
náklad 15 000 ks cena výtisku 39 Kč
periodicita dvouměsíčník počet stran 72
formát 210 x 270 mm hlavní cílová skupina                                               Přes 800.000 pacientů  

s DM a všichni se zájmem 
o problematiku diabetu  
a zdravý životní styl.
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Časopis DIAstyl je jediným specializo-
vaným časopisem o  diabetu v  ČR. Je 
vydáván od roku 2005 a po sloučení s ča-
sopisem Diaživot se jeho pravidelní čte-
náři datují až k počátku devadesátých let 
minulého století. 

DIAstyl je zdrojem zajímavých, aktuálních 
a odborných informací pro osoby s diabe-
tem, jejich rodinné příslušníky, pracovní-
ky ve zdravotnictví a pro všechny, kdo se 
o diabetes a zdravý životní styl zajímají.

Představuje známé osoby se vztahem 
k  diabetu, přináší informace o  zdravot-
ní péči, zpravodajství z  akcí pro diabeti-
ky, diabetologických konferencí i novinky 
ze světa. Nechybí ani zajímavé recepty, 
inspirace pro cvičení a zdravý způsob ži-
vota, reportáže z cest, soutěže pro malé 
i  velké čtenáře o hodnotné ceny včetně 
oblíbených křížovek.

Časopis DIAstyl své čtenáře nejen infor-
muje, ale umožňuje i aktivně se podílet 
na tvorbě časopisu, ať již formou rozhovo-
rů, článků nebo tipů z každodenního živo-
ta. Časopis nabízí prostor pro dotazy čte-
nářů, na  které jsou připraveni odpovídat 
odborníci na danou problematiku.

Časopis DIAstyl přispívá zásadní mě-
rou ke  zkvalitnění života lidí s  diabe-

tem, upoutávky na  nabízené produkty 
čtenáři nevnímají jako reklamu, ale do-
poručení na přínosné pomůcky, doplňky 
stravy a další potřebné věci, které léčba 
diabetu vyžaduje.

Časopis má v  současné době přes 
5  000 předplatitelů a  je distribuo-
ván na  prodejnách tisku v  distribuční 

síti PNS, včetně prémiových řetězců. 
Z celkového nákladu 15 000 ks se veš-
keré výtisky dostávají ke  svým čtená-
řům, případná remitenda je pravidelně 
distribuována do specializovaných cen-
ter a ordinací pro diabetiky.

Časopis pro aktivní a zdravý život

2018
Jediný specializovaný
 časopis pro diabetiky 

v ČR



TIPY DIA

STOP 
OBČASNÉMU 

POPOJÍDÁNÍ
Přestaňte občasně po-

pojídat a  ochutnávat 

mezi jídly. Ač se vám 

zdá, že jste toho vlast-

ně moc nesnědli, rea-

lita bývá jiná. Doporu-

čujeme: Pište si, co jste 

za celý den snědli. Pře-

hled vám pomůže lépe 

se hlídat a snadněji konzul-

tovat s nutričním terapeutem.

BEZ 
PRAVIDELNOSTI 

TO NEJDE
Jezte pravidelně pětkrát denně. Pravidelnost je 

kvůli metabolismu skutečně zásadní. Začněte 

ráno snídaní, což by měl být základ každého dne 

a pak jezte každé tři hodiny.

PODĚLTE SE 

S OSTATNÍMI
Zbavte se nešvarů z  dětství, které nás 

v  dobrém úmyslu naučili naši milující ro-

diče. Nedojídejte všechno, co máte na ta-

líři. Když kousek věnujete partnerovi, jistě 

ho potěšíte a sobě pomůžete. Případně si 

to můžete schovat na později. Vyhněte se 

společenskému jídlu jako jsou třeba rauty.

10

POHYB, 
POHYB, 
POHYB
Pohyb je alfa a omega všeho 

zdravého, tedy i  zdravého 

hubnutí. I  vy proto přidejte 

na tělesné ak-

tivitě. Nedemotivujte se oka-

mžitým nasazením šíleného 

cvičebního tempa ve  fit-

ness. Začněte pozvolna. 

Například vynechávejte 

MHD na  krátké vzdále-

nosti, dejte si několikrát 

týdně alespoň dvacetimi-

nutovou procházku rychlou 

chůzí...

VAŘTE 
MÉNĚ 
PRO 
OSTATNÍ 

Nechoďte nakupovat hla-

doví, udělejte si předem 

seznam toho, co máte koupit. Snažte se 

přinejmenším po  dobu hubnutí nepři-

pravovat jídlo pro ostatní. Láká to k vět-

ším porcím.

6 7
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10 TIPŮ 
PRO ZDRAVÉ 

HUBNUTÍ 
NĚKTERÉ RADY VÁM MOŽNÁ PŘIJDOU NOTORICKY 

ZNÁMÉ. OPAKOVÁNÍ JE VŠAK MATKA MOUDROSTI. 

A V TOMTO PŘÍPADĚ I ZDRAVÉHO HUBNUTÍ. VĚŘTE 

TOTIŽ, ŽE PŘI DODRŽOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH TIPŮ TO 

PŮJDE MNOHEM SNÁZ.

