
Zdravotní způsobilost diabetiků k práci  

 

Kompenzovaný a trénovaný diabetik má v oblasti duševní i psychické stejnou výkonnost jako zdravý 

člověk. Cílem je, aby se diabetik mohl zapojit do života a všech činností v co největším možném 

rozsahu.  

 

Důležitá je už správná volba studijního či učebního oboru.  

Za ideální lze považovat zaměstnání  

 bez směnného provozu,  

 bez práce v noci,  

 bez svodů k neúměrné konzumaci jídel (např. kuchař, cukrářka, pekař apod.),  

 bez velkých stresů a  

 bez nárazové velké fyzické zátěže,  

 s možností pravidelného stravování. 

 

Omezení ve výběru zaměstnání je podmíněno zejména neschopností rozpoznat a zvládnout 

hypoglykemické stavy, které se mohou objevit i u správně léčených diabetiků (mnohdy jsou však 

vyvolány právě léčbou, resp. snahou o co nejdůslednější kompenzaci) a mohou zavinit krátkodobou, 

ale osudnou poruchu vědomí, tzv. okénko. 

 

Omezení se týkají činností, při nichž může být ohroženo zdraví samotného pracovníka nebo zdraví 

spolupracovníků a obyvatelstva. Jedná se např. o pracovníky při provozování dráhy a drážní dopravy, 

řidiče motorových vozidel osobní, nákladní a hromadné dopravy, zemědělských strojů i motorových 

vozíků. Dále jsou to pracovníci, kterým má být svěřováno vedení a obsluha plavidel, obsluha jeřábů, 

výtahů, transportních zařízení, zdvihacích ramen, stavebních strojů a důlních těžebních strojů. Jsou to 

také osoby vyrábějící a používající výbušniny, obsluhující tlakové nádoby, turbokompresory, zařízení 

vysokého napětí, chladicí zařízení nad 40 000 Kcal (167 360 kJ), pracující s kapalným chlórem 

některými dalšími chemickými látkami, obsluha řídicích center, velínů velkých energetických zdrojů 

včetně jaderných a chemických provozů, letecký personál, pracující ve výškách, potápěči z povolání, 

pracující na podzemních pracovištích. 

 



Otázky posuzování zdravotní způsobilosti k práci u některých skupin pracovníků řeší i právní předpisy. 

Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 277/2004 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k 

řízení motorových vozidel, v platném znění, DM vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových 

vozidel, pokud je komplikován opakovaným výskytem hyperglykemických nebo hypoglykemických 

příhod. Pokud se nejedná o tuto situaci, lze uznat zdravotní způsobilost, ale jen na základě závěrů 

odborného vyšetření.  

 

Nemocné s diabetem není vhodné zařazovat také na práce spojené s rizikem přenosu nadlimitních 

vibrací horní končetiny a na práce spojené s nadměrnou a jednostrannou zátěží končetin. Jak 

nadlimitní vibrace, tak jednostranné a nadměrné přetěžování horních končetin poškozuje periferní 

nervy. Jelikož již samotná cukrovka vytváří predisponovaný terén pro vznik periferních neuropatií, 

není zařazování diabetiků do takových zaměstnání z tohoto hlediska vhodné. Nejčastější povolání s 

rizikem nadlimitních vibrací přenášených na horní končetiny jsou horník, lamač kamene, tunelář 

pracující s pneumatickými kladivy a vrtačkami, lesní dělník pracující s motorovou pilou, cídič odlitků, 

brusič, formíř, nýtař, montážní dělník používající například elektrické brusky, vrtačky, utahováky, 

nebo jiné pneumatické nářadí či vibrující nástroje. Přetěžování horních končetin bývá potom 

zjišťováno u elektronavíječek, foukačů skla, v některých případech u ošetřovatelek dojnic nebo u 

řezníků – bouračů, u šiček, čalounic nebo vazaček knih.  

 

V současné době je řada diabetiků I. typu léčena pomocí inzulinové pumpy. Z desítek 

anamnestických rozhovorů lékaře pracovního lékařství s diabetiky léčenými inzulinovou pumpou bylo 

zjištěno, že nemocní hodnotí tento způsob léčby kladně, neboť většinou umožňuje aplikaci inzulinu a 

konzumaci jídla časově přizpůsobit momentální pracovní situaci. Pacienti nepotřebují žádat 

zaměstnavatele o jakékoli výjimky, jezdí na služební cesty, pracují bez problémů mnohdy i ve 

směnných provozech. Většinou si nemusejí píchat inzulin v noci, jsou potom méně unaveni a lépe se 

soustředí, jejich pracovní výkonnost je vyšší. 

Návštěvy u diabetologa a tím i absence v práci jsou v dlouhodobějším výhledu méně časté.  

 

Závěrem lze konstatovat, že posuzování zdravotní způsobilosti diabetika k práci je nutno provádět 

individuálně při dobré znalosti jak osobnosti pacienta, jeho diabetu a jeho schopností zvládat různé 

situace, tak pracovních podmínek v konkrétním zaměstnání. Pro závěrečné hodnocení je nezbytná 

spolupráce všech zúčastněných odborníků. 


