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Stručná historie Svazu diabetiků ČR 

V roce 1990 byl na Ministerstvu zdravotnictví České republiky zaregistrován jako humanitární 
organizace pro zdravotně postižené „Svaz diabetiků České republiky“. Téhož roku bylo založeno 
12 územních organizací, uskutečnil se 1. sjezd a vyšla první dvě čísla časopisu Dia život. Svaz 
diabetiků začal jednat s výrobci diabetických produktů, navázal spolupráci s lékaři – diabetology 
po celé republice, s firmami  specializovanými na výrobu  léků a pomůcek pro občany postižené 
diabetem, navázal i mezinárodní kontakty.
14. listopad byl vyhlášen Světovým dnem diabetu. Je to den narození Frederica Bantinga, 
spoluobjevitele hormonu inzulínu. Světová diabetologická organizace se tak snaží upozornit na 
nebezpečí zdravotních komplikací, které tato choroba přináší.
V roce 1997 byly v České republice poprvé uděleny medaile „50 let života s diabetem“, je to 
ocenění těch, kteří po dlouhá léta svou nemoc s úspěchem zvládají.
Prvořadá, základní a záslužná je činnost územních organizací, dobrovolná obětavá aktivita členů 
těchto organizací je hnacím motorem celého Svazu.

OHLÉDNUTÍ ZA DVACETILETOU ČINNOSTÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM OČIMA PANÍ MALÍKOVÉ                               

Naše Územní organizace SD v Rožnově pod Radhoštěm patří mezi nejstarší organizace v České 
republice, byla založena v roce 1992. U jejího zrodu stáli Ing. Květuše Dostálová, Marie Malíková,
František Augustýn, Novosad Josef za podpory MUDr. Ivany. Petrošové. Začínali jsme a neměli 
jsme žádné zkušenosti.
V roce 1991 se naše nastávající předsedkyně Ing. Květuše Dostálová zúčastnila prvního 
rekondičního pobytu v Seči, který byl organizován celorepublikově po založení SD ČR. Byli 
pozváni všichni zájemci o založení organizací a také proběhlo první školení, jak založit organizaci a 
co všechno je nutné pro to udělat. Největší zásluhu na založení naší územní organizace má naše 
první předsedkyně. Měla zájem pomoci nově zjištěným diabetikům, aby se lépe orientovali a lépe 
zvládali život s diabetem. V tu dobu na obvodních poliklinikách měli péči o diabetiky na starosti 
internisté. 
Po zjištění diagnózy lékař poučil pacienta, jak má dodržovat životosprávu.  Dostal tištěnou 
ukázkovou dietu a seznam vhodných a nevhodných potravin. Nebyly žádné brožury a časopisy, 
které by dokázaly pomoci v začátku nemoci. Ústředí SD ČR pořádalo pracovní schůzky, na které 
jezdily předsedkyně a jednatelka většinou do Prahy, později do Mozolova. Tyto schůzky byly pro 
nás velmi přínosné a v začátcích bylo ústředí opěrným bodem všech organizací. Pomohli nám 
orientovat se ve všech problémech a tím získat jistotu pro dobré vedení organizace. Velkou oporu 
jsme měli i u hospodáře, protože ten měl zkušenosti s účetnictvím. To bylo velmi přínosné a 
uklidňující. Členové výboru ještě nebyli v důchodovém věku, byli ekonomicky aktivní, tzn., že 
veškerou práci pro organizaci vykonávali bezplatně ve svém volném čase.

