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Úvod 

Metabolický syndróm (MS) sa definuje ako nenáhodný spoločný výskyt porúch metabolizmu 

cukrov súvisiacich s inzulínovou rezistenciou (IR), ako je hraničná glykémia nalačno (IFG) a/ 

alebo porušená glukózová tolerancia (IGT), centrálnej obezity, dyslipidémie spojenej so 

zvýšením hladiny triaglycerolov (TAG) a znížením lipoproteínov s vyššou denzitou (HDL), 

artériovej hypertenzie (AH) a ďalších faktorov, ktoré sa podieľajú na zvýšenom riziku 

ischemickej choroby srdca (ICHS) a diabetes mellitus 2. typu (DM2)‘‘ (Mokáň 2008).  

Z klinicko-diagnostického pohľadu sa jednotlivé zložky MS považujú za  rovnocenné, ale 

z patofyziologického hľadiska sú obezita a jej neurohumorálne sprievodné znaky centrálnym 

článkom patofyziológie metabolického syndrómu. Pochopenie patologických mechanizmov 

MS je nevyhnutné pre stanovenie terapeutických zásahov, ktoré môžu ovplyvniť a znížiť 

mortalitu pacientov (Stančík a kol. 2013). Výskyt MS v slovenskej populácii je porovnateľný 

s číslami a údajmi pre ostatných obyvateľov Európy. Prevalencia MS je veľmi vysoká, líši sa 

v závislosti od veku, pohlavia, výrazne sa zvyšuje s pribúdaním rokov u pacientov. Ochorenie 

sa najčastejšie vyskytuje u žien s porovnaním u mužov a u pacientov s nižšou pohybovou 

aktivitou a s vyšším výskytom obezity. Liečba metabolického syndrómu musí byť u každého 

pacienta komplexná a musí zahŕňať liečbu aj ostatných komponentov MS, ktoré sú síce 

nezávislé, ale veľmi rizikové faktory a nepriaznivo ovplyvňujú priebeh ochorenia. Primárnym 

a najdôležitejším liečebným postupom je nefarmakologický prístup zameraný hlavne na 

zredukovanie telesnej hmotnosti, zníženie kalorického príjmu a primerané zvýšenie fyzickej 

aktivity.  

Materiál a metodika 

Cieľom  prieskumu bolo zmapovať aktuálny životný štýl respondentov s  MS  vo vzťahu 

k rizikovým faktorom ich podieľajúcich sa na ich vzniku - typ stravovania, obezita, 

nedostatočný pohybový režim. Metódou zberu údajov bol dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý 

mal 15 otázok. Výber respondentov bol zámerný. Prvým kritériom pre zaradenie 

respondentov do výberového súboru (200 respondentov) bola dispenzarizácia respondentov  

v diabetologickej  ambulancii. Zamerali sme sa na ambulancie mesta Banská Bystrica kde 

pôsobí Fakulta zdravotníctva. Druhým kritériom zaradenia respondentov do prieskumu bolo 

potvrdenie t. j. stanovená  diagnóza MS s faktormi ako sú  hypertenzia, hypercholesterolémia, 

hyperurikémiu, obezita (vychádzali sme z evidencie hodnôt TK- tlaku krvi, biochemickej 

hodnoty cholesterolu a kyseliny močovej v krvi  (tab. 1) a BMI na základe  prepočtu váhy 

a výšky pacientov za obdobie 2018 -2019. Pacienti súhlasili so zaradením do prieskumu,  

ktorý sa písomne vložil do dokumentácie pacienta, kde sme sa zaručili o ochranu osobných 



údajov s využitím získaných údajov na účely prieskumu. Pre analýzu údajov sme pracovali s 

programom MS Excel 2013 a výsledky sme zakomponovali vo forme frekvenčných 

a kontingenčných tabuliek ako aj  graficky.  Pre štatistickú analýzu sa použil Shapiro -

 Wilkovým test a Jarque - Bera test, ktorými  sme overovali normalitu údajov. Pre štatistickú 

významnosť rozdielu priemerných hodnôt, sme vzhľadom na  normalitu údajov testovaných 

súborov, použili parametrický Studentov t - test, ale aj neparametrický Mann - Whitney test. 

Testom zhody dvoch podielov sme overili štatistickú významnosť rozdielu relatívnych 

početností testovaných súborov. 

