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Úvod
Zuzka vyhrala spevácku súťaž v prvom ročníku základnej školy. Ako druháčka už nesúťažila – učiteľka
ju nezobrala: „Zuzka ty máš cukrovku – ty nepôjdeš na súťaž!“ Odvtedy Zuzka na žiadnej súťaži nespievala...
Aby sa podobné prípady nestávali, alebo aby sme ich počet minimalizovali, rozhodli sme sa napísať
Dia šlabikár. V ňom sa nielen mladí diabetici a ich rodičia, ale aj ich rodina, spolužiaci a učitelia dozvedia
o diabete trošku viac a to pomocou spísaných vlastných desaťročných skúseností zo života s detským diabetikom a skúseností členov Združenia rodičov a priateľov diabetických detí zo Spišskej Novej Vsi.
Našim cieľom nie je nahrádzať lekárov, práve naopak, dali sme si za cieľ, že im pri liečbe diabetu našich detí,
budeme pomáhať.
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O nás
Združenie rodičov a priateľov diabetických detí
zo Spišskej Novej Vsi.
“Združenie...“ je dobrovoľnou, nepolitickou, mimovládnou záujmovou organizáciou
s právnou subjektivitou, združujúcou prevažne mladých ľudí postihnutých diabetom.
Významným cieľom Združenia je zaraďovanie detí postihnutých diabetom do bežného
života.
Stanovy Združenia boli schválené 27. 6. 2002 a Ministerstvom vnútra SR 21.8.2002 (VVS/1-600/90-20391)
Združenie rodičov a priateľov diabetických detí v Spišskej Novej Vsi vzniklo v roku 2002 po tom, čo skupina
rodičov detských diabetikov nebola spokojná s ponukou informácií a akcií určených pre ich deti na Slovensku. Postupne sa k nim pridali ďalší a tak odvtedy Združenie šíri informácie o diabete, pripravuje edukačné,
kultúrne a športové akcie pre svojich členov zo Spiša, ale i pre diabetikov z iných končín Slovenska a Česka.
Od 10. 11. 2005 sme získané skúsenosti a rady zo života s detským diabetikom začali šíriť aj prostredníctvom
internetového časopisu Spišiačik, teda: www.spisiacik.sk
Naša činnosť sa zameriava predovšetkým na pomoc detským diabetikom, na ich integráciu do zdravej spoločnosti a aj na pomoc a riešenie sociálnych problémov v rodinách s detským diabetikom.
Aby sme tieto ciele naplnili, tak každý rok organizujeme edukačné prednášky, kde sa dozvedáme o novinkách v oblasti zdravotných pomôcok, liekov a výrobkov určených pre diabetikov. Integrácii detí s diabetom
napomáhajú aj rôzne aktivity, na ktoré pozývame i deti zo škôlok, detského domova, škôl a partnerských
organizácií.
Už niekoľko rokov máme v ZOO Spišská Nová Ves adoptovaného dikobraza – to preto, aby si každý
uvedomil, že naše „dia deti“ sa toľkokrát za rok pichnú pri meraní hladiny krvného cukru v krvi alebo
pri podávaní inzulínu, koľko má dikobraz ostňov. Kto tomu neverí, nech mu ich spočíta!
Prostriedky na činnosť získavame z rôznych grantov, nadácií, od firiem a predovšetkým z podielu zo zaplatených daní fyzických a právnických osôb.
Združenie nemá žiadny vlastný majetok, nevlastní ani telefón, počítač, nemá vlastné priestory a všetci, ktorí
sa podieľajú na chode Združenia, to robia dobrovoľnícky a bezplatne.
Verejnosti na Spiši sme známi z edukačných aktivít, ktoré boli určené žiakom spišských škôl, policajtom,
či priateľom detí s diabetom, ale aj z organizovania bezplatných meraní glykémií, určených pre verejnosť,
z organizovania benefičných koncertov a iných kultúrnych a športových akcií, ktorých výťažok je určený
deťom s diabetom. Mohli ste nás stretnúť i v roklinách Slovenského raja, vo Vysokých Tatrách, boli sme aj na
Čiernom Balogu, v Dobšinskej ľadovej jaskyni, na splave Dunajca, na Spišskom hrade, v Prahe, organizujeme
každoročne letné stretnutia detských diabetikov a ich rodičov a kamarátov v Slovenskom raji. Rodičia a partneri dokonca v minulosti zorganizovali pobyt detí s diabetom pri mori v Tunisku a Turecku!