Začínali jsme s potřebným počtem 5 členů pro založení ÚO SD a brzy jsme se rozrostli na téměř 
120 členů. Tento stav si udržujeme po dlouhá léta. Někteří členové odešli z naší organizace 
nedobrovolně, už se s nimi nesetkáme. Někteří ukončili své členství ze zdravotních důvodů. 
Každým rokem se snažíme získávat nové členy, kteří chtějí něco udělat pro své zdraví. Někdo 
přijde jen tak ze zvědavosti a zůstane. Nové členy jsme získali náborem v diabetologické ordinaci 
MUDr. Ivany Petrošové v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí, později v ordinaci 
MUDr. Jany. Němečkové. Osvětou mezi nově zjištěnými diabetiky v nemocnici ve Valašském 
Meziříčí nám pomáhala rozšířit členskou základnu zdravotní sestra paní Marie Faltýnková.
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Výbor po vzniku ÚO SD pracoval převážně jako tříčlenný ve složení: 
předseda – Ing. Květuše Dostálová, jednatel – Marie Malíková, hospodář – František Augustýn

 V roce 1993 jsme uspořádali náš první rekondiční pobyt v Seči. Zúčastnilo se ho 15 členů, a co je 
zajímavé, jeli jsme vlakem. Pobyt byl moc pěkný, možná proto, že byl první a my, zúčastnění, 
máme na něj úžasné vzpomínky. Dokonce jsme uspořádali koncert v římskokatolickém kostele v 
Seči. Naše členka paní Jana Fojtíková tam recitovala báseň Ladislava Nezdařila „Búrajú našu starú 
pec“ z knihy „Horní chlapci“ a na housle ji doprovázel člen pražské ÚO SD. Také jsme 
na vycházkách sbírali hřiby a každý večer byly chuťovky.

V roce 1994 proběhl rekondiční pobyt na Horečkách ve Frenštátě p. R. jako ukázkový pobyt pro 
nově vznikající ÚO SD Valašské Meziříčí. Do bazénu a na rehabilitace jsme chodili do Frenštátu a 
zároveň jsme měli krásnou procházku. Také jsme zkusili, jak chutná hipoterapie (cvičení na koních) 
v jezdeckém areálu ve Frenštátě. Pokračování hipoterapie bylo v jezdeckém areálu na Bučiskách v 
Rožnově p. R. Měli jsme také besedu s akademickým malířem Luďkem Majerem, který nám 
vyprávěl o svém životě a díle.

Další týdenní pobyty:  3x Luhačovice hotel Přátelství, 12x Valašské Klobouky hotel Jelenovská,
                                     1x Horní Bečva hotel DUO.   
Víkendové pobyty:  1x Rožnov p. R. hotel Relax, 
                                 1x Horní Bečva hotel Tanečnica,
                                 1x Rajnochovice hotel Zubříč
          1x Luhačovice hotel Praha mikulášský

                     3x Velké Karlovice hotel Luka Soláň – mikulášský a ozdravný
                                 4x Horní Bečva hotel DUO – mikulášský pobyt, ozdravný pobyt,
                                       pobyty pod názvem Móda dvacátého století, Rej masek

 Tyto rekondiční a edukační pobyty jsou velmi důležité pro zlepšení kvality života a regeneraci 
fyzických a duševních sil. Velmi důležité pro diabetiky je zapojení se do kolektivu a také do 
společenského života. 

V roce 1998 jsme se zapojili do projektu „Edukačně motivační program“. Ze začátku projekt 
probíhal za finanční podpory firmy Eli Lilly, poté jsme pokračovali a stále pokračujeme sami
 v edukacích pro diabetiky a veřejnost. Po dobu jedenácti let s námi spolupracovala a připravovala 
pro nás edukace edukační sestra Marie Faltýnková. Za vynikající a obětavou práci jí patří velký dík. 
Jsme s ní stále v kontaktu a kdykoliv se na ni můžeme obrátit.
V současné době pokračujeme v edukacích s lektory z řad odborných i praktických lékařů – MUDr. 
Aleš Kalinec, MUDr. Oldřich Křenek, MUDr. Richard Wiesner, nutriční specialistka Dagmar 
Černá. Setkání byla a jsou pravidelně v krásném prostředí galerie Městské knihovny 
v Rožnově p. R.