Výsledky 

Priemerný vek respondentov bol 66 rokov. Percento respondentov mužského pohlavia 

predstavovalo 56 %. , ženského pohlavia  (34 %). Stredoškolské vzdelanie (SŠ) malo 63 % 

respondentov., vysokoškolské vzdelanie (VŠ) malo  32 % respondentov, základné vzdelanie  

(ZŠ) malo 5 % respondentov. Pretože respondentov so základným vzdelaním bolo len 5%  

zlúčili sme  túto triedu s triedou respondentov so stredoškolským vzdelaním. V štatistickom 

spracovaní sme mali preto dve triedy respondentov vzhľadom na ich vzdelanie - 

vysokoškolské a nižšie ako vysokoškolské vzdelanie 

Najväčšie percento respondentov 62 % tvorili seniori na dôchodku. Priemerná hmotnosť 

mužov bola 106,42 kg pri hodnote BMI 35.31. Priemerná hmotnosť žien bola  99,81 kg., pri 

hodnote BMI 35.60. Priemerné BMI u oboch pohlaví nebolo štatisticky významné 

(dvojvýberový t - test; t = 1,5256; p = 0,0643).  

Tabuľka 1 Súvisiace ochorenia respondentov s  MS 

 

V H1 sme overovali štatistickú významnosť medzi úrovňou vzdelania  respondenta 

a stravovacími návykmi. Vytvorili sme 2 alternatívne hypotézy. 

V  H1.1. sme potvrdili, že respondenti s VŠ vysokoškolským  vzdelaním (32 %) viac 

dodržujú štandardný stravovací cyklus  dňa (R-O-V) a za hlavné jedlo dňa považujú obed. 
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Testovali sme H0: π1= π2 oproti  HA: π1 > π2. Výsledok testu bol signifikantný na hladine 

významnosti  = 0,05. Hodnota testovacej štatistiky, rovnala 1.7108, patrí do kritického 

oboru nulovej hypotézy 1.6449;) a p hodnota, sa rovnala 0.0436, bola menšia ako hladina 

významnosti 0.05. 

V H1.2 sme potvrdili, že rozdiel relatívnych početností oboch skupín respondentov vo vzťahu 

k výberu potravín  nie je štatisticky významný na hodnote p=0.0947 pri hladine významnosti 

 = 0.05. Tu platnosť H1 zamietame. 

V H2 sme overovali štatistickú významnosť medzi váhovým indexom - stravovaním 

a cvičením. Vytvorili sme 3 alternatívnu hypotézy.  

H 2.1 sme potvrdili, že respondenti, ktorí kombinujú stravovací režim a cvičenie (12 %) viac 

redukujú svoju nadváhu ako respondenti nastavení len na stravovací režim (88 %) (tab. 2). 

Priemerný úbytok hmotnosti sa pohyboval v rozmedzí 3- 3,5 kg na respondenta. Rozdiel 

skúmaných relatívnych početností bol signifikantný.  

 

Tab. 2  Spôsob úpravy nadváhy stravou a cvičením  H2.1 

Úprava nadváhy  testovacia štatistika kritický obor p hodnota 

test zhody dvoch podielov t W p 

Stravovanie vs stravovanie a cvičenie 1.8580 1.6526; ) 0.0323 

 

V H2.2 sme  potvrdili, že respondenti s  nepravidelnou pohybovou aktivitou (86 %)  dosahujú 

vyššiu hmotnosť ako respondenti, ktorí sú pohybovo aktívnejší (12 %). Za východiskový bod 

pohybovej aktivity sme považovali 30´chôdzu denne vzhľadom na vekový priemer 

respondentov.  Vychádzali sme z priemernej hmotnosti: a) respondenti s menšou 

a nepravidelnou pohybovou aktivitou     105,49  10,68., b) respondenti s pravidelnou 

pohybovou aktivitou 101,05  6,90. Jarque - Bera testom sme overili normalitu údajov. 

Tab. 3   Normalita v H 2. 2 - hmotnosť 

Normalita v H3 (hmotnosť) testovacia 

štatistika 

kritická hodnota p hodnota normalita 

Jarque - Bera test JB JB krit p áno/nie 

pravidelná pohybová aktivita 0.0524 9.2103 0.9741 áno 

nepravidelná pohybová 

aktivita 

19.1278 9.2103 7.022.10
-5

 nie 

 

Údaje respondentov, ktorých pohybová aktivita bola menšia a nepravidelná, nie sú normálne 

rozdelené, významnosť rozdielu daných hodnôt sme preto ešte overili Mann - Whitney 



testom. Testovali sme na hladine významnosti  = 0,01 hypotézu. H0:med1=med2  oproti   