Kontakt:
Združenie rodičov a priateľov diabetických detí,
J. Wolkera 31/14, 052 05 Spišská Nová Ves,
IČO: 35547782, DIČ: 2021683521,
číslo účtu: 5432881/5200,
www.spisiacik.sk, e-mail: spisiacik@spisiacik.sk
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Diabetik v škole, škôlke
a na hodine telesnej výchovy
Deti s diabetom mávajú v škole často lepšie výsledky ako zdravé deti. Pretože táto choroba ich naučila
disciplíne a faktu, že musia akceptovať isté povinnosti. A keď zvládnu povinnosť monitorovať si hladinu
krvného cukru a pichať si inzulín, zvládnu ľahšie aj školské povinnosti. Dokonca i deti z veľmi jednoduchých
pomerov sa vypracujú práve vďaka cukrovke, ktorá ich odmalička prinútila žiť v istej reholi a zvládať viac
povinností, ako zvládli ich rodičia. (J. Michálek).
Ochorieť môže batoľa, škôlkár, žiak, študent. Zdravé dieťa v priebehu okamihu „sklame“ jeho telo a zrazu je
doživotne odkázané na podávanie inzulínu, na diétne stravovanie a dodržiavanie pomerne presných pravidiel. Všetky deti s diabetom majú spoločné to, že po nejakom čase musia ísť do školy. Pri riešení problémov
života s diabetom sa ocitnú odrazu bez pomoci rodičov a najbližších, na ktorých sa spoliehali.
Vtedy je nevyhnutné:
• Rodičia musia dieťa presvedčiť a uistiť, že diabetes zvládne aj v škole, že pani učiteľka bude poznať
jeho liečebný režim, že má kontakt na rodičov a že im v prípade potreby určite zavolá.
• Dieťa musí vedieť, že v prípade nízkej hladiny krvného cukru – hypoglykémie, aj cez vyučovaciu hodinu túto skutočnosť môže oznámiť učiteľke a situáciu riešiť hneď.
• Dieťa s diabetom musí byť pripravené spolužiakom odpovedať na zvedavé otázky v súvislosti s diabetom, na čo je glukomer, inzulínové pero, prečo si pichá do prsta ihlu...
• Diabetik - školák si vie zmerať glykémiu sám – k tomu je vedený od zistenia choroby, len zrazu si ju
musí zmerať SÁM - bez prítomnosti rodiča. Dieťa si vie pichnúť samo aj inzulín, len tie menšie potrebujú odkontrolovať – či nezabudli, či si pichnú správne množstvo, či dodržia stanovený postup
a techniku pichania.
• Naučte dieťa, aby si glukomer a inzulínové perá ukladalo po každom použití, vrátane nevyhnutných
pomôcok a „hypo výbavy“ (napr. krabičkový džús, hroznový cukor, prípadne gél) rovnako ho naučte,
že si treba všetko ukladať aj do školskej tašky, aby to v prípade potreby vedelo rýchlo nájsť. Ku glukomeru je dobré priložiť aj kartičku, na ktorej je uvedené, že je diabetik a je tam uvedený aj kontakt na
rodičov.
• Už dopredu je potrebné o ochorení v rozsahu podľa dohody informovať učiteľku, vychovávateľku,
trénera, vedúceho krúžku – vysvetliť im diabetický režim a dohodnúť miesto, kde si bude dieťa merať
DIA ŠLABIKÁR
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glykémiu a pichať inzulín. Niekedy sa rodič rozhodne, že menšiemu dieťaťu bude chodiť do školy
pichať inzulín on, prípadne starší súrodenec, starý rodič – aj toto treba s učiteľom prerokovať a poučiť
ich o miestach, kde sa dieťa obvykle nachádza, trénuje, má krúžok.
