od-
porúčaným priemerom, to zname-
ná – nalačno viac ako 6,0 mmol/l,  
a v druhej hodine po najedení viac ako  
7,5 mmol/l. Ak sa nebudete dôsledne 
liečiť, hrozia vám akútne kompliká-
cie (hypoglykémia, diabetická kóma)  
a chronické ťažkosti, ktoré postihujú 
celé telo.

Ako mi pomôže lekár?

Čo je diabetes?

Čo to pre mňa 
znamená?

Aké sú hrozby 
a komplikácie?



•	 náhle	tŕpnutie	končatín,	tváre,	
 zvlášť na jednej strane tela,
•	 náhla	zmätenosť	a	závraty,	
•	 dočasná	strata	vedomia,	
•	 problémy	s	koordináciou,	bežnými	pohybmi,
•	 náhle	problémy	s	vyjadrovaním	a	porozumením,
•	 problémy	s	videním,	najmä	na	jednej	strane,
•	 neschopnosť	usmiať	sa,	zdvihnúť	paže,
•	 prudká	bolesť	hlavy.

•	 počiatočné	známky	poškodenia	
sietnice, keď ešte pacient vidí dobre, sa 
zisťujú pri vyšetrení očného pozadia

•	 neskoršie	poškodenie	zraku	sa	prejaví	
videním chumáčikov, deformovaných 
tvarov, škvrnami a rozmazaným 
videním

•	 videnie	ako	cez	červenú	záclonu	je	pri	
krvácaní do sklovca

•	 posledné	štádium	je	úplná	slepota

•	 zhoršenie	činnosti	obličiek	
pacient niekoľko rokov 
nepociťuje,

•	 funkčnosť	obličiek	sa	zisťuje	u	
diabetológa pri pravidelných 
vyšetreniach moču a krvi 

•	 opakované	zistenie	bielkoviny	
v moči poukazuje na 
poškodenie obličiek, ktoré sa 
potvrdí vyšetreniami z krvi

•	 pokročilé	štádiá	zlyhávania	
činnosti obličiek sa liečia 
hemodialýzou, t.j. umelou 
obličkou

1. Makrovaskulárne       
koMplikácie 
Tieto komplikácie nastávajú, keď 
je dlhodobo poškodzovaný srdco-
vo-cievny systém pri nedostatočnej 
metabolickej kompenzácii cukrovky 
(merané hladinou cukru a glykova-
ným hemoglobínom v krvi). Najčas-
tejšími komplikáciami sú mozgová 
mŕtvica,	srdcový	infarkt	a	 ischemická	
choroba dolných končatín.

2. Mikrovaskulárne  
     koMplikácie 
Komplikácie z poškodenia 
malých ciev vznikajú 
pre dlhodobo vysoké 
hodnoty cukru v krvi. 
Načastejšie sú postihnuté 
nervové vlákna, oči, 
obličky a nohy.

Spoznajte komplikácie cukrovky

Mozog - náhla cievna 
mozgová príhoda  
- porážka

oČI – hlavne diabetická 
retinopatia a glaukóm 

oBLIČKY 
– diabetická 
nefropatia

Srdce  
- srdcový 
infarkt

•	 bolesť	v	hrudníkovej	oblasti,
•	 nepríjemný	pocit	tlaku	až	
 bolesti za hrudnou kosťou, 

medzi lopatkami, alebo na šiji,
•	 pocity	pálenia	a	plnosti	
 na hrudnom koši,
•	 závraty	a	zvracanie,
•	 studený	pot,
•	 dýchavica,	
•	 nevysvetliteľná	bolesť	
 v oblasti žalúdka.

cIevY

•	 ischemická	choroba	dolných	
končatín – bolesť v lýtkach po 
prejdení niekoľkých metrov, 
neskôr aj v pokoji,

•	 bledá	a	studená	noha	bez	pulzu	
 – hrozí uzavretie tepny, 
•	 posledné	štádium:	tkanivo	
 odumiera – začína sa gangréna.

upozornenie: Diabetici často nepociťujú 
bolesti, čo je dôsledok poškodenia 
nervových zakončení!