ZAČNĚTE 

OVOCEM 
A ZELENINOU

S tím můžete začít již dnes. K zítřejší 

svačině si připravte ovoce. Je zdra-

vé a  osvěží. Oběd a  ve-

čeře ať obsahují na  úkor 

jiných příloh více zele-

niny. Existuje spous-

ta variací dobrých 

jídel se zeleninou. 

Po nich budete syti, 

zdravější, plni ener-

gie a  s  menším pří-

jmem kalorií. 

1

SYŤTE SE 

I VODOU
Zvyšte příjem 

vody. Denně 

vypít 2 litry 

vody je nut-

nost, vy to 

z v y š t e 

na 3 litry. Zaplníte si tak ža-

ludek a  váš organismus to 

jen uvítá. Mezi vhodné ná-

poje patří voda, případně 

ochucená citrónovou šťávou, 

neslazené minerální vody, 

bylinkový, černý nebo zele-

ný čaj. Stoprocentní ovoc-

né šťávy používáme kvůli 

cukru jen ve  velmi malém 

množství k  ochucení vody 

nebo minerálky. Příliš vhod-

né nejsou ani nápoje se 

zvýšeným obsahem umě-

lých sladidel.

3

SMAŽENÉ K ŽIVOTU NEPOTŘEBUJETE

Pokud už »musíte« smažená jídla, pak 

opravdu jen minimálně. S  nimi si 

na  hubnutí totiž jen hrajete. 

Ideální ale je, když konzumu-

jete jídla v nesmažené a ne-

uzené úpravě a  s  dostat-

kem čerstvé nebo tepelně 

upravené zeleniny. Ke své-

mu zdraví zodpovědný 

diabetik ale koneckonců sám už dávno ví, že pro 

něj nejsou vhodná tučná a smažená jídla.

MLSEJTE 

ZDRAVĚ
Klidně mlsejte. 

Neutrácejte ale 

za sladké nebo 

chipsy a radě-

ji se vrhněte 

na zeleninu. 

Existuje řada receptů, které vám ne-

dietní mlsání nahradí. K televizi si pak 

večer můžete sednout ne jen se slaný-

mi tyčinkami, ale i třeba se zeleninovým 

salátem, doplněným vařeným vajíčkem či 

plátkem nízkotučného sýra. Chutný je také jo-

gurtový amaroun.

5LIGHT 
NEMUSÍ BÝT 

ZÁRUKA
Nenechte se zmást vý-

robky s  označením  

light či se sníženým ob-

sahem tuku. Tuk může 

být nahrazen škroby, což nemusí být 

pro diabetika vždy výhodné. Řiďte se 

podle množství obsažených kalorií i sa-

charidů.

2

4
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 Sedíme, lok-ty vyzvedneme do úrovně ramen, před-pažmo pokrčíme, při-čemž dlaně máme oto-čené vzad. Nadechneme. Během nádechu upažíme pokrčmo pravou ruku a hlavu oto-
číme vpravo. Vydechneme a při-

tom se vrátíme do původní polo-
hy. Opakujeme sedmkrát.

EDUKACE
DIA

CVIKY PRO KAŽDÉHO
DALŠÍ DÍL SERIÁLU JEDNODUCHÝCH CVIKŮ VHODNÝCH NA PROTAŽENÍ TĚLA. 

POSAĎTE SE NA ŽIDLI A MŮŽEME ZAČÍT.

 Stále 
sedí-

me. Skrčíme upažmo a ruce dáme v týl. Na-dechneme se a během toho lokty tlačíme vzad, dolů 
a vpřed. Když vydechneme, opět se uvol-níme. To 

opakujeme sedmkrát.

 Sedíme a přitom skrčíme před-
pažmo dolů zevnitř, dlaně máme 

na sobě. Při výdechu je tlačíme proti 
sobě, při nádechu naopak tlak uvolní-
me. Dlaně přesuneme před pravé ra-

meno a cvik zopakujeme. Poté je pře-
suneme před levé rameno a zase tlak 

a uvolnění opakujeme. Celkem všechno 
zopakujeme čtyřikrát.

PROTAHOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ PRSNÍCH 

A ZÁDOVÝCH SVALŮ

 Stále sedíme ve stejné po-zici směrem k opě-radlu, ruce máme položené na něm. Vy-dechneme a mírně se předkloníme, vtáhneme před-ní část pánevního dna, špičky po-suneme dovnitř. Nadechneme se, opět vzpřímíme, chodidla dáme zpět a uvolní-me. Třikrát.

SVALY PÁNEVNÍHO DNA A BŘIŠNÍ SVALY

52 DIASTYL

 Zůstáváme otoče-ní k opěradlu, ruce na něm. Když vydech-neme, jdeme do mírné-ho záklonu, tentokrát vtáhneme zadní část pánevního dna, při-čemž špičky nohou máme od sebe. Na-dechneme, přitom se vzpřímíme, chodidla vrátíme do přiroze-né polohy a uvol-níme se. Opaku-jeme třikrát.

 Sedíme 
mírně roz-nožení, paže máme na bed-rech, prsty se dotýkají. Zhlubo-ka dýcháme 

bránicí.