HA:med1>med2 

Tab.  4  Mannov - Whitneyho test v H 2.2 - hmotnosť 

Mann - Whitney test v H3 testovacia štatistika kritický obor p hodnota 

hmotnosť a pohybová 

aktivita, ccvičeniecvičenie 

z W p 

 = 0,01 2.9802  2.3263; ) 0.0014 

 

Hodnota testovacieho kritéria (2.9802) patrí do kritického oboru nulovej hypotézy (W) a p 

hodnota bola rovná 0.0014, bola  menšia ako zvolená hladina významnosti, preto nulovú 

hypotézu o rovnosti mediánov zamietame. Platí alternatívna hypotéza a tvrdíme, že hmotnosť 

respondentov s  nepravidelnou pohybovou aktivitou je vyššia ako hmotnosť respondentov 

s pravidelnou pohybovou aktivitou. 

V H 2.3 sme overovali  BMI vo vzťahu k pohybovej aktivite respondentov. Hodnoty BMI 

týchto tried a rozdiely respondentov boli ešte výraznejšie, čo vykazujú aj krabicové grafy. 

Vychádzali sme  z priemerného BMI: a) respondenti s menšou a nepravidelnou pohybovou 

aktivitou 36,39  3,30.,  b) respondenti s pravidelnou pohybovou aktivitou 34,61  2,18. 

Najprv sme overili normalitu údajov. 

 

Graf 1  Krabicový graf BMI respondentov vzhľadom na ich pohybové aktivity 

Najprv sme overili normalitu údajov. 

 

Tab.  5  Normalita údajov v H 2.3 

Normalita v H3 (BMI) testovacia 

štatistika 

kritická 

hodnota 

p hodnota normalita 

Jarque-Bera test JB JB krit p áno/nie 

pravidelná pohybová aktivita 2.2819 9.2103 0.3195 áno 

nepravidelná pohybová 

aktivita 

2.7622 9.2103 0.2513 áno 
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Údaje oboch súborov majú normálnu distribúciu, preto sme významnosť rozdielu 

priemerných hodnôt BMI týchto súborov overili Studentovým t - testom. Testovali sme H0: 

μ
1
= μ

2
  oproti  HA: μ

1
> μ

2
 

 

Tab.6  Studentov t - test v H 2.3 

Studentov  t - test v H3 testovacia štatistika kritický obor p hodnota 

BMI a pohybová aktivita t W p 

 = 0,01 4.5812  2.3460; ) 4.165.10
-6

 

 

Rozdiel priemerných hodnôt testovaných súborov je štatisticky významný p hodnota je 

menšia ako hladina významnosti  = 0,01. Tvrdíme, že  BMI respondentov, ktorých 

pohybová aktivita je menšia a nepravidelná, je štatisticky významne vyššie, ako BMI 

respondentov, ktorých pohybová aktivita je pravidelná. 

Diskusia  

Úroveň zdravia obyvateľstva je vo veľkej miere podmienená rovnováhou činiteľov, 

určujúcich kvalitu zdravia každého jednotlivca. Externé (životné a pracovné) determinanty sú 

občanom ťažko priamo ovplyvniteľné. Čiastkovo ovplyvniteľné sú aj sociálno-ekonomické 

determinanty. Determinanty najviac ovplyvniteľné občanom sú v životnom štýle. Na rozdiel 

od vyššie uvedených determinantov, u ktorých je v rozvinutých krajinách pozitívny vývoj, 

životný štýl je zhoršujúcim sa determinantom v prevalencii chronických neinfekčných chorôb, 

o čom svedčí napr. masová epidémia nadváhy a obezity či rastúci rozsah psychických 

problémov. Malá, niekedy až takmer žiadna fyzická námaha, sedavý spôsob života, zlé 

stravovacie návyky, stresujúce pracovné prostredie, pre chemizované životné prostredie – 

všetky tieto faktory vytvárajú živnú pôdu pre rozvoj tzv. civilizačných chorôb. Preto sa v 

dnešnej spoločnosti  stávajú prioritné viaceré, čoraz naliehavejšie výzvy týkajúce sa zdravia 

obyvateľstva, vyžadujúce nový strategický prístup s hlavným cieľom predchádzať chorobám. 