Hneď na začiatku je potrebné spolužiakom vysvetliť, že je dieťa diabetik, čo to znamená, že ochorenie
nie je „chytľavé“ (nákazlivé), čo to má dieťa za pomôcky, na čo slúžia, aké môžu byť prejavy hypoglykémie a požiadať ich, že ak ich spozorujú, aby to okamžite oznámili učiteľke.
Spolužiakov treba informovať aj o tom, že dieťaťu nemôžu ponúkať cukríky a sladkosti, ale že mu ani
nemôžu odjesť z jeho desiatej, alebo obeda, že musí dodržiavať presné pravidlá stravovania a že sa
môže stať, že niekedy bude musieť jesť i počas vyučovania. Spolužiakom je treba vysvetliť, že diabetik
môže síce jesť všetko ako oni, len on musí vedieť kedy a koľko toho môže zjesť.
Ak je čas, je vhodné dieťa pripraviť na režim v škole, podľa zvonení, prestávok a podľa TV (telesná
výchova) v rozvrhu aj upraviť stravovací režim.
Diabetik nesmie pocítiť izolovanosť v škole, medzi kamarátmi. Je veľmi dôležité ho zapájať do primeraných aktivít. Pre deti musia rodičia citlivo vyberať krúžky. Nie každý môže byť skvelý plavec,
alebo vytrvalec v behu. Niekedy môže radosť priniesť i drobný úspech a pri nich musíme detských
diabetikov povzbudzovať. V snahe predchádzať možným úrazom a následným komplikovanejším
liečeniam, ktoré vyplývajú z charakteru ochorenia je nutné deťom pre športovanie zabezpečiť
kvalitnú výstroj, oblečenie a obuv.
V školskej jedálni musí rodič dohodnúť nielen to, aby dieťa dostalo obed podľa potreby a načas,
ale osvedčilo sa rodičom upraviť jedálny lístok cez víkend tak, že v ňom presne určí gramáž konkrétnych obedov po prerátaní na SJ a rodič prípadne k jednotlivým obedom menej vhodným, alebo
neobľúbeným - pribalí dieťaťu zvyšné SJ.
Väčšina učiteľov už má základné informácie o diabete, no iba na tieto, sa spravidla nedá spoliehať. Najlepšie je učiteľovi všetko jasne a presne napísať, vrátane kontaktov na oboch rodičov.

Učiteľ (tréner, vedúci krúžku...) musí byť pripravený na to, že:
• Na diabetika je potrebné klásť primerané nároky, nepripustiť, aby svoje ochorenie zneužíval, využíval
a tak si zľahčoval, napríklad štúdium, lebo potom to bude robiť celý život.
• Musí zaobchádzať s diabetikom rovnako, ako s ostatnými študentmi, okrem rešpektovania plnenia
jeho zdravotných potrieb s rešpektovaním práva študenta na súkromie a dôvernosť.
• Diabetické dieťa automaticky nemusí a nemá byť oslobodené od telocviku. A to napriek tomu, že
detský diabetik je podľa zákona č. 447/2008 Z. z. považovaný za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy 60 %.
• Môže cvičiť, športovať ako ostatné deti. Rodičia by mali vopred vedieť, či bude hodina telocviku pohybovo náročná, alebo skôr statická. Podľa toho by sa mala upraviť ranná dávka inzulínu.
• Podporovať cvičenie a ostatné pohybové aktivity študenta s diabetom rovnako ako u ostatných
študentov.
• O diagnóze diabetes mellitus I. by mali vedieť všetci, ktorí sú alebo môžu byť s dieťaťom v kontakte (vedenie školy, pedagógovia, vychovávatelia, vedúci krúžkov, spolužiaci). Mali by tiež byť
informovaní o postupe v mimoriadnych situáciách (najmä pri hypoglykémii).
• Podporovať a skontrolovať študenta tak, aby mal zdravotnícke pomôcky vždy ľahko prístupné a k dispozícii na všetkých miestach činnosti.
• Povoliť študentovi zmerať glykémiu vždy, keď to bude považovať za potrebné a umožniť mu pichnúť
si inzulín – sú to pre neho životne dôležité činnosti!
• Učiteľ musí byť pripravený rozpoznať príznaky hypoglykémie a hyperglykémie, vedieť na ne reagovať
a prijať počiatočné rozhodnutia na zvládnutie možných krízových situácií.