 V letech 1999 – 2006 se někteří členové naší organizace přihlásili do cvičitelského kurzu, který 
organizovalo ústředí SD ČR společně s územní organizací Karviná. Školení cvičitelů probíhalo 
střídavě v parkhotelu Mozolov Chýšky a na Horní Bečvě hotel DUO. Kurzu se zúčastnily: Marie 
Malíková, Marie Faltýnková, Marie Táborská a Ludmila Urbancová. Všechny absolventky kurzu 
získaly oprávnění vést cvičení diabetiků. 
Od roku 1996 až do současnosti pořádáme v rámci zlepšení fyzické kondice členů pravidelné cykly 
rehabilitačního plavání a rehabilitačního cvičení v bazénu na hotelu Relax v Rožnově pod 
Radhoštěm, spojené s možností využití nabízených procedur a sauny. V roce 2003 jsme rozšířili
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naše pohybové aktivity o rehabilitační plavání a rehabilitační cvičení i v Krytém bazénu v Rožnově 
pod Radhoštěm.

Další pravidelnou pohybovou aktivitou se stalo rehabilitační cvičení v tělocvičně pod dozorem 
zkušených cvičitelek. V letech 2004 – 2011 jsme se jedenkrát týdně scházeli v tělocvičně 
bývalé SZTŠ a procvičovali svůj pohybový aparát.
 
Po dobu nemoci předsedkyně a po její smrti v roce 1999 převzala na sebe všechny úkoly jednatelka 
Marie Malíková, aby zajistila chod organizace.

V roce 2000 byl výroční schůzi zvolen nový výbor ve složení:  

Předseda – Marie Malíková, jednatel – Darina Horčicová, hospodář – František Augustýn. 
Ve funkci jednatelky se vystřídaly: Anna Vajdíková, Mgr. Marcela Banášová, Ing. Carmen Danišová 
       
Po odstoupení hospodáře Františka Augustýna ze zdravotních důvodů v lednu 2003 byl na výroční
schůzi zvolen do výboru jako hospodář Josef Kyselý. Tuto funkci zastává doposud.

Další významnou aktivitou naší organizace je vydávání DIA SERVISU - časopisu pro členy územní 
organizace Svazu diabetiků. Začal vycházet v roce 1994 a stále vychází 4x až 6x ročně podle 
potřeby. Jeho obsahem jsou důležité informace z ústředí SD ČR, informace o aktivitách, které se 
chystají a které probíhají, např. plavání, cvičení, sportovní akce, cyklus edukací, vycházky,
pro mlsné jazýčky členů jsou zde uveřejněny i různé recepty na jídla pro diabetiky, edukační články 
apod. 
                                                                          
V letech 2002 – 2004 jsme se zapojili do celostátní sbírky „Modrá píšťalka“. V rámci Světového 
dne diabetu v roce 2003 jsme uspořádali ve Společenském domě v Rožnově p. R. prodejní výstavu 
zaměřenou na pomůcky pro diabetiky, potravinové doplňky a sladidla, společně s přednáškami o 
diabetu. V roce 2007 jsme poprvé u příležitosti Světového dne diabetu uspořádali „Pochod proti 
diabetu“, který se pořádá celosvětově a který se stal v naší organizaci již tradicí. 

Pro zlepšení kondice připravujeme také vycházky po okolí Rožnova a Horní Bečvy. Chodíme hrát 
bowling a kuželky. Uskutečnily se zájezdy do Luhačovic, v Trojanovicích jsme navštívili památník 
bratří Strnadelových (Antonín – malíř, Josef – profesor, Bohumír Četyna – spisovatel a Václav - 
strojař), navštívili jsme Kroměříž a jeho památky, podívali jsme se do Arcibiskupských sklepů a 
ochutnali dobré víno. Při výletě do Zlína jsme shlédli ZOO v Lešné a Obuvnické muzeum. 
Zúčastnili jsme se poznávacích a ozdravných zájezdů do Uherského Hradiště a okolí. 

V roce 2009 ze zdravotních důvodů ukončila práci předsedkyně  ÚO SD Rožnov pod Radhoštěm  
p. Marie Malíková. Ve výboru pracovala celkem 17 let, z toho jako jednatelka 9 let a jako 
předsedkyně 8 let. V této činnosti se snažila vést organizaci co nejlépe. Pomáhala v kolektivu 
diabetiků zvládat diabetes a učit je s ním co nejlépe žít. Za to jí patří velký dík. I v současné době se 
aktivně zapojuje do činnosti organizace a pomáhá své nástupkyni.
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Od roku 2009 pracuje nově zvolený výbor v tomto složení: 

předsedkyně – Marie Krieglerová, jednatel – Stanislav Jaroň, hospodář – Josef Kyselý. 
Jeden rok byla jednatelkou Marie Časnochová.