EDUKACE DIA

 Na židli sedíme už v obvyklé po-
zici opření zády o opěradlo. Vy-

dechneme a zároveň protlačíme bedra 
vzad. Nadechneme se a uvolníme. Opa-

kujeme celkem šestkrát.

UVOLNĚNÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

ŠIKMÉ SVALY BŘIŠNÍ
PRAVIDELNÉ PROTAHOVÁNÍ SVALŮ POMÁHÁ I JAKO PREVENCE PORANĚNÍ Sedíme a paže máme volně u těla. Při vydechnutí se ukloníme vlevo tak, že táhneme levou paži k zemi. Nadechneme se, přitom se opět vzpřímí-me a uvolníme.  V rych-lejším tempu si toto zopakujeme deset-krát vlevo a desetkrát vpravo.

 Lehneme si na zem před židli, ruce dáme za hla-

vu v týl – palce máme opřeny o lícní kosti. Levé 

lýtko dáme na  sedadlo židle, pravé chodidlo opřeme 

o levé koleno. Zatímco vydechujeme, jdeme do před-

klonu s otočením trupu vpravo, levým loktem směřuje-

me k pravému koleni. Při nádechu jdeme zpět. Opaku-

jeme pětkrát až sedmkrát na každou stranu.
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OSOBNOSTI 

DIA

SLAVNÍ DIABETICI

Diváci ho milovali pro jeho filmovou 

skromnost a  pohled, kterým uměl pohla-

dit. Své sociální cítění ale jen nehrál.

Stejně jako mnozí 

další umělci První re-

publiky se i  Jindřich 

Plachta (1899–1952) 

hlásil k  levici. Po  válce 

nadšeně budoval socia-

lismus. A to doslova i vlastníma rukama. Mís-

to budovatelských brigád měl ale stranu pod-

porovat spíše z podia. Tvrdá práce totiž zřejmě 

přispěla k jeho skonu.

Herec stonal od malička. Prodělal všechny 

nemoci od  kurdějí až po  cukrovku, takže je 

vlastně div, že se jeho slabá tělesná konstruk-

ce nesesypala už dříve. On na to však nedbal. 

A  nejenže na  konci života vedle vystupová-

ní i jako uvědomělý komunista dřel na brigá-

dách v kladenských dolech, ale i se tradovalo, 

že v jeho žilách teče více piva než krve.

Původně měl být cifršpion. Jeho otec totiž 

nechtěl o herecké dráze ani slyšet. Poslal syn-

ka na obchodní akademii, kde z něj 

měli udělat pana účetního. „Spíš by 

se našlo u krávy nadání ke hře na cite-

ru než u  mne atom 

pochopení pro podvoj-

né účetnictví,“ hodnotil 

svůj »talent« herec. Po-

tají vystupoval v  plzeň-

ském divadle jako sta-

tista. S přáteli založil ochotnický spolek Jaro. 

Po  studiích pak v  Praze ješ-

tě nějakou dobu pracoval 

na šekovém úřadu.

Po jeho angažmá v kaba-

retu Satyr v hostinci U Zna-

menáčků se začala jeho ka-

riéra rozjíždět, všiml si ho 

i  Vlasta Burian. Jenže v  ta-

lentovaném mladém muži 

začal cítit 
konkurenci, tak 

Plachta raději odešel. Toho 

využili Jiří Voskovec s Janem 

Werichem.

Po  válce následovalo Di-

vadlo 5. května (dnešní 

Státní opera). Několikrát 

dostal Plachta nabídku 

stát se členem Národní-

ho divadla. Pro svou vroze-

nou skromnost a  malou víru 

ve  své nadání, ji vždy odmítl. Až 

v letech 1948–1949 v Národním jednu sezo-

nu působil. Krátce působil jako umělecký ve-

doucí v Divadle umění lidu v Karlíně, potom 

až do své smrti byl v Ústředním divadle čes-

koslovenské armády (dnešním Vinohradském 

divadle).

Cukrovka přivedla proslulého 

dirigenta a  autora operet Polská 

krev nebo Vinobraní na  parapet 

okna záhřebského divadla. Byl Štědrý 

den 1930. Do té doby Oskar Nedbal (1874 

–1930) platil za optimistu.

Do  chorvatského Zá-

hřebu odjel tehdy vy-

stoupit s  tamní filhar-

monií při premiéře své 

Pohádky o  Honzovi. Už 

cestou se mu zdravot-

ně přitížilo. Byl na  konci 

všech fyzických a psychických sil. Druhý den 

po koncertu v 11 hodin dopoledne Oskar Ne-

dbal spáchal sebevraždu.

Přes velké potíže, které mu způsoboval dia-

betes, přes mnohé pomluvy 

a zášť prožil život plný osl-

nivých úspěchů. Byl zakla-

datel a  violista proslulého 

Českého kvarteta, dirigent 

České filharmonie, později 

zakladatel a šéfdirigent prestiž-

ního vídeňského orchestru Tonkün-

stlerorchester.

