
České Budějovice přivítají přední české 

experty na léčbu cukrovky 13.12.2006 

Diabetologické centrum při Interním oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je hlavním 

organizátorem Jihočeského diabetologické dne, který se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince od 

9 hodin v divadelním sále českobudějovického domu kultury Metropol. Odborné konference 

věnované léčbě cukrovky a s ní spojených komplikací se zúčastní několik desítek předních 

expertů na tuto problematiku z celé České republiky. „Diabetes mellitus (cukrovka) je vážné 

chronické onemocnění. Počet diabetiků bohužel neustále strmě stoupá. Do roku 2025 lékaři 

předpokládají celosvětově zdvojnásobení stávajícího počtu nemocných ze současných 120 na 

250 miliónů,“ uvedla koordinátorka Diabetologického centra Nemocnice České Budějovice, 

a.s. MUDr. Lenka Dohnalová a poznamenala, že léčba cukrovky a na ní přímo navazujících 

zdravotních komplikací už dávno není pouze záležitostí internistů, ale i specialistů z řady 

dalších medicínských oborů. Právě z tohoto důvodu založila českobudějovická nemocnice 

zhruba před osmi lety vlastní Diabetologické centrum, které jen za loňský rok provedlo více 

než čtyři tisíce vyšetření. Vesměs se jednalo o pacienty s pozdními komplikacemi nebo 

celkově těžkým průběhem onemocnění. Podle statistik žije v současné době v Jihočeském 

kraji přibližně 46 tisíc lidí trpících tímto onemocněním, což jižní Čechy řadí na třetí nejvyšší 

příčku v celé České republice. Odborníci přitom varují, že jejich počet se bude nadále 

zvyšovat. „Ambulantní péče o diabetiky je v celém jihočeském regionu na velmi vysoké 

úrovni zajišťována specializovanými lékaři s potřebnou atestací, kteří v případech, kdy jde o 

komplikované pacienty mohou doporučit vyšetření v našem centru“, konstatovala MUDr. 

Dohnalová. Diabetologické centrum poskytuje pro celý kraj komplexní péči zejména v oblasti 

intenzivní terapie diabetu, koordinace léčby pomocí inzulínových pump a léčby diabetické 

nefropatie, léčby speciálního postižení očí takzvanou diabetickou retinopatii ve spolupráci s 

očním oddělením nemocnice. Součástí jeho činnosti je ale také péče o těhotné pacientky s 

diabetem a léčba tzv. syndromu diabetické nohy. V této souvislosti je třeba připomenout, že 

centrum disponuje odbornou podiatrickou ambulancí a podiatrickou poradnou. Toto 

pracoviště, specializované na léčbu syndromu diabetické nohy, patří mezi nejmodernější 

svého druhu v zemi. „Ačkoli jsou diabetici postiženi nejrůznějšími velmi závažnými 

zdravotními komplikacemi, jako jsou například srdeční choroby, selhání ledvin či slepota, 

patří k těm nejzávažnějším problémům syndrom diabetické nohy. Až sedmdesát procent 

amputací dolních končetin je způsobeno právě diabetem. Některé statistiky se dokonce 

pohybují v rozmezí od 70 do 90 procent. Právě oční komplikace a syndrom diabetické nohy 

budou patřit mezi hlavní témata letošních Jihočeských diabetologických dnů,“ zdůraznila 

MUDr. Dohnalová. Diabetologické centrum jako akreditované pracoviště zajišťuje mimo jiné 

i výchovu diabetologů formou krátkodobých pobytů v diacentru. Nedílnou součástí práce 

centra je edukační a výchovný program. U diabetu je totiž nejdůležitější prevence. Jen 

málokdo tuší, že jen málokteré nemoci se dá zdravým životním stylem předejít tak dobře jako 

právě cukrovce. Přímou hrozbou onemocnění je obezita. „Pacienti s diabetem mají až 

čtyřikrát častěji infarkt myokardu, čtyřikrát až šestkrát častěji vysoký krevní tlak a čtyřikrát 

častěji cévní mozkové příhody. Cukrovka je tak přímým rizikovým faktorem pro vznik 

kardiovaskulárních, život přímo ohrožujících chorob,“ varuje MUDr. Dohnalová.  

 

Nemocnice České Budějovice, a.s. patří mezi největší zdravotnická zařízení a se svou 

lůžkovou kapacitou 1600 lůžek je čtvrtou největší nemocnicí v České republice. Poskytuje 

základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských 

oborech zejména pro celý jihočeský region. V Nemocnici České Budějovice, a.s., jejímž 



jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno v průměru 49 tisíc pacientů a 

lékaři zde provedou bezmála 26 tisíc operačních zákroků a více než 440 tisíc ambulantních 

vyšetření. Loni se zde narodilo při 2170 porodech 2231 dětí. Nemocnice má 2600 

zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji.  
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MUDr. Lenka Dohnalová - Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., tel.: 387 

875 470 

 


