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Nikdo nepochybuje o tom, že o svém 
onemocnění víte víc než dost. Tato malá 
příručka by Vám měla sloužit jako souhrnný 
přehled toho, co byste měli o svém 
onemocnění vědět, kam se můžete 
obrá�t v případě nejasnos� a pár 
prak�ckých �pů, které můžete 
využít v běžném životě s 
cukrovkou.  
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AKUTNÍ KOMPLIKACE
DIABETU

Akutní komplikace se u diabe�ků mohou objevit kdykoliv a často bývají způsobeny 
nesprávným dodržováním léčebného režimu (aplikace  inzulinu, dietní opatření a 
pohybová ak�vita). Mezi akutní komplikace patří hypoglykémie (nízká koncentrace 
cukru v krvi) a hyperglykémie (vysoká koncentrace cukru v krvi). 

Co ji způsobuje?
• nedostatek jídla, nadměrná pohybová 
aktivita, alkohol, popřípadě vyšší dávka 
inzulinu

Jak ji poznám?
• nevolnost, bolest hlavy, zhoršené 
vidění, bledost, celková slabost, třes, 
pocení, nervozita, rychlé bušení srdce, 
hlad, až kóma!

První pomoc
Změřte si glykémii glukometrem. První 
pomocí je příjem 10-20 g jednoduchých 
cukrů (2-4 kostky cukru, 100-200 ml 
100% džusu, Coca-Coly, hroznový cukr v 
tabletách). Abyste předešli riziku další 
hypoglykémie, snězte potraviny se složi-
tými sacharidy (pečivo, chléb apod.).

Po 30-60 minutách si pro jistotu zkontro-
lujte glykémii a při nízkých hodnotách 
postup opakujte.

Informujte své blízké o první pomoci při 
hypoglykémii, popřípadě volat 155, 
především u glykémie <2,8 mmol/l,  
pokud nelze zajis�t kontrolu jinou 
osobou po dobu 12 h.

HYPOGLYKÉMIE
< 3,9 mmol/l

Co ji způsobuje?
• nedostatečná dávka inzulinu, infekční 
onemocnění, úrazy, stres, nedodržování 
léčebného režimu

Jak ji poznám? 
• celková slabost, ospalost, bolest hlavy, 
sucho v ústech, nadměrná žízeň, nevol-
nost, nechutenství, časté močení (přede-
vším v noci), infekce močových cest, 
pachuť v ústech, acetonový zápach z úst

Léčba
V případě hyperglykémie je nutné upra-
vit léčebný režim, nejlépe po poradě s 
lékařem. Dlouhodobá hyperglykémie 
vede k zhoršování celkového zdravotní-
ho stavu a poškozuje další orgány lidské-
ho těla.

Na co si dát pozor?
Příznaky se mohou projevit až v řádů dní 
opro� hypoglykémie, proto si pravidelně 
kontrolujte glykémii.

Může dojít až ke stavu bezvědomí, a to až 
v pokročilé fázi hyperglykémie.

HYPERGLYKÉMIE
nalačno > 6-7 mmol/l
po jídle > 8-10 mmol/l

TIP: Noste u sebe PRŮKAZ DIABETIKA a glukometr. V případě jakýchkoliv po�ží vyhle-
dejte lékařskou pomoc. Informujte blízké osoby o první pomoci při akutních komplika-
cích diabetu. Při poruchách vědomí volat ZZS (155)!



VÝŽIVA
PŘI DIABETU

DIABETICKÁ DIETA ZNAMENÁ ZDRAVĚ JÍST



PÁR SLOV K VÝŽIVĚ
Strava nám zajišťuje příjem živin, které naše tělo 
potřebuje k životně důležitým procesům. Ty nám 
pomáhají udržovat se ve zdravé kondici a fit.
Pro správné stravování je důležité mít alespoň 
nějaké povědomí o základních živinách a princi-
pech fungování lidského těla.
Živiny dělíme na makroživiny (bílkoviny, sacharidy, 
tuky, vláknina, alkohol) a mikroživiny (vitaminy, 
minerální látky, stopové prvky).
Makroživiny jsou látky, které potřebujeme ve 
větším množství a jsou zdrojem energie. Mikroživi-
ny jsou látky, které potřebujeme v malém množství 
pro správnou funkci lidského těla.
Energii potřebujeme k pokry� životních funkcí (ba-
zální metabolismus), trávení, tvorbě tepla a svalové 
činnos� (k pohybu). Energe�cká bilance (rovnová-
ha) se uplatňuje v regulaci hmotnos� (hubnutí, udr-
žování hmotnosti, přibírání). 