Naše organizace se zapojuje do všech projektů schválných ústředím SD ČR: rekondiční 
a rehabilitační pobyty, plavání a cvičení v bazénu, rehabilitační cvičení, edukační činnost apod.

Práce bylo a je stále hodně. Zajišťování všech plánovaných akcí, žádosti o dotace na ústředí SD ČR, 
žádosti o sponzorské dary od firem, žádosti o finanční příspěvky od obecních úřadů, grant 
z rozpočtu města Rožnova, pololetní a pak celoroční vyúčtování všech akcí, sjezdy, republikové 
porady, školení, apod.  Práce pro organizaci není snadná, administrativa je stále složitější, a tím je 
také potřeba vynaložit větší úsilí pro zajištění chodu organizace. Z výše uvedeného je vidět, že 
zajistit chod organizace není snadná záležitost. Je k tomu potřeba „zapálené lidi pro danou věc“, 
umění jednat s lidmi, umět je přesvědčit pro danou věc a také vydržet současné požadavky na 
zvyšující se administrativu.                                          

Přejeme vám, aby vás obklopovali pouze chápající lidé, aby převládaly věci příjemné a snažte se 
myslet pozitivně. Vždyť i déšť je k něčemu dobrý, i když nám zrovna překazil procházku. Už je to 
tak, že jsou věci příjemné a méně příjemné.  Snažte se svou nemoc pochopit, naučit se s ní žít. Chce 
to neustálé odříkání, počítání gramů sacharidů a třeba následných jednotek inzulínu, veselou mysl a 
dobrou náladu. K tomu všemu vám chce pomoci také naše organizace a snad se jí to podle výsledků 
za jednotlivé roky alespoň částečně daří.

Lidé, kteří pracují ve výboru, věnují této činnosti hodně svého volného času. Važme si takového 
přístupu a snažme se jim pomáhat. Kritizovat práci druhého je snadné, ale sám ukázat, jak by se to 
mělo dělat, už vyžaduje taktiku, umění jednat s opačnou stranou pro dosažení požadovaných cílů.
Přejme jim hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti z dobře vykonané práce i do dalších let.  

Na závěr bychom chtěli poděkovat Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm za poskytnutí 
několikaletého „azylu“ pro konání přednášek a všem našim sponzorům z řad města, obcí, okolních 
firem, kteří nám díky finanční pomoci umožňují uskutečnit mnohé aktivity.

          
 Aktivity územní organizace Svazu diabetiků Rožnov p. Radhoštěm

 plavání a cvičení, rehabilitační cvičení, rehabilitace
 rekondiční a edukační pobyty, společenské večery
 sportovní soutěže, zdravotní a turistické vycházky
 edukace, měření glykémie
 kulturní a poznávací zájezdy  
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DVACÁTÉ VÝROČÍ ČLENSTVÍ SLAVÍ  :    MARIE MALÍKOVÁ, ZDEŇKA TŘEŠTÍKOVÁ, 
                                                                       JANA FOJTÍKOVÁ, LUDMILA EBENHOHOVÁ

Desatero přikázání „inzulinářských“

1. Včasná diagnózy cukrovky. Když lékař vyjádří podezření z onemocnění, neodkládat 
doporučená vyšetření a přiměřenou léčbu.

2. Neodkladná léčba inzulínem, jestliže ji lékař navrhuje.
3. Udržovat si dobrou duševní pohodu, normální fyzickou výkonnost a hmotnost.
4. Nekouřit a nepít alkoholické nápoje.
5. Pečovat o osobní hygienu, kůži, nehty, oděrky.
6. Pečovat o injekční jehly, stříkačky, inzulinové pero a správné uskladnění inzulínu.
7. Umět si regulovat krevní cukr podle „samosledování“ glykemie glukometrem.
8. Vědět, jak předcházet hypoglykemiím a poskytnout si sám první pomoc při prvních 

příznacích hypoglykemie (jídlo, cukr, injekce Glukagonu), informovat příbuzné, 
spolupracovníky a okolí s tímto stavem, aby nebyl zaměňován za opilost.