Za monarchie si »užíval« útoků za své češ-

ství, po  vzniku Čes-

koslovenska jej hanili 

coby prorakouského 

kolaboranta. 
Situa-

ce zašla tak daleko, že 

na  konci života nezís-

kal dotace na  prezen-

taci svojí tvorby. To mu přitížilo. A zřejmě i to 

se mu vedle pocitu bezmoci z příznaků cuk-

rovky honilo na  osudné Vánoce roku 1930 

hlavou.

JINDŘICH PLACHTA

OSKAR NEDBAL

 Zničilo ho budo-

vatelské nadšení

 Druhý den 

po koncertě  

spáchal sebevraždu

S J. M
arvanem ve filmu Nebe a dudy

S manželkou Josefinou
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KŘÍŽOVKA DIA
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ZÍSKAJÍ BALÍČEK S DOPLŇKEM STRAVY REVITANERV.

Doplněk stravy Revitanerv s obsahem vitamínu B1, B2, B6, niacinu, kyseliny alfa lipo-

ové, kyseliny pantothenové. Vitamíny niacin, B6 a B2 přispívají k normální činnosti 

nervové soustavy. Niacin, vitamín B6 a B1 (thiamin) přispívá k normální psychické čin-

nosti. Kyselina pantothenová přispívá k normální syntéze a metabolismu steroidních 

hormonů, vitaminu D a některých neurotransmiterů.Sp
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Ceník inzerce
1/1 strana 210 x 270 mm 2. a 3. strana obálky (křída/lak) 46 500 Kč

4. strana obálky (křída/lak) 53 000 Kč

vnitřní 43 000 Kč

1/2 strana 210 x 145 mm (+ 5 mm spad)/100 x 270 mm (+ 5 mm spad)/85,7 x 235 mm bez spadu 24 200 Kč
1/3 strany 55 x 235 mm (na zrcadlo bez spadu)/70 x 270 mm (+ 5 mm spad) 17 600 Kč
1/4 strany 105 x 130 (+ 5 mm spad, ucho)/210 x 67,5 mm (+ 5 mm spad)/175 x 52 mm (podval na zrcadlo) 14 300 Kč
1/8 strany 90 x 60 mm 8 800 Kč

Další možnosti propagace
vkládání vzorku do 2 cm výšky do 100 g 1,50 Kč/ks

do 200 g 2,00 Kč/ks

do 300 g 2,90 Kč/ks

do 5 cm výšky do 100 g 7,50 Kč/ks

do 200 g 8,00 Kč/ks

do 300 g 8,90 Kč/ks

sponzoring edukační kvíz nebo křížovka
• podklady: text 200 - 300 znaků 
+ obrázek produktu + logo společnosti

3 500 Kč 
+ 3 produkty pro výherce

edukační kvíz nebo křížovka s vlastní tajenkou
• podklady: text 200 - 300 znaků 
+ obrázek produktu + logo společnosti

8 000 Kč 
+ 3 produkty pro výherce

DIAtipy prezentace výrobku
• podklady: text 200 - 300 znaků 
+ obrázek produktu + logo společnosti, kontakt

5 000 Kč

Ceny uvedeny bez DPH. Vydavatel: MASANTA s.r.o., Dolnocholupická 915/65, Praha 4, 143 00, IČ: 25730533

TIPYDIA

10 TIPŮ PROTI KOUŘENÍ A DALŠÍM ZÁVISLOSTEM
ZMĚNIT SVÉ ZVYKY JE NĚKDY NADLIDSKÝ VÝKON 

A CO TEPRVE POKUD SE POTÝKÁME SE ZLOZVYKEM. 

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS DESET JEDNODUCHÝCH RAD, 

POMOCÍ NICHŽ SI ODVYKÁNÍ ULEHČÍTE A BOJ NAD 

SVÝM ZLOZVYKEM VYHRAJETE.UVĚDOMTE SI VŠECHNY ZLOZVYKYČasto se stává, že zlozvyk si sami 
neuvědomujete, může vás na  něj 

ale upozornit vaše okolí. Kouře-
ní a  přejídání si všichni uvědomujeme, ale co třeba okuso-vání nehtů, škrá-bání, šťourání v nose? Je třeba si ohlídat, aby-chom jeden zlo-zvyk nenahradili jiným.

1

NAJDĚTE SI PARŤÁKAVe svém okolí určitě najdete někoho, kdo má stejný zlo-zvyk jako vy. Spojte své síly a  zbavujte se ho společně. Vzájemně si dodávejte mo-tivaci a  navíc jeden druhé-
ho nebudete chtít zklamat. Pokud o svém boji 

víte jenom vy, jediný koho můžete zklamat, 

jste vy sám.

3

POKUSTE SE O ZMĚNUPomáhá totéž jako při rozchodu 
s partnerem. Sepište si výhody, které vám změna přinese. Hlavními důvody býva-jí zlepšení zdravotního stavu, finanční úspory, ale i  zlepšení mezilid-ských vztahů. Seznam si uschovejte pro těžké odvykací chvíle. Jeho přečtěním znovu posílíte 

svou motivaci.

BUĎTE ROZHODNÍStanovte si přesné datum, kdy se začnete zlozvyků zbavovat. Musíte být vnitřně pevně rozhodnutí a termín dodržet. Ta-
kové to: „Teď je párty, začnu s odvykáním 

až příští týden“, to je cesta do kuřáckého 
pekla. Stejné je to s přejídáním, je snadné 

nacházet důvody, proč to zrovna teď nejde. 

