
Pilotný projekt včasného zistenia hyperglykémie, prediabetu a/alebo 
diabetes mellitus u poistencov VšZP v rámci celého Slovenska v odborných ambulanciách 

diabetológov u diabetes-naivných pacientov (u poistencov, u ktorých porucha 
glykoregulácie nebola do súčasnosti zistená)

Glykémia bola vyšetrená (prosím označte, ak je postprandiálna aj čas od posledného jedla):

       nalačno (preprandiálna)
       po jedle (postprandiálna) – po jedle 1 hod, 2 hod, 3 hod

Záver (zhodnotenie – lekár označí výsledok klienta):

       Glykémia je v norme – v referenčnom rozpätí, ďalšie vyšetrenie v diabetologickej ambulancii                              
       aktuálne nie je potrebné. Odporúčame pravidelne sa zúčastňovať preventívnych prehliadok 
       u všeobecného lekára.

       Glykémia je zvýšená – je potrebné ďalšie vyšetrenie u:
        všeobecného lekára
        diabetológa

Dátum vyšetrenia:      

        meno a pečiatka lekára - diabetológa

Odborní garanti projektu v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou:
• Slovenská diabetologická spoločnosť: Doc. MUDr. Doničová Viera, PhD., MUDr. Katarína Černá, MHA, MPH, PhD., 
 MUDr. Adriana Ilavská PhD., MBA, MPH.
• Hlavný odborník pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy Doc. MUDr. Schroner Zbynek, PhD.

Hodnota glykémie z prsta glukomerom:                                                                       mmol/l

Meno pacienta:

Rodné číslo:

Zdravotná poisťovňa:  Všeobecná zdravotná poisťovňa

Výsledok vyšetrenia



Vážená klientka, vážený klient, 

zúčastnili ste sa Pilotného projektu včasného záchytu hyperglykémie, prediabetu a/alebo 
diabetes mellitus u poistencov VšZP v rámci celého Slovenska v odborných ambulanciách 
diabetológov u diabetes-naivných pacientov (u poistencov, u ktorých porucha glykoregulácie 
nebola do súčasnosti zistená).

Bola Vám nameraná glykémia. Ide o koncentráciu cukru v krvi. Odráža aktuálny stav, okamžitú 
hodnotu v danej chvíli. Zachytáva rýchlo sa meniacu metabolickú situáciu, ktorá závisí od 
mnohých faktorov – od množstva a charakteru prijatej stravy, fyzickej námahy, stresu, ale aj od 
prirodzených výkyvov počas dňa. Vyšetruje sa kedykoľvek, ale najčastejšie nalačno a dve hodiny 
po jedle. Vyšetrovaná je u lekára alebo si ju môže merať každý sám jednoducho pomocou 
prístroja – glukomera. Glykémia nalačno má byť do 5,6 mmol/l a po jedle do 7,8 mmol/l.

V tabuľke si môžete pozrieť vyhodnotenie Vášho výsledku:

Hodnota glykémie Vyhodnotenie výsledku Odporúčaný ďalší postup
do 5,6 mmol/l nalačno 
a kedykoľvek počas dňa
alebo do 7,8 mmol/l 2 hodiny 
po jedle

normálna hodnota na základe výsledku nie je 
potrebné ďalšie vyšetrenie, 
zúčastňujte sa preventívnych 
prehliadok u všeobecného 
lekára, vyšetrenie glykémie je 
jeho pravidelnou súčasťou

5,6 – 7 mmol/l nalačno 
alebo
7,8 – 11,0 mmol/l 2 hodiny 
po jedle

zvýšená hodnota, podozrenie 
na prediabetes alebo diabetes 
mellitus

oznámte vyšetrenie svojmu 
všeobecnému lekárovi alebo 
lekárke, je potrebné ďalšie 
vyšetrenie pre podozrenie na 
poruchu metabolizmu cukrov

nad 7,0 nalačno
alebo
nad 11,1 mmol/l kedykoľvek 
počas dňa

zvýšená hodnota, podozrenie 
na diabetes mellitus

oznámte vyšetrenie svojmu 
všeobecnému lekárovi alebo 
lekárke, je potrebné ďalšie 
vyšetrenie pre podozrenie 
na diabetes mellitus, alebo 
si dohodnite postup 
u diabetológa, kde bolo 
vyšetrenie zrealizované

Odborní garanti projektu v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou:
• Slovenská diabetologická spoločnosť: Doc. MUDr. Doničová Viera, PhD., MUDr. Katarína Černá, MHA, MPH, PhD., 
 MUDr. Adriana Ilavská PhD., MBA, MPH.
• Hlavný odborník pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy Doc. MUDr. Schroner Zbynek, PhD.

   