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• Ak má študent hladinu cukru v normálnom rozmedzí zvyčajne nie je dôvod aby nešportoval, avšak
počas cvičenia musí mať právo zobrať si oddychový čas na zmeranie glykémie, prípadne na dojedenie a napitie.
• Akúkoľvek zmenu pravidelného školského režimu je odporučené konzultovať kvôli liečbe so študentom, v prípade malých detí s rodičom (napríklad namiesto vyučovania ideme peši 5 km do múzea).
• Šikanovanie na školách sa objavuje v rôznej miere. Diabetik tým, že sa odlišuje od ostatných, môže
byť terčom útokov tyranov. Treba riešiť už náznaky a informovať rodičov. I tieto skutočnosti môžu mať
vplyv na glykémie a zhoršenie zdravotného stavu.
• Jednodňový školský výlet pre študenta diabetika by nemal byť problém, či samostatne zvládne dlhšie výlety – treba posúdiť aj v spolupráci s rodičmi.
Odkaz pre trénerov a učiteľov TV: Nenechávajte stáť diabetikov v kúte, alebo sedieť na lavičke. Nikdy
nezlomte diabetikovi srdce - má ho len jedno, radšej mu zlomte kosť – tých má 206!
Takmer žiadny diabetik prvého typu sa nevyhne najčastejšej rizikovej situácii – hypoglykémii. Hypoglykémia patrí medzi akútne komplikácie pri diabete - považovaná je za mimoriadny stav, ktorý si vyžaduje neodkladné riešenie. Predstavuje prudký pokles krvného cukru pod hladinu normálnych hodnôt, ktorý pri
okamžitom nedodaní rýchlych sacharidov vedie k paralyzovaniu (zablokovaniu) centrálneho nervového
systému až k bezvedomiu.
• Najväčším rizikom pri diabete je nízka hladina cukru krvi. Tento stav sa odborne nazýva hypoglykémia - ľudovo „hypo“. Ak je dieťa dobre kompenzované, t.j. má dobré a stabilné glykémie, nie je spravidla na ňom vidno žiadny rozdiel v porovnaní so spolužiakmi.
• Ak má však hypoglykémiu, nedokáže sa sústrediť na vyučovací proces, stráca koncentráciu
a nereaguje adekvátne.
• Príznaky hypoglykémie sú individuálne, každé dieťa môže nízku hladinu cukru v krvi pociťovať inak,
medzi najčastejšie pocity však patria: celková slabosť, chvenie tela, trasenie rúk alebo nôh, bolesť nôh
alebo kolien, točenie hlavy, rozmazané videnie, dezorientácia, náhle spotenie sa, silný hlad, tŕpnutie
v okolí úst, „ťažký jazyk“ môže spôsobiť zlú artikuláciu, prudký pokles cukru môže viesť k prejavom
agresivity, ktoré nie sú dané charakterom dieťaťa a k zhoršenej koordinácii pohybov.
• Túto situáciu musí diabetik riešiť okamžite, inak mu hrozí bezvedomie. Každý žiak s diabetom má
vždy so sebou základnú „hypo výbavu“ podľa toho, aké potraviny mu hladinu cukru v krvi dokážu
zvýšiť najrýchlejšie (medzi najčastejšie patria sladené džúsy, hroznový cukor alebo sladké ovocie – banán, hrozno, prípadne tekutý cukor v uzatvárateľnej tube). Takto podaný cukor síce glykémiu rýchlo
zvýši, ale dieťaťu je zároveň potrebné podať aj pečivo, chlieb alebo inú trvanlivú potravinu na zajedenie, aby glykémia zase prudko neklesla.
Odkaz pre trénerov a učiteľov TV: Ak žiak avizuje, že má hypoglykémiu, prosíme Vás, umožnite mu aj
počas vyučovacieho procesu sa najesť alebo napiť.
Je to pre neho životne dôležité. Žiak sa nevie sústrediť na písomnú prácu, nie je v tomto stave schopný
zvládnuť skúšanie. Nemôže športovať ani vykonávať inú náročnú fyzickú aktivitu, pretože by mu hladina
cukru v krvi mohla klesnúť ešte nižšie. Po uplynutí hypa, t.j. po zvýšení hladiny cukru v krvi (trvá to tak do
15 minút), sa žiak môže plnohodnotne venovať vyučovaniu.