Při neustálém odsouvání termínu se k odstraně-

ní zlozvyku nedostanete. A pak už hlavně ani jednu 

„uklidňovací“!

5ZJISTĚTE DŮVOD ZLOZVYKUNaše zlozvyky kdysi vznikly z  nějakého pro nás přínosného důvo-du. Je pravdou, že málo-kdo vidí pozitivní smysl, 
ale přitom právě zjištění, jaký význam 

pro vás zlozvyk měl, vám pomůže na-
hradit špatné chování tím správným.

2
4
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MALÍ DIABETICI

NEMUSÍ SEDĚT V KOUTĚ
TÉMA

DIA

VĚTŠINA DĚTÍ SE PO CELÝ 

ŠKOLNÍ ROK NEMŮŽE 

DOČKAT LETNÍHO 

TÁBORA. TY S DIABETEM 

TO MAJÍ O NĚCO 

SLOŽITĚJŠÍ.  
Jan Exner

V
zhledem ke  specifice léčby se jich 

obvykle nemohou účastnit. Naštěstí 

pro ně jsou pořádané dia tábory. 

O  jejich smyslu i  začátcích 

jsme si povídali s  před-

sedou Sdružení rodi-

čů a přátel diabetických 

dětí v ČR JUDr. Václavem 

Letochou.

 Kam sahá historie českých dia tá-

borů?
Tolik potřebné pobyty v  přírodě se svý-

mi zdravými kamarády a spolužáky malým 

dětským diabetikům byly po dlouhou dobu 

nedostupné. První letní a  zimní pobyty 

v přírodě pro diabetické děti se uskutečnily 

teprve v osmdesátých letech minulého sto-

letí pod vedením doc. MUDr. Aloise Kopec-

kého z Fakultní nemocnice Motol.

 Tehdy ale tyto tábory byly víc než 

jen místem setkávání malých diabetiků? 

Děti v té době neměly možnost monito-

rovat glykémii, neměly glukometry. Na dia 

táboru, kde byl laboratorní přístroj na měře-

ní glykémie, tato možnost byla. Navíc podle 

potřeby i  vícekrát denně. To umožňovalo 

úpravu dávek inzulínu při odlišné pohybo-

vé zátěži. Diabetolog získával cenné infor-

mace o jednotlivých dětech, které následně 

využíval ke zdokonalení léčby.

 Jaký byl vývoj po revoluci?

Situace se v mnohém změnila po vzniku 

Sdružení rodičů a  přátel diabetických dětí 

v  roce 1990. Po  získání podpory minister-

stva zdravotnictví zorganizovalo sdružení 

v průměru dvacet dia táborů ročně.  Bylo to 

umožněno jednak zájmem rodičů a  jejich 

pomocí při organizování, ale hlavně účastí 

mnoha dětských diabetologů.

 Co všechno dětem přináší?

Dia tábory se staly vhodným místem k zís-

kávání návyků potřebných pro kvalitní život 

s cukrovkou. Vedle zlepšení zdravotního sta-

vu a zvýšení tělesné odolnosti zde děti pod 

vedením lékařů diabetologů a  odborných 

sester získávají zkušenosti s úpravami inzu-

línových dávek při změněné fyzické zátěži. 

Součástí dia táborů je i edukace. Děti vlast-

ně po celý den získávají množství informací 

o léčbě, učí se počítat hodnoty jednotlivých 

složek stravy, odhadovat fyzickou náročnost 

různých sportů a  současně si kontrolovat 

dopady na glykémii.

 Pobyty však také pomáhají zvedat 

sebevědomí.

Je to tak. Pobyt v kolektivu dětí se stejnou 

nemocí pak snižuje pocit osamocení, umož-

ňuje výměnu zkušeností s péčí o cukrovku 

i navázání nových přátelství. Na dia táboru 

děti poznávají svého pana doktora a sestřič-

ku i jinak než jen v bílém plášti v ambulanci. 

To je velice důležité k získání vzájemné dů-

věry tolik potřebné pro spolupráci lékaře 

s dítětem.

 Aby se děti těšily, nemůže jít jen 

o edukaci…

V prvé řadě je to samozřejmě zábava, od-

počinek, sportování, soutěže, hry, táborá-

ky, výlety. To vše se snažíme dětem v plné 

míře zajistit. Pod vedením odborných spor-

tovních instruktorů děti v létě plavou, surfu-

jí, pořádají závody na  lodičkách, v  zimě se 

učí lyžovat. Seznamují se i  s  méně známý-

mi sporty. Oblíbené jsou také výlety na bi-

cyklech i  seznamování se s  památkami 

v okolí místa diatábora.

URČITĚ DĚTEM PŘIBALTE

• Pera, pumpy + příslušenství

• Glukometr + MINIMÁLNĚ 75 ks proužků

• Náhradní inzulíny – podepsané!!