Prevencia civilizačných ochorení musí byť založenom na  silnej  verejnej zdravotníckej vede 

a praxi (Móricová 2010, Klement 2009). Vysoký podiel na vyššej predčasnej úmrtnosti majú 

kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia obehovej sústavy, malignity a úmrtia pre vonkajšie 

príčiny (úrazy). Úmrtnosť na choroby obehovej sústavy mužov i žien vo veku nad 65 rokov je 

najvyššia v južných, prípadne juhovýchodných okresoch SR. Týka sa to tak cievnych 

ochorení mozgu, ako aj ischemickej choroby srdca a infarktu myokardu. Na príčine môže byť 

trvalo vysoká spotreba živočíšnych tukov v tejto oblasti. Nadváha sa nenápadne stáva 

prirodzeným javom a málo kto si uvedomuje, že pôvod v ochoreniach môže byť práve 



spôsobený nesprávnou životosprávou. Pre exaktnejšie hodnotenie vplyvu jednotlivých 

faktorov na zdravotný stav a využitie zdravotných služieb bol skonštruovaný model typu 

loging (Kvetan, Páleník, Mlýnek a kol. 2007). Model dokázal, že neexistuje štatistická 

závislosť medzi hodnotením zdravotného stavu a pohlavím. Preukázaným sa stal vplyv veku 

a úroveň vzdelania, nakoľko autori štúdie tvrdia, že vzdelaní ľudia majú odlišný životný štýl 

v porovnaní s nízko vzdelanými. Môže to byť spojené s rozšírenejším príjmom zdravšieho 

jedla a väčšími možnosťami uspokojenia osobných  a rodinných potrieb prospievajúcich 

zdraviu. Nadváha sa nenápadne stáva prirodzeným javom a málo kto si uvedomuje, že pôvod 

v ochoreniach môže byť práve spôsobený nesprávnou životosprávou. Príčiny niektorých 

chorôb však nepoznáme. Preto veľmi často liečime iba ich dôsledky. Ak nás rozbolí hlava, 

užijeme liek bez toho, aby sme zisťovali dôvody, ktoré môžu byť diametrálne odlišné – 

poruchy zraku, sluchu, migréna, zlé trávenie, stres alebo iba zle vetraná miestnosť. Bolesť je 

obranný mechanizmus, ktorý je absolútne nevyhnutný pre  zachovanie zdravia a celistvosti 

organizmu. Ale existujú aj také ochorenia, pri  ktorých tento bezpečnostný alarm neúčinkuje, 

a teda nevysiela žiadne signály o nebezpečenstve. Medzi takéto ochorenia, hlavne v ich 

počiatočných štádiách, patrí aj metabolický syndróm. Alarmujúce sú výsledky zdravotného 

stavu respondentov nám utvrdili v tom, že pri základnej diagnostickej klinickej jednotke MS 

sa respondenti ešte liečia na hypertenziu 99,5 %. Veľmi podobne to vyzerá s liečením 

ďalšieho sprievodného ochorenia – obezity. Na tú sa lieči 97,5 %., čomu zodpovedá aj 

priemerné BMI 35,6. Vysoká hladina cholesterolu sa potvrdila u 91 % respondentov ďalším 

parametrom rozvíjajúceho MS potvrdila prítomnosť  zvýšenej hladinu kyseliny močovej 65,5 

% respondentov. Na dobré zvládnutie ochorenia a sprievodných ťažkostí má veľký vplyv 

pravidelné a zdravé stravovanie ako aj znižovanie hodnoty BMI t. j. nadváhy spojenou 

s redukciou obezity. Aktívny pohyb u respondentov nevykazoval hladinu významnosti 

podieľajúce sa na znižovaní hmotnosti. (1 %) respondentov pravidelne navštevujú posilňovňu, 

17 % pravidelne cvičí doma, 38 % uprednostňuje voľné prechádzky. 53 %respondentov 

necvičí vôbec napriek zohľadneniu faktora vekového priemeru  respondentov 66 rokov.  

Hlavný smer riešenia v danej problematike z pohľadu ošetrovateľstva vidíme okrem 

nevyhnutnej klinickej terapeutickej intervencie v nefarmakologickom zásahu založenom na 

zdravotnej výchove v skupine ľudí s prítomným a rozvíjajúcom sa MS.  Hlavný smer musíme 

orientovať do dvoch základných oblastí. Výživa , jej zloženie a stravovacie návyky v zhode 

s primeranou fyzickou aktivitou v zhode s fyzickým stavom pacienta. Dosiahnutiu cieľov je 

optimálne uplatnenie edukácie a self-monitoring pacientov. Prijateľná liečba ochorenia 