9. Autosugescí se umět vypořádat s negativními životními situacemi.
10. Spolupracovat s ostatními diabetiky ve Svazu diabetiků ČR.

Motto:

„DIABETIK, KTERÝ VÍ NEJVÍC, ŽIJE NEJDÉLE“
                                                                       J. P. Josselin

                                                                                                                         M. Malíková, M. Krieglerová
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Co je to vlastně Diabetes mellitus?

Diabetes mellitus (cukrovka nebo také úplavice cukrová) je vlastně porucha metabolismu. 
Zjednodušeně řečeno: je to onemocnění, kdy dochází k poruše zpracování cukrů, charakterizované 
zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykémií), která je následkem absolutního anebo relativního 
nedostatku inzulínu. To vše hluboce zasahuje do přeměny látkové, do všech úseků metabolismu 
cukrů, tuků, bílkovin, do vodního a minerálního hospodářství. Tato metabolická porucha začíná 
dříve, než se v organizmu projeví cukrovka laboratorními a klinickými příznaky. Je to celoživotní 
onemocnění,
 
Diabetes mellitus má dvě základní formy - 1. typ   a 2. typ.   V České republice jí trpí cca 800 tisíc
obyvatel (asi 200 tisíc o své chorobě zatím neví). Dlouhodobě zvýšená hladina glykémie může vést 
k závažnému postižení důležitých orgánů (očí, nervů, ledvin, dolních končetin apod.). Je-li diabetes 
špatně či nedostatečně léčený, způsobuje řadu akutních a dlouhodobých zdravotních komplikací. 
V současné době jim však dokážeme úpravou stravovacích a pohybových zvyklostí a za pomoci 
moderní farmakoterapie účinně předcházet. V rámci správné léčby by měli být diabetici směřováni 
k přísnému dodržování nového životního režimu. Je nutné trvale omezit přísun energie v potravě, 
změnit její složení a zvýšit pohyb. Výsledkem nevhodného životního stylu je doslova „armáda“ 
nemocných. Kromě cukrovky je ještě často trápí i vysoký krevní tlak (hypertenze) a patologická 
hladina krevních tuků, především cholesterolu. Především vysoký krevní tlak je dnes jedním z 
největších „zabijáků lidstva“. U diabetiků je to ještě komplikovanější. Do stěn tepen se zvýšeně 
ukládá cukr, proto jsou mnohem náchylnější ke kornatění cév, které ještě může prohloubit vysoký 
cholesterol. Arteroskleróza tepen vede ke zmiňované chorobě srdeční a k mrtvicím. 

Diabetes 1. typu je méně častý. V krvi chybí hormon inzulín, který umožňuje správnou výživu 
buněk našeho těla. Nazývá se také autoimunní, protože vzniká tvorbou protilátek proti vlastním B-
buňkám, případně Langerhansovým ostrůvkům. Může se projevit již v dětství, v těhotenství nebo po 
operacích. Pacienti jsou závislí na každodenní dávce inzulínu. Faktory, které se nejčastěji podílí na 
vzniku tohoto typu cukrovky, jsou viry, bakterie, ale i různé chemické látky. Moderní imunologie se 
snaží vysvětlit, proč k tomuto ději dochází, případně zaznamenat skrytý pokles inzulinotvorných 
buněk, předpovídat vznik klinických příznaků a případně jim preventivně zamezit. Již mnoho let je 
známo, že protilátky proti B-buňkám jsou u diabetiků 1. typu ve chvíli diagnózy přítomny. Pouze 
10 % nemocných trpí tímto typem cukrovky.