• Buničinové čtverečky

• Náhradní jehly do per i lancet

• Desinfekce

• Proužky na měření ketolátek

• Glukagon

A NEZAPOMEŇTE TAKÉ…

…zajistit dítěti souhlas lékaře s  účastí 

na táboře

…obstarat také potvrzení zdravotní 

způsobilosti

…připravit prohlášení o bezinfekčnosti 

od rodičůDO BATŮŽKU 

SLADKÉ PITÍČKO

Jelikož děti mají hodně pohybu venku, 

určitě je dobré myslet na možnost čas-

tějších hypoglykémií a mít sebou např. 

sladká pitíčka či něco podobného dle 

zvyklostí jednotlivých diabetiků.
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VŠICHNI TO ZNÁME, V RÁMCI SPRÁVNÉ PÉČE 
O DIABETES ABSOLVUJEME NĚKOLIK SETKÁNÍ 
S EDUKAČNÍ SESTROU, KTERÁ NÁM TRPĚLIVĚ 
VYSVĚTLÍ VŠE, CO O DIABETU POTŘEBUJEME VĚDĚT. 
TO ABY VŠECHNY INFORMACE BYLY AKTUÁLNÍ A PRO 

NÁS CO NEJPOCHOPITELNĚJŠÍ, SI ZA ÚKOL VZALA 
DNES PŘEDSTAVOVANÁ SEKCE SESTER. Bc. Monika Kuchtová

ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST: SEKCE SESTER KDO JE KDO
S amostatná Sekce sester v rámci České diabetologické společnosti byla zalo-žena r. 1994 z podnětu lékařů diabe-
tologů a  na  základě iniciativy některých 
aktivních sester. V té době se již 5 let konaly srazy sestřiček u příležitos-ti diabetologických dní v  Luha-čovicích, ale zatím pouze neo-ficiálně. Velkým příkladem pro zakládající členky byly podobné organizace fungující již dlouhou dobu v zahraničí.

Hlavním cílem této sekce je zlepšit 
úroveň edukace na  všech pracovištích, 
kde je poskytována péče diabetikům. 
Lepší edukací především pomoci zlep-
šit pacientům kompenzaci diabetu, po-
chopit své onemocnění, ale také pomo-
ci zdravotnickému personálu zlepšovat 
přístup k pacientům.Pod záštitou této sekce se konají mno-

hé odborné semináře, kurzy a další formy 
vzdělávacích akcí, jejichž vyvrcholením je 
každoroční střetnutí v  rámci dubnových, 

již zmiňovaných, Diabetologických dní 
v Luhačovicích.

Členky sekce se snaží o prosazování zave-
dení bodového hodnocení výkonů prová-děných edukační sestrou, zajistit in-formovanost svých členek o všech vzdělávacích akcích tak, aby se nové poznatky v  oboru mohly uvést do  praxe. Důležitá je také spolupráce se zahraničními diabe-tologickými organizacemi (FEND, AADE, EDNWG). Sekce sester dále spo-

lupracuje i s laickými organizacemi diabetiků, 
především se Svazem diabetiků ČR. V  minulém roce se sekce sester zapoji-

la do  mezinárodního projektu – dotazní-
kového šetření, které se zabývá znalostmi 
aplikační techniky inzulinu, riziky a  výsky-
tem lipodystrofie, které probíhalo po celém 
světě. Průběžné výsledky byly prezentová-
ny v rámci letošního setkání v Luhačovicích. 
Na základě vyhodnocení této studie, které 
proběhne v  říjnu v  Říme, budou připrave-
na mezinárodní doporučení pro aplikační Jitka AndráškováRegistrovaná nutriční terapeutka. Vystudovala 

obor Všeobecná sestra a nutriční terapeutka. Dále 
na NCO NZO v Brně specializační studium v oboru 
Ošetřování, léčení a  edukace diabetiků a  Poruchy 
výživy a výměny látek. Pracuje v Diabetologickém 
centru FN u  svaté Anny v  Brně. Je členka výboru 
a dvě volební období byla předsedkyní Sekce ses-
ter při ČDS. Organizuje a aktivně se účastní meziná-
rodních akcí, domácích kongresů, seminářů. Před-
náší na SZŠ a VOŠZ, LF MU v Brně a certifikovaných 
kurzech. Podílí se na vytváření nových vzdělávacích 

materiálů pro nemocné s diabetem. Publikuje v od-
borných časopisech i časopisech pro laickou veřej-
nost. Přes dvacet let byla předsedkyní Svazu diabe-
tiků ČR pro organizaci Brno-město. Za  významný 
přínos ke zkvalitnění života s diabetem byla oceně-
na plaketou prof. MUDr. Jiřího Sylaby, DrSc., rytíře 
českého lékařského stavu.Od  letošního roku otevřela svou soukromou  nu-

triční poradnu pro nemocné s diabetem bez kom-
plikací, ale také s komplikacemi spojenými s tímto 
onemocněním. Více informací se dozvíte na www.
dietadiabeticka.cz.

techniku. Sekce sester se následně chystá 
ke  sjednocení edukačních postupů, vytvo-
ření manuálu pro sestry, ale také edukační-
ho materiálu pro pacienty. Jako hlavní přínos vzniku Sekce sester 

ČDS musíme tedy vyzvednout zvyšování 
kvality vzdělávání sester v diabetologii. Se-
střičky se na odborných seminářich a kon-
ferencích dozvědí vše potřebné pro svou 
praxi, získají nové dovednosti a velkým pří-
nosem je i  předávání svých zkušeností. To 
vede k  lepšímu přístupu a  péči o  pacienty 
s  diabetem, kteří pod jejich vedením toto 
nelehké onemocnění lépe zvládají.