•	 pocit	mravenčenia,	brnenia	a	pálenia	v	
prstoch nôh v kľude a v noci

•	 pocit	ponožiek	na	nohách	alebo	rukavíc	
na rukách

•	 postupná	strata	citlivosti	na	tlak,	teplo,	
chlad a bolesť v končatinách

•	 poruchy	potivosti
•	 zhrubnutá	koža	
•	 slabosť,	únava,	neistá	chôdza
•	 kožné	defekty	na	nohách
•	 pri	neliečení	hrozí	amputácia

NoHY – diabetická 
neuropatia dolných končatín 
resp. diabetická noha



Čo potrebujem vedieť 
o srdcovo-cievnych ochoreniach?

Srdcovo-cievne (kardiovaskulárne) ochorenia sú jednotným pomenovaním pre 
choroby obehovej sústavy, ktoré postihujú srdce a cievy. Väčšinou je ich pôvod-
com zužovanie ciev – ateroskleróza. Tie kvôli ukladaniu LDL-cholesterolu v ste-
ne cievy postupne kôrnatejú a strácajú pružnosť, čo vedie k zhoršeniu prúdenia 
krvi do orgánov a tkanív. Pokiaľ sa zablokuje cieva, ktorá vyživuje srdcový sval, 
môže nastať infarkt myokardu. Ak sa upchajú cievy, ktoré zásobujú mozog, hro-
zí	mozgová	mŕtvica.	Aterosklerózu	urýchľuje	vysoký	krvný	tlak,	obezita	a	dia-
betes. Srdcovo-cievne ochorenia sú vo všetkých vyspelých štátoch, Slovensko 
nevynímajúc, najčastejšou príčinou úmrtí už niekoľko desaťročí.

Základom sú pravidelné kontroly a spolupráca 
špecialistov. Všeobecný lekár vám pri zhoršení 
prediabetu na základe vyšetrenia glykovaného 
hemoglobínu 1x ročne alebo zhoršenia klinic-
kého obrazu odporučí návštevu u diabetológa a 
kardiológa. Mnohé srdcovo-cievne ochorenia ne-
bolia, a preto len odborné vyšetrenia môžu odha-
liť ďalšie riziká. V prípade, že sa potvrdí kardiovas-
kulárne ochorenie, podstatná je vaša disciplína. 
Dodržiavajte pokyny lekárov, pravidelne užívajte 
lieky, pokúste sa schudnúť, začnite športovať, za-
nechajte fajčenie, alkohol pite striedmo.

Ako mi pomôže lekár?

Čo sú srdcovo-cievne ochorenia? 

Ak máte súčasne cukrovku aj  srdco-
vo-cievne ochorenie, chronické kom-
plikácie zasahujú vaše srdce, cievy, aj 
váš mozog. Hlavným spojovateľom 
kardiovaskulárnych komplikácií je 
ateroskleróza. Najväčšou hrozbou je 
smrť – u diabetikov ju spôsobuje naj-
mä ischemická choroba srdca (vráta-
ne infaktu myokardu), srdcové zlyha-
nie a cievna mozgová príhoda.

Aké sú hrozby 
a komplikácie?

Každý cukrovkár je vo vysokom ohrození, že sa uňho rozvi-
nie aj srdcovo-cievne ochorenie. Podceňovanie tohto rizika 
a nedodržiavanie odporúčaní od lekárov, môže mať tragické 
následky. Najčastejším „vinníkom“ srdcovo-cievnych ochore-
ní je spomínaná ateroskleróza. Aj preto je kľúčové, aby ste sa 
zamerali na normalizáciu hladín cukru v krvi, zníženie a do-
siahnutie cieľových hladín LDL cholesterolu a krvného tlaku. 
Pomôže vám v tom diabetológ.

Čo to pre mňa 
znamená?

Srdce



Čo najviac ohrozuje váš život?

!

