
PROMLUVTE SI SE SVÝM 
LÉKAŘEM O SOUVISLOSTI 

MEZI DIABETEM  
2. TYPU A SRDEČNÍM 

ONEMOCNĚNÍM

Jedná se o Vaše srdce.
Chraňte jej.

PC
-C

Z-
10

08
44

 

Je riziko srdečního onemocnění 
něco, co by mě mělo znepokojovat?

Jaké změny v životním stylu mohu 
udělat hned, abych snížil riziko 
rozvoje srdečního onemocnění?

 

O jakých dalších faktorech, které 
u mě mohou přispět k rozvoji srdečního 

onemocnění, bych měl/a vědět?

Jaké jsou možnosti léčby, které 
by mohly snížit riziko 

 onemocnění mého srdce?

Mám stále riziko, že budu mít 
například srdeční infarkt, pokud již 
beru léky na srdeční onemocnění 
(např. léky na tlak či cholesterol)?

OTÁZKY K DISKUSI S VAŠÍM 
LÉKAŘEM NA PŘÍŠTÍ 
KONTROLE:
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Pokud trpíte diabetem 2. typu, je zde mnoho věcí, 
na které je třeba myslet; na Vaši dietu, na Váš životní styl, 
na Vaši budoucnost. Víte, že byste také měli uvažovat 
o srdečním onemocněním?

CO JE SRDEČNÍ ONEMOCNĚNÍ?
Srdeční onemocnění je široký termín pro všechna onemocnění srdce 
a cév včetně ischemické choroby srdeční. Mohou vést k takovým 
příhodám jako je srdeční infarkt.1-3

Mám větší pravděpodobnost 
rozvoje srdečního onemocnění, 
když trpím diabetem 2. typu?

 
 

CO MOHU UDĚLAT PRO SNÍŽENÍ 
RIZIKA SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ?
Porozumění, že diabetes 2. typu může zvýšit Vaše riziko srdečního 
onemocnění, je důležitý začátek.

Dobrá zpráva je, že jsou zde pro Vás možnosti, kterými můžete snížit 
riziko srdečního onemocnění.9

Žijte zdravým životním stylem

Lidé s diabetem 2. typu mají 2 - 4x vyšší 
riziko rozvoje srdečního onemocnění než lidé 
bez diabetu a až 4x vyšší pravděpodobnost 

úmrtí na srdeční onemocnění.3-6

Poškození srdce diabetem 2. typu 
může začít dříve než myslíte a příznaky 

nemusí být rozpoznány okamžitě.7,8

 

Pokud trpíte diabetem 2. typu, je to 
právě Vaše srdce, které může být ve 

zvýšeném riziku. Proto je péče o Vaše srdce 
velmi důležitou součástí diabetické péče.3-7,9

Poraďte se se svým lékařem
Kromě změn ve Vašem životním stylu se můžete také poradit se svým 
lékařem, jak by Vám mohl pomoci snížit riziko srdečního onemocnění.9

Dosáhněte a udržte si optimální 
hmotnost

 

Jezte zdravě; snižte příjem 
cukrů a nasycených tuků

Nekuřte, protože kouření 
2x zvyšuje riziko srdečního 

onemocnění2 
 

Zeptejte se svého lékaře 
na pohybovou aktivitu vhodnou pro Vás
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Jedná se o Vaše srdce.
Chraňte jej.
Zjistěte více zde: www.jaknacukrovku.info 
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