Diabetes 2. typu nastupuje pomaleji. Účinky vlastního inzulínu jsou na začátku oslabeny, buňky v 
lidském těle strádají, nedostává se jim patřičné výživy, proto často nenápadně odumírají. Příčiny 
vzniku tohoto onemocnění nejsou ještě beze zbytku objasněny. Působí zde genetické faktory 
(sourozenec diabetika či potomek s diabetem u jednoho z rodičů má riziko vzniku diabetu 50 %, 
potomek dvou rodičů s diabetem téměř 100 %). Klíčovou roli hraje také nesprávný životní styl. 
Obezita, stres, kouření, nedostatek pohybu, nadměrný příjem kalorií, zejména tučného masa  a další 
civilizační faktory. Nejde tedy o autoimunitní proces jako v případě diabetu 1. typu, kdy jsou zcela 
zničeny buňky produkující inzulin
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Léčba diabetu stojí na třech hlavních pilířích:  
1. strava
2. pohyb
3. léky, inzulín                                                                     

Cukrovka se léčí diabetickou dietou, která je nutná u každého typu diabetu. Inzulínem se pak léčí 
každá cukrovka, u které došlo k výraznému snížení nebo zániku vlastní tvorby inzulínu. To je 
u diabetika 1. typu, u diabetika 2. typu, když nastalo „selhání“ léčbou, perorálními antidiabetiky. 
 
Úprava jídelníčku a pohybové zátěže se označují jako režimová opatření léčby diabetu. Ta provází 
diabetika po celou dobu jeho onemocnění a jejich význam je trvalý. Domněnka, že uvolněnou dietu 
si inzulín sám vyrovná, je mylná. Diabetická dieta právě naopak musí být velmi úzce přizpůsobena 
účinku inzulínu. U diabetiků 1. typu i u diabetiků 2. typu v pokročilejších stádiích choroby je nutné 
k režimovým opatřením zařadit také léčbu inzulínem, nebo perorálními antidiabetiky.

                                           
Zodpovědnost leží v první řadě na samotných nemocných. Podceňování nemoci je tou největší 
chybou, které se diabetik dopouští. Mnozí jsou ale po zjištění diabetu bezradní a neví, co se přesně 
po nich chce, neorientují se v problematice, proto je také nutná úzká spolupráce pacienta a lékaře. 
Pomocná ruka územních organizací a pomoc edukovaných přátel je také velmi důležitou pomocí. 

Tzv.selfmonitoring (pravidelné domácí měření glykemie) je nedílnou součástí léčby diabetu. Cílem 
každodenního měření je dosažení normoglykémie a tím oddálení nebo zamezení rozvoje pozdních 
komplikací diabetu. Měření glykemie je nezbytné pro získání aktuálních hodnot glykémie v 
průběhu dne (před jídlem i po jídle), ale i v noci. Diabetik provádějící měření glukózy v krvi
pomocí glukometru musí být schopen výsledky měření správně interpretovat a musí na ně umět 
přiměřeně reagovat úpravou aplikované dávky inzulínu. Dobrá kompenzace diabetu by měla být 
úkolem a cílem všech nemocných. Četnost měření při selfmonitoringu by měla vycházet z typu 
léčby, úrovně kompenzace pacienta, rizik hypoglykémie i dalších přidružených nemocí a nutnosti
přizpůsobování léčby za zvláštních situací.
Doporučená četnost měření: Inzulínová pumpa 3 – 4 krát denně, intenzifikovaný inzulínový 
režim (vícečetné denní injekce) 3 – 4 krát denně, běžný inzulínový režim (aplikace inzulínu
 1 – 2 krát denně) 2 krát denně, u pacientů léčených perorálními antidiabetiky a dietou 3 měření 
týdně.
Současná roční spotřeba testovacích proužků ukazuje na skutečnost, že pacienti léčení inzulínem se 
měří v průměru 1 krát denně. To je mnohem méně, než stanoví platná doporučení.  