SACHARIDY
(JEDNODUCHÉ A KOMPLEXNÍ)

Sacharidy jsou živiny, které by v našem jídelníč-
ku měly být hlavním zdrojem energie (40-60 
%). Samozřejmě jsou různé výživové směry, ve 
kterých se sacharidy omezují a hlavním zdro-
jem energie je jiná živina (př. nízkosacharidová 
dieta).

Sacharidy jsou složeny se sacharidových jedno-
tek. Dělíme je na jednoduché (jsou sladké, 
mono- a disacharidy) a komplexní (složené, 
nejsou sladké, oligo- a polysacharidy).

Nejznámějšími monosacharidy jsou glukóza a 
fruktóza. Nejznámějšími disacharidy jsou 
laktóza (mléčný cukr), sacharóza (řepný cukr, 
stolní cukr) a maltóza (sladový cukr - naklíčené 
obilí).

Mezi oligosacharidy patří rafinóza (v hlávko-
vém zelí a luštěninách), inulin (čekanková vlák-
nina) a fruktooligosacharidy (potrava pro 
střevní bakterie). 

Mezi polysacharidy patří škrob, glykogen a 
vláknina (rozpustná a nerozpustná).

V jídelníčku by měl převládat příjem komplex-
ních sacharidů nad příjmem jednoduchých 
sacharidů. 

Denní příjem sacharidů by neměl klesnout pod 
150 g/den, protože glukóza je základním zdro-
jem energie pro mozek.

ZDROJE
• těstoviny, rýže, kuskus, bulgur, jáhly, quinoa
• ovesné vločky
• luštěniny
• brambory
• knedlíky
• mouky z obilovin
• pečivo
• sladkosti, sladké pečivo, cukrovinky apod.
• stolní cukr
• přírodní sladidla (med, sirupy, ...)
• ovoce a zelenina
• mléko a mléčné výrobky (laktóza)

VLÁKNINA
Vláknina patří mezi komplexní sacharidy, i když 
je nestravitelná, hraje velmi důležitou roli ve 
výživě. Je potravou pro střevní bakterie, čis� 
střeva, zvětšuje objem stolice, má sy�vý účinek 
(snižuje příjem energie) a váže toxické látky, 
které odvádí z těla ven. Dále se uplatňuje v 
prevenci rakoviny tlustého střeva, obezity, 
vysokého cholesterolu v krvi a aterosklerózy.

Doporučený denní příjem je 30 g/denně.  
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NÁZEV POTRAVINY

SLOŽENÍ
- ingredience se píšou
podle zastoupení od
největšího podílu po
nejmenší

"Může obsahovat..."
I zdánlivě bezlepkové

potraviny mohou
obsahovat stopy lepku.

ČÁROVÝ KÓD HMOTNOST
VÝROBKU

TRVANLIVOST
VÝROBKU

RECYKLAČNÍ ZNAČKY

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE

JAK ČÍST OBALY?
Při výběru potravin je důležité umět číst e�kety se složením a nutričními hodnotami. 
Usnadní Vám to výběr a nákup potravin. Ze začátku to může být časově náročná záleži-
tost, ale jakmile se to naučíte, bude to pro Vás hračka.

Tip: Existují různé aplikace nebo webové stránky, které Vám pomohou při výběru potravin a čtení 
složení (př. FÉR potravina - aplikace, webová stránka).
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TIPY NA NAKUPOVÁNÍ
• Naplánujte si, co budete vařit/jíst.
• Pište si nákupní seznam.
• Čtěte složení potravin (výživové/nutriční hodnoty).
• Pokud máte zhoršený zrak, nezapomeňte si op�ku (lupu/brýle).
• Nakupujte sy�.