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP, porážka, 
mozgová	mŕtvica)	je	vážny	stav,	keď	buď	v	dôsled-
ku zužovania ciev (ateroskleróza), alebo kvôli zraze-
nine v cieve došlo k zablokovaniu prívodu krvi do 
mozgu. Porážka sa prejavuje náhlym ochabnutím 
tváre, jazyka a končatín, najčastejšie iba na jednej 
strane tela. Typická je zmätenosť, zhoršené videnie, 
niekedy sprevádzané aj stratou vedomia. Človek 

má problémy s koordináciou a pohybmi, nevie zdvih-
núť ruky, ani odpovedať na základné otázky. Vyskyt-
núť sa môžu závraty, celková nevoľnosť, aj zvracanie. 
Prejavy sú často iba dočasné, trvajúce niekoľko mi-
nút, no netreba ich podceňovať. Hoci varovné signá-
ly odzneli, človek je stále v ohrození života. Čím skôr 
sa porážka odhalí, tým je väčšia šanca na úspešnú 
liečbu, alebo rýchle rozpustenie zrazeniny. 

Infarkt myokardu je život ohrozujúci stav, pri kto-
rom dochádza k  akútnemu odumretiu niektorej 
časti srdcového svalu. Hlavnou príčinou je krvná 
zrazenina, ktorá  vzniká pri krvácní do tukového 
sklerotického ložiska a tá zablokuje prívod krvi do 
srdcovej tepny. Infarkt sa väčšinou prejaví silnou, 
zvieravou bolesťou v oblasti hrudného koša, trva-
júcou viac ako 20 minút. Typické sú pocity tlaku a 
pálenia za hrudnou kosťou, v oblasti krku, či me-
dzi lopatkami. Bolesť môže byť tupá, s pocitom 
„plnosti“. Častá je aj celková nevoľnosť, zvracanie, 
skrátené dýchanie, studený pot, či akútny strach 
zo smrti. U diabetika sú časté nebolestivé  infrak-
ty, bez subjektívnych príznakov a infarkt sa odhalí 
neskoro. Zvyšuje sa tým riziko úmrtia.

Ak dôjde k postupnému zníženiu alebo zastaveniu prísunu živín a 
kyslíka do srdca, vzniká ischemická choroba srdca. Vo vyspelých kra-
jinách ide o najčastejšie srdcovo-cievne ochorenie a najčastejšiu prí-
činu smrti. Ischémiu zapríčinia skôrnatené cievy. Ischemická choro-
ba srdca môže prebiehať roky (chronická) s minimálnymi príznakmi 
alebo sa prvýkrát prejaví ako náhla bolesť na hrudi, srdcový infarkt 
alebo smrť. Príznakmi chronickej formy je dýchavica po námahe, zní-
žená fyzická výkonnosť,  občasné bolesti na hrudi alebo v ramenách. 
Náhle dočasné zhoršenia chronickej formy sa prejavujú ako angína 
pektoris. Je to záchvat silnej tlakovej bolesti na hrudi, ktorý po nie-
koľkých minútach ustúpi. Je spôsobená krátkodobým nedokrvením 
srdca.

ak vám okrem cukrovky diagnostikovali aj niektoré z týchto 
ochorení, vyšetrenie u kardiológa neodkladajte! výmenný 
lístok vám napíše všeobecný lekár i diabetológ.

Srdcové zlyhanie (alebo srdcová nedostatočnosť) 
vzniká vtedy, ak je narušená schopnosť srdca „pum-
povať“, teda prečerpávať krv. Príčinou môže byť 
prekonaný infarkt, ischemická choroba srdca, vyso-
ký krvný tlak, cukrovka, ale i rôznorodé chlopňové 
chyby. Srdcové zlyhanie je často posledným štá-
diom iných kardiovaskulárnych ochorení. Prejavu-
je sa únavou (z nedostatku krvi vo svaloch), zrých-
leným tepom, či sťaženým dýchaním – najskôr pri 

fyzickej záťaži, neskôr aj v pokoji. Kvôli zadržiavaniu 
tekutín v tele, strácate chuť do jedla, opúchajú vám 
končatiny aj brucho. Príčin srdcového zlyhania je 
veľa. Liečba je individuálna, predtým absolvujete 
dôkladné vyšetrenia u kardiológa. 

