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Čísla nepustia
V roku 2016 bolo na Slovensku vykona-
ných 3 886 amputácií, čo je oproti roku 
2012 nárast o 793 amputácií končatín. 
V porovnaní s Českou republikou, kde od 
roku 2013 do roku 2016 klesol počet am-
putácií z 11 168 na 9 969, zaznamenáva-
me na Slovensku opačný trend. Paradoxom 
je, že zdravotné poisťovne vykazujú nárast 
výdavkov na liečbu pacientov s cukrovkou, 
u ktorých sa ochorenie vyvinulo až do štá-
dia tzv. diabetickej nohy. Čoraz vyšší počet 
amputácií v dôsledku diabetickej infikácie 

Diabetická noha 
kradne končatiny
Každý rok jej 
pribúda!
Na Slovensku trpí cukrovkou 
takmer 350-tisíc pacientov. Napriek 
tomu, že najmodernejšia medicí-
na s inovatívnymi zdravotníckymi 
technológiami dokáže pomáhať 
pacientom s týmto zdravotným 
problémom, počet amputácií kon-
čatín v dôsledku tzv. diabetickej 
nohy u nás medziročne stúpa. Kým 
v susednej Českej republike sa darí 
amputácie eliminovať, slovenských 
pacientov s amputovanými končati-
nami pribúda. Prečo je to tak?

však hovorí o stále nedostatočnej dostup-
nosti revaskularizačnej terapie (obnovenie 
krvného zásobenia) a terapie hojenia rán. 
Kde vidia chyby odborníci?

Lekárske dišputy
Pacienti s cukrovkou väčšinou vôbec 
nevedia, že aj malá rana, poranenie nož-
nicami či „bežný“ otlak si vyžaduje veľkú 
pozornosť. Koža diabetika býva v dôsled-
ku nedostatočnej kompenzácie cukrovky 
tenšia, suchá až vosková. Keď spozorujú 
čierne (nekrotické) tkanivo na končatine 
a s odstupom času vyhľadajú lekára, 
býva často už neskoro. O končatinu alebo 
jej živinami nezásobenú časť prichádza-
jú! MUDr. Marián Rošák, MPH, chirurg 
UNLP v Košiciach, zdôrazňuje, že „práve 
včasné zachytenie zdravotného problé-
mu a správne indikovaná liečba hojenia 
rán môže výrazne napomôcť pacientom 
stabilizovať ich zdravotný stav a minima-
lizovať riziká vzniku ťažkých infikácií na 
končatinách.“ Rovnaké skúsenosti má aj 
MUDr. Tibor Balázs, intervenčný rádiológ 
a primár endovaskulárneho programu 
kliniky CINRE v Bratislave, ktorý dopĺňa: 
„Dôležitá je najmä osveta a informova-
nosť pacienta o možnostiach liečby tzv. 

diabetickej nohy. Zefektívnením prístupu 
pacientov k zdravotníckym pomôckam 
a inováciám, dôslednými preventívnymi 
opatreniami či včasnou diagnostikou zá-
kladných diabetických faktorov je možné 
u diabetikov zredukovať počet amputácií 
končatín.“ 
 
SK+MED za záchranu končatín
V antidiabetickej terapii zohrávajú dô-
ležitú úlohu nielen lieky (antidiabetiká 
a inzulín), ale tiež zdravotnícke pomôcky. 
Slovenská asociácia dodávateľov zdra-
votníckych pomôcok SK+ MED sa snaží 
o zefektívnenie prístupu k inovatívnym 
možnostiam liečby pre pacientov trpiacich 
cukrovkou tak, aby amputácia končatín 
bola posledným a najkrajnejším riešením. 
„Sú to práve zdravotnícke inovácie a po-
môcky, ktoré pomáhajú zachraňovať život 
pacientov s cukrovkou. Na druhej strane 
je otázne, či majú všetci pacienti prístup 
k takej liečbe, ktorá ich môže uchrániť 
pred amputáciou, skvalitniť a predĺžiť im 
život,“ hovorí Katarína Danková zo združe-
nia SK+ MED.

Včasná terapia funguje
Správne indikované endovaskulárne me-
tódy spočívajúce vo vystužení cievy sten-
tom či cievne rekonštrukcie dnes dokážu 
zachrániť končatinu pred amputáciou až 
v 92 % prípadov. V záujme zastavenia 
negatívneho trendu, čo sa vývoja počtu 
amputácií týka, by malo byť prioritou 
zdravotných poisťovní a Ministerstva 
zdravotníctva SR zefektívniť manažment 
pacientov tak, aby mali prístup nielen 
k revaskularizačnej terapii (obnovenie 
krvného zásobenia), ale aj ku komplexné-
mu procesu hojenia rán formou zdravot-
níckych pomôcok. Viac než nevyhnutná 
je spolupráca všetkých zainteresovaných 
strán, odborných lekárov – pacientov – 
zdravotných poisťovní.
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