
Svetový deň diabetu  
14. november 

 

 Svetový deň diabetu je celosvetová kampaň, ktorá sa koná každoročne za účelom 

zjednotenia medzinárodnej komunity chorých na cukrovku a za účelom zvyšovania 

povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách. Faktom je 

že počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje. 

 

Téma Svetového dňa diabetu 2016  - „Oči na cukrovku“. 

Tohtoročné aktivity a materiály budú zamerané na propagáciu významu skríningu s cieľom 

zaistiť včasnú diagnózu a liečbu diabetu 2. typu, aby sa znížilo riziko vážnych komplikácií. 

 

 Medzinárodná federácia diabetu (IDF) sa rozhodla pripomínať si diabetes najmä 14. 

novembra. Prečo práve tento deň? Je to deň, kedy sa v roku 1891 narodil kanadský fyziológ 

Frederick BANTING. Spolu so študentom medicíny menom Charles Herbert BEST sa im 

podarilo v októbri 1921 izolovať klinicky použiteľný inzulín z Langerhansových ostrovčekov 

pankreasu. Po tom, čo Banting a Best vyskúšali účinnosť inzulínu na sebe, podarilo sa in 

zachrániť 14-ročného chlapca trpiaceho na cukrovku, ktorého stav bol beznádejný. Tak sa 

začala nová éra v dovtedy neliečiteľnej a k smrti vedúcej choroby. V roku 1923 získal 

Banting za svoj objav Nobelovu cenu. Best sa tejto pocty nedočkal, hoci významnou mierou 

prispel k zisťovaniu cukru v moči. 

 

 Cukrovka patrí medzi najčastejšie a najzávažnejšie sa vyskytujúce ochorenia 

modernej civilizácie. Na Slovensku postihuje viac ako 300 000 ľudí a ďalších 70 000 až 

100 000 ľudí už cukrovku má, ale o nej nevie. V dôsledku akútnych a chronických 

komplikácií významne zhoršuje kvalitu života a zvyšuje úmrtnosť pacientov. Ak sa cukrovka 

dostatočne nelieči, skracuje očakávanú dĺžku života o viac ako 25 %. 

 

 Diabetes mellitus (DM, cukrovka) je ochorenie, ktoré sa 

prejavuje zvýšenou hladinou cukru v krvi dôsledkom nedostatočnej 

tvorby (DM 1. typu) alebo nedostatočného účinku inzulínu (DM 2. 

typu). Inzulín je hormón, ktorý tvorí v B-bunkách pankreasu 

a znižuje hladinu cukru v krvi. 

 

Existujú dve základné formy cukrovky:  

DM 1. typu – vyžadujúci podávanie inzulínu. Zvyčajne vyskytuje u detí a mladých ľudí a 

predstavuje asi 10 – 15% všetkých diabetikov.  

DM 2. typu – nezávislý od podávania inzulínu sa vyskytuje hlavne u dospelých, zvyčajne je 

podmienený viacerými faktormi a trpí naň asi 85 – 90 % pacientov. 

 

Ako zvláštny typ sa vyčlenil gestačný diabetes, ktorý vzniká u žien počas tehotenstva a po 

pôrode ustúpi.  

 

Rozpoznanie diabetu  

Nástup diabetu 1. typu je často náhly a dramatický a môže zahŕňať symptómy, akými sú 

napr.: 

 abnormálny smäd a suchosť v ústach  

 časté močenie  



 extrémna únava/nedostatok energie  

 neustály hlad  

 náhly úbytok hmotnosti  

 pomalé hojenie rán  

 opakované infekcie. 

 Rovnaké symptómy, ako sú uvedené vyššie, môžu postihnúť aj ľudí s diabetom 2. typu, 

ale zvyčajne sú menej výrazné. Nástup diabetu 2. typu je postupný, a preto je ťažké ho 

detegovať. V skutočnosti niektorí ľudia s diabetom 2. typu nemajú v skorej fáze žiadne 

symptómy. Títo ľudia sú často diagnostikovaní až o niekoľko rokov neskôr, keď už majú 

rôzne komplikácie. 

 

Najbežnejšími dlhodobými komplikáciami sú:  

• Diabetická nefropatia (ochorenie obličiek), ktoré môže viesť k úplnému zlyhaniu obličiek 

a ku potrebe dialýzy alebo transplantácie obličky.  

• Diabetické očné ochorenie (retinopatia a opuch makuly), poškodenie sietnice oka, ktoré 

môže viesť k strate zraku.  

• Diabetická neuropatia (nervové ochorenie), ktoré v konečnom dôsledku môže viesť k 

tvorbe vredov a amputácii chodidiel a dolných končatín.  

• Kardiovaskulárne ochorenie, ktoré postihuje srdce a cievy a môže spôsobiť fatálne 

komplikácie, ako napríklad koronárne srdcové ochorenie (vedúce k infarktu myokardu) a 

mozgovej príhode. 

 

FAKTY: 

1 z 11 dospelých má cukrovku (415 miliónov ľudí) 

46,5 % dospelých s cukrovkou je nediagnostikovaných 

542 000 detí má diabetes 1. typu 

Tri štvrtiny ľudí s diabetom žijú v krajinách s nízkymi a strednými príjmami 

 12 % z celosvetových výdavkov na zdravotníctvo je vynaložené na liečbu cukrovky 

 

 

Prevencia 

Existuje mnoho dôkazov, že zmeny životného štýlu (zdravá telesná hmotnosť a fyzická 

aktivita) môžu pomôcť zabrániť rozvoju cukrovky 2. typu. 

Fyzická aktivita – 30 minút pohybu denne môže znížiť riziko vzniku cukrovky o 40 % 

Vyvážená strava 

Pitný režim - tekutiny bez vysokého obsahu sodíka 

Zdravá telesná hmotnosť 

 

Zmena životného štýlu si vyžaduje mnoho úsilia, ale výsledok stojí za námahu. 
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