nastane vtedy, keď sa priemerné hodnoty glykémie pohybujú v normohodnotách. Nesmú 



kolísať medzi hyperglykémiou a hypoglykémiou (Michálek, Štefáková 2008). Glykémia sa 

pri pohybovej aktivite znižuje vo väčšom množstve ako po podaní inzulínu. Človek 

s inzulínovou rezistenciou variabilného stupňa má k dispozícii určité množstvo inzulínu 

v tele, a tak pohybová aktivita naňho účinkuje veľmi pozitívne.  Pre pacientov trpiacich 

nadváhou, kedy telesná aktivita je dlhodobá a pravidelná, primeraná k ich celkovému 

zdravotnému stavu to platí osobitne. Keďže ide o chronické ochorenie, úspech liečby závisí 

od nielen od správnej edukácie pacienta, ale jeho rodiny, najbližších a príbuzných. 

Vytrvalosť, sebadisciplína a hlavne pravidelnosť sú najzákladnejšie a najdôležitejšie 

predpoklady na kompenzáciu ochorenia. V našom prieskume respondenti síce potvrdili, 

frekvenciu návštev u lekára až v 88 %, ale prioritu  manažmentu životného štýlu vidia hlavne 

v ovplyvňovaní stravy, výberu stravy a frekvencie stravovania. Pohybový režim sa neukázala 

dominantný a potrebný faktor.  Pravidelné návštevy u diabetológa, edukácia a vedenie 

v ktoromkoľvek zo zdravotných zariadení  sú predpokladom  udržiavania životné komfortu 

avšak za predpokladu osobného prístupu k riešeniu zdravotného stavu. Význam diéty, 

fyzickej aktivity a ovplyvnenia telesnej hmotnosti si vyžadujú úpravu životného štýlu. Ak sa 

dodržujú všetky zložky, tak to má veľmi výrazný terapeutický efekt. Zníženie hmotnosti, aj 

nevýrazné (okolo 4 kilogramov), vždy zlepšuje hladinu glykémie. Uvedený faktor sme 

potvrdili aj v skupine 12 % respondentov, ktorí sa aktívnejšie pohybovali a kontrolná hladina 

glykémie sa v priemere pohybovala na hodnote 6 mmmo/l. Zníženie hmotnosti a fyzická 

aktivita zmierňuje všetky rizikové faktory od obezity, hypertenzie, lipidového profilu 

atď.(Nemcová, Hlinková 2010). Skoro všetci pacienti počas svojho ochorenia vyžadujú 

pridanie farmakoterapie. Všetci respondenti v prieskume boli farmakologicky nastavení na  

(PAD) perorálne  antidiabetiká, antihypertoniká, a fibráty. U niektorých respondentov bol 

indikovaný aj inzulín. Ako sekundárnu prevencia kardiovaskulárnych komplikácii 60 % 

respondenti užívalo aj anopyrín.   Na upokojenie a pre lepší neprerušovaný spánok pacienti 

potvrdili aj užívanie antidepresív a sedatív. Splnenie stanovených cieľov pri ošetrovateľskej 

starostlivosti sú zaručené dokonalou znalosťou problematiky ochorenia sestrou, jej empatiou, 

schopnosťami a zručnosťami. Medzi úlohy sestry patrí odber biologických materiálu – moč, 

krv presne podľa ordinácie lekára, kde každá odchýlka musí byť hlásená (Schmidtová 2008). 

Ďalšími úlohami, ktoré sestra spĺňa sú pravidelné meranie hmotnosti pacienta a sledovanie 

BMI počas každej kontroly u lekára. Vhodná je aj kontrola a zmeranie objemu pásu 

(sledovanie brušnej obezity). Na zostavenie edukačného plánu, ktorý je zameraný na 

pohybový a stravovací režim pacienta, sestra musí zhodnotiť pacientove vedomosti, 

motivačnú stránku a postoj k ochoreniu vrátane psychomotorickej oblasti pacienta. Je dôležité 



kontinuálne a cyklické posudzovanie pacienta,  pri ktorom  si môže sestra pomáhať 

posudzovacou škálou pacienta a rodiny v edukačnom procese Rankina a Stallingsa (Nemcová, 