Zdravotní význam pohybových aktivit diabetiků.

 zkvalitňuje a zvětšuje svalovou hmotu na úkor tuků
 zlepšuje pohyblivost pohybového aparátu
 snižuje výskyt srdečně-cévních komplikací, zpomaluje rozvoj arterosklerózy
 zapojuje do činnosti svalové skupiny, které jsou v běžném životě zanedbávané
 přispívá k udržení optimální hmotnosti
 přiměřený pohyb zmírňuje pocit hladu
 pravidelným cvičením získává oslabený jedinec lepší kondici a přiměřenou vytrvalost
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Společenský význam pohybových aktivit diabetiků

 vyvádí jedince z nečinnosti, vrací mu důvěru ve vlastní schopnosti a zlepšuje kvalitu života
 regeneruje nejen fyzické, ale i duševní síly
 je nejvhodnějším prostředkem k odstranění napětí a stresu
 zapojuje osamělého člověka do společenského života a tím mu pomáhá v jeho vlastní 

            činnosti. K čemu se sám neodhodlá, to v kolektivu stejně postižených snáze udělá. Postupně 
se pohybové aktivity stávají životní potřebou.

Edukace

Cílem edukace diabetiků je výchova pacienta k zodpovědnosti za svůj zdravotní stav. Základním 
cílem edukace je umožnit diabetikovi nabytí co nejlepších znalostí o tom, co je diabetes mellitus, 
jakým způsobem se dá průběh choroby ovlivňovat, jakým způsobem předejít zdravotním 
komplikacím. Prvním článkem edukace je lékař, který diabetes zachytil a poprvé informuje pacienta 
o jeho chorobě, zároveň ho motivuje k převzetí spoluzodpovědnosti za své léčení. Edukací dochází 
ke zlepšení zdravotního a psychického stavu pacienta, který pochopil, že je schopen sám sobě 
pomoci. Edukovaný pacient je schopen účinně předcházet zdravotním komplikacím diabetu. Pokud 
se nemoc včas nezačne léčit nebo se zanedbává, může dojít k oslepnutí, amputaci dolních končetin, 
selhání srdce a ledvin a dalším komplikacím. Právě vzdělávání a využívání znalostí diabetiků 
sehrává nejdůležitější roli v úrovni života s diabetem a v prevenci diabetických komplikací. 
Edukace kteréhokoliv diabetika totiž nikdy nekončí! Důležitá edukace je i pro rodinné 
příslušníky, které je také nutné seznámit se základními pravidly života s diabetem.

Rekondiční a edukační pobyty

Rekondiční a edukační pobyty patří k základnímu praktickému působení na diabetika. Formou 
praktických činností se pacient pod dohledem lékaře, zdravotní a případně rehabilitační sestry 
seznamuje s takovým nastavením životních stereotypů, které mu umožní dosažení co nejlepší 
kompenzace cukrovky. Během pobytu se pravidelně a dle potřeb měří účastníkům hodnota hladiny 
cukru v krvi a krevní tlak a podle momentálního stavu se přizpůsobují fyzické aktivity (tj. cvičení, 
plavání, vycházky, sportovní hry).
Při tomto pojetí výchovy diabetika spolupůsobí dietní režim, edukace, intenzivní dohled 
zdravotního personálu a kolektivní pojetí pobytu. Pobyty jsou organizovány pro diabetiky 
1. a 2. typu.

Plavání a cvičení

Nedílnou součástí ozdravného pohybového programu pro všechny diabetiky 1. a 2. typu je 
rehabilitační plavání a cvičení, které napomáhá ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Zdraví, 
tělesná a duševní kondice jsou nejcennější hodnoty každého člověka bez rozdílu věku. Správná 
výživa a dostatek přiměřeného pohybu nás přivedou k radostnějšímu postoji k životu. Zvláště vás, 
dříve narozené. Nedovolme, abychom nepřiměřeně brzy tělesně upadli. Že nemáte čas ani možnost 
věnovat se pravidelně nějaké organizované pohybové aktivitě? Zkuste si doma bez velkých 
finančních nákladů vytvořit malou posilovnu. Stačí k tomu židle, silný provaz nebo švihadlo, kus 
široké gumy a plastová láhev. A při pěkné hudbě se můžete dobře postarat o své svaly.

                 
                                                                                                                                                                     M.. Malíková, M. Krieglerová