Diabetici si príznaky srdcového zlyhania ve-
ľakrát zamieňajú s inými, menej závažnými 
stavmi, alebo aj s “obyčajným” starnutím, čo 
je vážna chyba.

cievna mozgová príhoda (porážka)

Infarkt myokardu

Ischemická choroba srdca

Srdcové zlyhanie



Úlohy jednotlivých lekárov 

Hlavným cieľom diabetológa je prevencia kompli-
kácií cukrovky a optimalizácia kvality života a  to 
znížením a normalizáciou krvného cukru, znížením 
hladín cholesterolu a úpravou krvného tlaku. Kon-
troluje prekrvenie dolných končatín, zisťuje prízna-
ky diabetickej neuropatie a potvrdzuje ich alebo 
vylučuje orientačným neurologickým vyšetrením. 
Robí pravidelné vyšetrenia krvi podľa predpísanej 
frekvencie vo vzťahu k typu liečby na zistenie  dlho-
dobej kompenzácie cukrovky, hodnôt cholesterolu, 
sledovanie stavu obličiek, pečene, krvného obrazu, 
štítnej žľazy, svalových parametrov, obsahu mine-

rálov. Učí pacienta ako sa má stra-
vovať, aká je  vhodná fyzická aktivita 
a cvičenie, ako užívať lieky a prečo 
je dôležité ich pravidelné užívanie. 
Predpisuje lieky na úpravu krvného 
cukru, zníženie hladín cholesterolu, 
úpravu krvného tlaku a liečbu kom-
plikácií cukrovky. Niektoré antidia-
betiká výrazne znižujú riziko vzniku 
srdcovocievnych komplikácií, po-
škodenia obličiek a predčasnej smrti. 

Diagnostikuje vznik a stupeň kardiovaskulárneho ocho-
renia. Využíva na to prístroje ako je ultrazvuk srdca, EKG, 
24 hodinové sledovanie činnosti srdca (EKG Holter) a 
krvného tlaku (tlakový Holter), odosiela na špeciálne vy-
šetrenia CT, MR, koronarografiu. Lieči závažnejšie štádiá 
ischemickej choroby srdca,  choroby vysokého krvného 
tlaku, poruchy srdcového rytmu, srdcové zlyhávanie, 
choroby ciev končatín. 

Vedeli ste, že celosvetovo až 65 % diabetikov 
zomiera práve na neliečené srdcovo-cievne 
problémy? Ide o zložitú spleť zdravotných 
komplikácií, ktorú jeden odbor nedokáže 
úspešne riešiť. V súčasnom období v liečbe 
cukrovky a k ovplyvňovaniu kardiovaskulár-
nych ochorení má diabetológ účinné lieky, 
ktoré dokážu podstatnou mierou znižovať 
aj úmrtnosť diabetikov na tieto pridružené 
srdcovo-cievne komplikácie. Úzka spoluprá-
ca diabetológa a kardiológa v starostlivosti o 
diabetika predlžuje a skvalitňuje jeho život.

Diabetológ a kardiológ ako špecialisti, úzko spolupra-
cujú v manažmente liečby diabetika pri rizikách kardio-
vaskulárnych sprievodných ochorení. Manažment liečby 
diabetika z hľadiska samotnej liečby diabetu, hyperten-
zie, dyslipidémie, stravovacieho režimu je v plnej kom-

petencii diabetológa. Diabetológ v prípade po-
dozrenia na srdcovocievne ochorenie, srdcové 
zlyhanie, poruchy srdcového rytmu a iné závažné 
faktory odosiela diabetika ku kardiológovi za úče-
lom diagnostiky a liečby.

Úloha diabetológa

Kardiológ

výhody spolupráce 
diabetológa a kardiológa

Spolupráca diabetológa a kardiológa



Kto sa o mňa ešte postará?

Chronické zlyhanie obličiek je častou kompliká-
ciou cukrovky. Choroba sa rozvíja dlhé roky a ne-
pozorovane. Chorobu vám zistí diabetológ pri vy-
šetreniach moču a ďalších krvných parametrov. 
Ten vás naučí ako sa stravovať pri ľahších formách 
ochorenia obličiek a aké sú vhodné fyzické aktivity. 