Hlinková 2010). kde okrem respondenta má sestra možnosť posúdiť aj rodinu pacienta, 

zázemie pacienta v pomoci starostlivosti o člena rodiny. Každý pacient si vyžaduje 

individuálny prístup, pretože je ovplyvňovaný rôznymi externými faktormi prostredia. Sestra 

dôkladnou edukáciou pripravuje pacienta na zmenu v  životospráve, ktoré už musí dodržiavať 

celoživotne. Zabezpečuje konzultácie a poradenstvo s odborníkmi na správnu výživu, 

pohybovú aktivitu a cvičenia, ktoré sú najvhodnejšie pre každého pacienta. Pomáha pri 

zvyšovaní stupňa zodpovednosti pacienta v tom, že si bude sám monitorovať priebeh svojho 

zdravotného stavu. Sestra eviduje selfmonitoring glykémie pacienta, spolupracuje s rodinou a 

zaoberá sa prevenciou hypoglykémie a hyperglykémie (Rybka 206, Jirkovská 2014)). Zmena 

v dennom režime nie je  jednoduchá, no skúsenosti mnohých pacientov s MS dokazujú, že 

takýmto spôsobom je možné ochorenie zvládať a žiť plnohodnotným životom. V tejto zmene 

môže výrazne pozitívne pomôcť ošetrovateľská starostlivosť kvalifikovaného personálu, ktorý 

dohliada na dodržiavanie zdravšieho životného štýlu a zároveň aj edukuje pacientov tak, aby 

o svojom ochorení a o spôsobe jeho zvládnutia mali dostupnosť k najnovším trendom, 

informáciám a liečebným postupom, ktoré im môže zabezpečiť čo najväčší, najlepší 

a najzdravší životný komfort.  

Záver 

MS je chronické a bohužiaľ celoživotné ochorenie. Štatistiky a prognózy dokazujú, že 

o dvadsať rokov na tieto ochorenia bude trpieť viac ako 300 miliónov osôb.  Hrozba tohto 

ochorenia je veľmi vysoká a bezprostredne sa nedotýka iba medicíny, ale globálne celej 

sociológie, ekológie, politiky s veľmi vysokým ekonomickým dopadom. Zvyšovanie životnej 

úrovne obyvateľstva nenesie so sebou len pozitívne efekty, ale aj negatívny dopad vo forme 

zvýšenej konzumácii nevhodných a  vysoko energetických potravín, ale aj nepravidelné 

a nesprávne časovanie príjmu stravy. Menej denných aktivít, viac hodín sedavého 

zamestnania a relatívne zdravá, mladá populácia sa pomaly a nenápadne mení 

na chronických, doživotných pacientov. Aby sme predchádzali týmto nezadržateľným 

vplyvom na nie len mladú populáciu, ale súčasne na všetkých ľudí je skutočne veľmi dôležitá 

prevencia.  

 

 

 

 



BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY 

 

JIRKOVSKÁ, A. a kol., 2014. Jak (si) kontrolovat a zládat diabetes. Praha : Mladá fronta,  

KLEMENT, C.  a kol., 2009.  Medzinárodné zdravotné predpisy. Teória – Legislatíva – 

Implementácia – Súvislosti. In Framaceutický obzor. ISSN 0014-81720, roč. LXXIX, č. 1 – 

6. 

KVETAN, V., V. PÁLENÍK, V a M. MLÝNEK, a kol. 2007. Starnutie, zdravotný stav a 

determinanty výdavkov na zdravie v podmienkach Slovenska.  Výskumné štúdie. Ekonomický 

ústav SAV: Bratislava. 2007. ISBN 978-80-7144-160-1. 

MOKÁŇ, M., E. MARTINKA a P. GALAJDA, a kol. a 2008. Diabetes Mellitus a vybrané 

metabolické ochorenia. Martin: Vydavateľstvo P+M, 2008. ISBN 978-80-969713-9-8 

MÓRICOVÁ, Š. 2010. Verejné zdravotníctvo dnes. In  Lekársky obzor. ISSN 0457- 4214, 

2010, roč. 59, č. 9, s. 331 – 332.  

MICHÁLEK, J. a M.  ŠTEFÁKOVÁ., 2008. Diagnóza: Cukrovka. Bratislava: Kontakt, 2008. 

ISBN 80-968985-3-4 

NEMCOVÁ J. a E. HLINKOVÁ.,  2010. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: 

Osveta, 2010. ISBN978-80-8063-321-9. 

RYBKA, J., a kol. 2006. Diabetologie pro sestry, Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN 

80-247-1612-7 

SCHMIDTOVÁ, Z., a kol. 2008. Vybrané odbory ošetrovateľstva. Martin: Osveta, spol. s.r.o., 

2008. ISBN 978-80-8063-295-3 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