22 DIASTYL

TIPY DIA

HÝBEJTE SE
Ve  chvíli, kdy pře-stáváte zvládat svůj boj a  touha po  zlozvyku se stupňuje, vyraz-te na  procházku. Bylo prokázáno, že již desetiminu-tový pohyb na čer-stvém vzduchu do-káže zlepšit náladu na celou hodinu.

NAHRAĎTE JE NOVÝMI ZVYKYHlavními příčinami vzniku zlozvyků jsou stres 

a nuda. Proto když se zlozvyku zbavujeme, zůstane 

nám najednou mnoho volného času, které musíme 

nahradit nějakým vhodným chováním. Pokud starý 

zlozvyk nenahradíte, málokdy se dočkáte úspěchu.

VYHNĚTE SE POKUŠENÍ
Zcela se vyhněte situacím, ve kterých se můžete setkat se svou 

závislostí. Nechoďte například do kuřáckých podniků, pokud se 

chcete zbavit kouření, nebo na jiná místa, která máte se zlozvy-

kem spojená. Při těžké závislosti je nutná spolupráce s lékařem.

10

ODMĚŇTE SEMáte výdrž? Pak se taky po-chvalte. A k pochvale patří od dětství odměna. Pokud vám nestačí jen pohled na konto s ušetřenými korun-kami, kupte si něco, po čem 

toužíte, ale normálně byste si to nedopřáli. Je jed-

no, jestli půjde o nějaké oblečení nebo výlet. 

NAUČTE SE TAKÉ POKÁRAT Stejně jako odměny jsou důležité i tresty za ri-zikové chování. Na  dru-hou stranu jsme pouze 
lidé, takže nejsme neomylní a občas chy-

bu uděláme. Důležité je po této chybě vše 

nevzdávat, ale opět se vrhnout do  boje se  

zlozvykem.

6 7
98

11
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Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63

420 581 81 81 81 | lazne@ltnb.cz | www.ltnb.cz

Lázně Teplice nad Bečvou

Odborná péče

Příjemné prostředí 

Uprostřed přírody, v srdci Moravy 

pomáháme našim klientům.  

Lázeňská péče určená klientům 

s diabetem mellitem:

  Dlouholoté zkušenosti a odborná péče

  Přírodní léčivý zdroj - uhličitá voda

  Individuální přístup

  Nutričně vyvážená strava

  Turisticky atraktivní prostředí

  Bohatý kulturní program

Rezervujte si svůj pobyt již nyní! 

www.ltnb.cz

Léčivý
 zdroj 

uhličitá
 minerální vod

a

Lázeňská péče určená klientům

s cukrovkou:

