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Svetový de ň diabetu  
 

Svetový deň diabetu je celosvetová kampaň, ktorá sa každoročne koná za 
účelom  zvyšovania povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, 
liečbe a komplikáciách. Svetový deň diabetu nám bohužiaľ každý rok 
pripomína, že počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje. Svetová 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 Grant BANTING, ktorému sa  spolu so študentom medicíny podarilo 
v októbri 1921 izolovať klinicky použiteľný inzulín z Langerhansových 
ostrovčekov pankreasu. 
Tak sa začala nová éra v dovtedy neliečiteľnej a k smrti vedúcej choroby. 
 Existujú dve základné formy cukrovky: Tip 1 – je spôsobený autoimunitnou 
reakciou, kedy obranný systém tela útočí na bunky produkujúce inzulín. Dôvod, 
prečo k tomu dochádza, nie je plne ozrejmený. Toto ochorenie  sa  zvyčajne  
vyskytuje u detí alebo u mladých . 
Preventabilný je  2. typ,  ktorý začína v dospelom veku a predstavuje 90 % zo 
všetkých pacientov s cukrovkou. Výskyt a šírenie diabetu 2. typu neustále 
narastá.  Hoci  toto ochorenie má i genetické pozadie, do veľkej miery je 
podmienené nesprávnym životným štýlom. Jedným z hlavných faktorov 
spojených s výskytom ochorenia je  predovšetkým nadmerný energetický  
príjem a nedostatočná pohybová  aktivita a z toho nadmerná telesná hmotnosť.  
Pri súčasnom životnom štýle je predpoklad, že počet ľudí s diabetom bude rásť. 
Do roku 2030 bude podľa odhadov SZO  až 552 miliónov ľudí s cukrovkou. 
Slovensko  patrí tiež  medzi krajiny s prognózou významného nárastu počtu 
pacientov s diabetes mellitus. Už v súčasnej dobe má toto ochorenie viac ako 7 
% obyvateľov Slovenska, teda takmer 350 000 ľudí. Každoročne pribudne viac 
ako 22 000 nových diabetikov. Cukrovka a jej komplikácie ako je slepota, 
zlyhanie obličiek, a srdcové a nervové ochorenia, nehojace sa rany ale aj 
amputácie je obrovským bremenom pre zdravotníctvo. Odhaduje sa, že 
cukrovka odčerpá v celkových financií na zdravotníctvo 5 – 10%. 



 Nepodceňujme prevenciu .  
Viesť zdravý spôsob života, udržiavať si normálnu hmotnosť, zdravo sa 
stravovať, mať dostatočnú pravidelnú pohybovú aktivitu a eliminovať stres by 
malo byť samozrejmosťou pre každého z nás, ale zvlášť pre  jedincov 
s výskytom cukrovky v rodine a pravdepodobnou genetickou predispozíciou. 
Je mnoho klinických štúdií, ktoré ukazujú, že prechodu z rizikového 
prediabetického štádia  do klinického diabetu  je možné predísť  alebo ho 
oddialiť až v cca 50% prípadov správnou intervenciou k zmene životného štýlu. 
 Lekári odporúčajú každému človeku po 45. roku života dať si vyšetriť hladinu 
krvného cukru aspoň raz za dva až tri roky. Ak je pacient obézny, má vysoký 
krvný tlak, vysoké hladiny krvných tukov alebo prekonal infarkt či cievnu 
mozgovú príhodu, mal by preventívne vyšetrenie absolvovať každý rok. 
 
  
 
 
 
 