Pri bezvedomí dieťaťa sa neodporúča nič vkladať do úst kvôli riziku udusenia. Je potrebné okamžite privolať lekára pomocou tiesňového volania č. 112 – informovať ho, že sa jedná o detského diabetika a zároveň
kontaktovať rodičov.
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Zásady prevencie hypoglykémie pri liečbe inzulínom
vo vzťahu ku fyzickej námahe:
• monitorovanie glykémie pred cvičením, počas cvičenia a po ňom,
• necvičiť pri glykémii nad 16 mmol/l (prípadne glykémii nad 14 mmol/l
a s prítomnosťou ketolátok v moči),
• pred cvičením (podľa potreby i po cvičení) znížiť obvyklú dávku inzulínu o 25-50 %,
• pred cvičením zjesť naviac 20-40 g sacharidov pri glykémii pod 7 mmol/l
• počas dlhodobého cvičenia jesť každú hodinu naviac 10-40 g sacharidov (sušienky, sladké nápoje)
Každý diabetik by mal mať pri sebe sladký nápoj, tabletky hroznového cukru alebo iný zdroj rýchlo pôsobiaceho cukru (napr. cukor, sladké cukríky, piškóty...).
Učiteľ musí vedieť, že pri hypoglykémii postupuje diabetik podľa „ Pravidla 15“!
Príznaky hypoglykémie sa prejavujú u každého diabetika pri inej hodnote. U niektorých až pod 3,9 mmol/l,
u iných (najmä pri prudkom poklese glykémie) aj pod 5 mmol/l. Pri glykémii okolo 4 mmol/l alebo ak nemáte možnosť zmerať si glykémiu, ale pociťujete príznaky hypoglykémie, je vždy potrebné myslieť na možnú
hypoglykémiu a vykonať preventívne opatrenia podaním sacharidov.

Pravidlo 15:
• okamžite si vezmite 15 g rýchlo pôsobiaceho cukru, napr. 3-6 tabliet hroznového cukru (dextróza,
glukózové cukríky, atď.) alebo 2 dl sladkého nealkoholického nápoja (nie diétneho, light, bez cukru)
alebo 3-4 kocky cukru.
• Odmerajte si glykémiu a po 15 minútach meranie zopakujte. Pokiaľ sa glykémia nezvýšila, vezmite si
ďalších 15 g glukózy. Po pätnástich minútach si znovu odmerajte glykémiu.
• Ak plánujete ďalšie jedlo za viac ako 2 hodiny, zjedzte potravinu obsahujúcu polysacharidy (škrob),
ako napr. 1 krajec chleba, piškóty, keks, atď. Potraviny s obsahom škrobu zabránia opakovaniu hypoglykémie.
• V prípade poruchy vedomia vám niekto z okolia musí vedieť aplikovať injekciu glukagónu (GlucaGen
HypoKit). Je to hormón, ktorý spôsobí uvoľnenie zásoby cukru v tele. O jeho vhodnosti a spôsobe podávania sa poraďte s lekárom, zdravotnou sestrou alebo edukátorom a naučte to kamarátov, rodinu,
prípadne trénera!
Je dôležité, aby ste informovali svojich priateľov a rodinu o prejavoch hypoglykémie, ktorým by
mali venovať pozornosť a o spôsobe vhodnej pomoci.
Diabetikov učia, ako pri hypoglykémii pichnúť injekciu glukagónu! Je to logický nezmysel! On, keď ju potrebuje, je
totiž spravidla v bezvedomí! Preto je nutné, aby ju diabetikovi vedeli pichnúť v prípade núdze kamaráti, učitelia,
tréneri.
Diabetik bežne injekciu nenosí so sebou, ale odporúča sa, aby tak robil, najmä ak má časté hypoglykémie,
alebo ak ide na fyzicky neobvykle náročnú činnosť – vysokohorská turistika, viacdňová náročná fyzická
aktivita, dovolenka v zahraničí a podobne.
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