Častou komplikáciou diabetu je polyneuropatia dolných končatín. Tá môže v ne-
skoršom štádiu vyústiť do najzávažnejšieho stavu – diabetickej nohy. Polyneuro-
patiu dolných končatín môže stanoviť diabetológ, ale aj neurológ (pomocou EMG 
vyšetrenia). Ak lekári potvrdia neuropatiu, budete užívať liečbu, ktorá zmierňuje 
príznaky. Pri náhlej cievnej príhode a výraznejších stavoch diabetickej polyneu-

V pokročilejších štádiách nefrológ nastaví špeciálne 
stravovanie, usmerní liečbu vysokého krvného tlaku 
vhodnými liekmi a sleduje vývoj ochorenia. Pri veľmi 
ťažkom zlyhávaní činnosti obličiek zaháji liečbu he-
modialýzou, t.j. umelou obličkou.

ropatie riadi liečbu neurológ. Je dôležité, aby 
ste si pravidelne kontrolovali nohy a  nosili 
vhodnú obuv. Pokiaľ sa objavia opuchy, rany 
či začervenania na chodidle, ihneď kontaktuj-
te svojho diabetológa, alebo chirurga.

injekcie. O  najlepšom postupe by sa mal poradiť 
s diabetológom alebo kardiológom, keďže nie všet-
ky formy sú vhodné, ak máte súčasne diabetes aj 
srdcovo-cievnu chorobu. K  oftalmológovi budete 
chodiť na pravidelné kontroly, obvykle je to 1x roč-
ne. U tehotných diabetičiek sa odporúča prehliadka 
každé 3 mesiace. 

Brožúru ako si poradiť s cukrovkou? 5 lekárov, ktorých potrebujete 
spracovalo občianske združenie SLOVENSKý PACIENT, redakčné 
spracovanie: Tereza Terezová, odborná spolupráca: MUDr. Katarína Černá, 
PhD. MBA MPH, MUDr. Jaroslav Fábry, MUDr. Viktor Hundža, MUDr. Marek 
Macko. Všetky práva vyhradené. 2020. 

Nefrológ

Neurológ

oftalmológ 

Problémy so zrakom patria k najbežnejším dôsled-
kom cukrovky. Ak sa to deje aj vám, navštívte očnú 
ambulanciu. Očný lekár sa volá oftalmológ. Špeci-
álnymi vyšetreniami preverí zrakovú ostrosť, vnút-
roočný tlak a očné pozadie. Cieľom liečby je zníže-
nie cukrov, tukov v krvi a úprava krvného tlaku. Pri 
diabetickej retinopatii môže oftalmológ nariadiť 
laserovú operáciu, chirurgický zákrok, či podávanie 



A pre istotu ešte raz

Cukrovka je chronické 

ochorenie, ktoré sa dá zvládnuť 

s pomocou špecialistov.

Srdcovo-cievne choroby 

sú komplikáciou u mnohých 

diabetikov.To im výrazne 

skracuje život.Až 65 % diabetikov umiera 
na nejakú srdcovo-cievnu 

komplikáciu.

Ak má diabetik súčasne 

aj srdcovo-cievnu chorobu, 

vyžaduje sa vzájomná spolupráca 

diabetológa, kardiológa a neurológa.
Pri komplexnej liečbe 

srdcovo-cievneho ochorenia, 
si diabetik predĺži život 
až o niekoľko rokov.

Diabetik by mal okrem glykémií riešiť aj vysoký krvný tlak a cholesterol.

výmenný lístok ku kardiológovi 

vám vypíše diabetológ.

Liečba je individuálna	-	zahŕňa	zmenu životosprávy, zaradenie fyzických aktivít, častokrát aj zníženie hmotnosti a užívanie liekov.

veľa zdravia



1 VEC, KTORÚ 
POTREBUJETE VEDIEŤ

Srdcové ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtnosti 
ľudí s cukrovkou 2. typu.1,2
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Viac informácií nájdete: www.sdia.sk

Je to Vaše srdce.
Chráňte si ho.

Nad rámec odporúčanej 
zmeny životného štýlu, 

máte možnosť sa 
spýtať Vášho lekára 

na liečbu, ktorá môže 
znižovať riziko 

srdcových ochorení.7

Ak máte cukrovku 2. typu, 
má práve Vaše srdce zvýšené 

riziko ochorenia.1-4
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