TÉMA DIA

KAM MOHOU DĚTI 

LETOS VYRAZIT
ŠTĚDRONÍN 

Termín: 27. června až 11. července 

Pořádá občanské sdružení Diacel, sdružení rodičů dětí s diabetem 

a celiakií Písek, za podpory Sdružením rodičů a přátel diabetických 

dětí ČR 

Informace: www.diacel.cz, tel.: 605 888 980

ORLÍK – PODSKALÍ, PENZION PODSKALÁK 

Termín: 4. až 18. července 

Pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, Sportpro-

pag Praha 

Informace: Ing. Jan Viktorin, tel.: 603 551 594, www.sportpropag.cz

NEKOŘ, RS LORIEN 

Termín: 4. až 11. července 

Pořádá Občanské sdružení Inzulínek, Přerov 

Informace: Alena Kadlčáková, tel.: 604 440 023, www.inzulinek.cz

ČESKÝ RÁJ, HOTEL ŠTIKOV 

Termín: 18. – 26. července 

Pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, Diaklub 

Nová Paka 

Informace: Ing. Miloslav Pačesný, 

tel.: 604 336 428, www.diaklub-novapaka.cz

BESKYDY 

Termín: 1. - 6. července 

Pořádá OS Dítě s diabetem, Ostrava 

Informace: www.ditesdiabe tem.cz

ORLÍK – PODSKALÍ, PENZION PODSKALÁK 

Termín: 1. až 15. srpna 

Pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, Sportpro-

pag Praha 

Informace: Ing. Jan Viktorin, tel.: 603 551 594, www.sportpropag.cz

Termín: 15. až 29. srpna 

Pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, Sportpropag 

Praha, Dětská klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

Informace: Ing. Jan Viktorin, tel.: 603 551 594, www.sportpropag.cz

PLICHTICE U KLATOV – STANOVÝ TÁBOR 

Termín: 15. až 29. srpna 

Pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, Dětské od-

dělení nemocnice Cheb 

Informace: Karel.Fiklik@gma il.com, tel.: 737 916 434

RZ STAR LINE SVOR, LUŽICKÉ HORY 

Termín: 15. až 22. srpna 

Pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, Dětská dia 

poradna Kladno 

Informace: Miroslav Danda, tel.: 606 439 146, www.diadeti-kladno.cz

PROSTŘEDNÍ BEČVA 

Termín: 2. až 12. srpna 

Pořádá OS Dítě s diabetem, Ostrava 

Informace: www.ditesdiabe tem.cz

HARRACHOV 

Termín: 25. až 28. září 

Pořádají Cukříci, Klub rodičů a přátel diabetických dětí při diaporadně 

v Ústí nad Orlicí 

Informace: www.cukrici.net stranky.cz

XIV. BAREVNÉ DIADNY

Termín: 29. říjen až 1. listopadu 

Edukační pobyt pro rodiny s diabetickým dítětem

Místo: Horní Bečva, hotel Duo

Pořádá OS Dítě s diabetem, Ostrava 

Informace: www.ditesdiabe tem.cz
I n z e r c
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Bc. Renáta Říhánková
Předsedkyně sek-ce sester ČDS (od r. 2014). Od  r. 1988 působí na  I. IK FN – Plzeň.  Od  roku 1994 staniční sest-ra na interním lůž-kovém oddělení. 

Již osmým rokem je edukátorkou  Diabetolo-
gického centra FN Plzeň. Dále je Členkou ČAS 
a poradní skupiny pro edukaci diabetiků. Ak-
tivně spolupracuje se Svazem diabetiků ČR. 
Organizuje odborné semináře pro sestry, za-
bývá se přednáškovou činností pro sestry a pa-
cienty. V  r. 1995 absolvovala zahraniční stáž 
v  nemocnici v  Nottinghamu – Velká Británie. 
Zúčastnila se také Mezinárodního kongresu 
IDF v  r. 2011 v Dubai. Publikuje v odborných 
časopisech Florence, Diastyl, Naše nemocnice.  
Je autorkou a spoluautorkou edukačních ma-
teriálů pro pacienty, metodiky vedení edukace 
pro sestry. Volný čas věnuje rodině.

Jaroslava Kreuzbergová, DiS.Registrovaná nutriční terapeutka, zaklá-
dající členka sekce sester při ČDS a členka 
výboru od  roku 1994. Od  roku 1986 pra-
cuje jako nutriční terapeutka pro Diabeto-
logické centrum Fakultní nemocnice Plzeň. 
Od  roku  1996 vedoucí nutriční terapeut-
ka Oddělení klinické dietologie FN Plzeň. 
Zahraniční stáže v  roce 1993 Univerzitní 
nemocnice Düsseldorf –   Německo, 1995 
Univerzitní a  městská nemocnice Notting-

ham – Velká Británie. Vy-učuje také dietoterapie na  VOŠ Plzeň a  LF Plzeň. Přednáší a  publikuje člán-ky a  komentáře na  téma výživy v  odborných časo-pisech, novinách a interne-tu pro laiky a  pacienty. Je autorkou publikace Dna, Životospráva v klidové fázi onemocnění vhodná i  pro 

diabetiky, Praha, MAC 2005, spoluautorkou  pu-blikací Klinická dietolo-gie, Svačina Š. a kolektiv, Grada 2008, Pivo a zdraví, Emmerová a spol. , Plzeň, NAVA 2007. Od roku 1991 spolupracuje s  Českým rozhlasem Plzeň na  pra-videlných pořadech na téma výživa a zdraví.

Kateřina Čechová
Jednatel  Vý-
boru sekce 
sester  ČDS, 
členka dia-
betologické 
sekce ČAS. 
Od roku 2003 
p r a c u -
je v  Centru 
d i a b e t o l o -
gie IKEM jako edukační diabetologická sest-
ra a zároveň jako koordinátor studií jak tuzem-
ských, tak zahraničních, a to zejména v oblasti 
léčby diabetické nohy. Od roku 2009 se podí-
lí na  organizaci vzdělávání diabetologických 
sester,  například v  certifikovaných kurzech 
v  edukaci diabetiků a  v  podiatrii. Věnuje se 
také přednáškové činnosti na odborných kon-
ferencích s tématem diabetologie a edukace. 
Je členkou poradní skupiny pro edukaci dia-
betiků. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou 
a výlety do přírody.

Milada KoukalováČlenka výboru sekce sester České 
diabetologické společnosti od roku 2013. 
Pracuje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny 
v Brně od roku 1977. Od roku 1988 pracuje 
ještě v krajské diabetologické ordinaci. 
V roce 1992 absolvovala specializaci se 
zaměřením na ošetřovatelství a edukaci 
v péči o nemocné s diabetem. V roce 
1994 ukončila postgraduální studium se 
zaměřením ošetřovatelství v interních 
oborech. Věnuje se edukaci nemocných s DM 
1 i DM 2, léčených inzulinovou pumpou i kon-
tinuálnímu měření pomocí senzoru. Od roku 
2000 je staniční sest-rou ambulantní čás-ti 2. IK – diabetolo-gie, endokrinologie a  pneumologie. Pu-blikuje v odborných časopisech a  podí-lí se na  tvorbě no-vých edukačních  materiálů.

I N Z E R C E

WWW.DIASTYL.CZ


