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Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový 

deň zdravia venovaný. Témy sa každý rok menia a upozorňujú na určité aspekty zdravia, 
ktorým treba venovať  pozornosť.  
Tohtoročná téma pre tento deň je: „ Poraziť  diabetes“. 
Čo je diabetes? 

Diabetes mellitus - cukrovka je chronické, metabolické ochorenie, charakterizované 
zvýšenou hladinou   cukru v krvi, čo vedie v priebehu času k vážnemu poškodeniu srdca, 
krvných ciev, očí, obličiek a nervov.  

Na Slovensku podľa štatistických údajov  z Národného centra zdravotníckych 
informácií, bolo   v  roku 2013 evidovaných 340 445 diabetikov čo je 7% z celej populácie, 
zatiaľ čo v roku 1980 to bolo približne 122 tisíc.  To je zhruba trojnásobok. Tento počet sa 
zvyšuje každým rokom a je alarmujúci. 

Diabetes mellitus –cukrovka je štvrtou najčastejšou príčinou smrti vo svete. Okolo 
250 miliónov ľudí má cukrovku, pričom Svetová zdravotnícka organizácia WHO 
predpokladá, že v roku 2025 to môžeabyťaaža350amiliónovaľudí. Rozoznávame podľa 
príčiny vzniku  cukrovkue1.eae2.etypu. 

Malé percento  prípadov je cukrovka typu 1, ktorá môže byť  geneticky 
podmienená  a najčastejšie sa prejaví u detí a mladistvých, pri ktorom pankreas neprodukuje 
žiadny inzulín. Človek môže mať predpoklady k diabetu kvôli zdedeným génom, 
nesprávnemu fungovaniu imunitného systému. 

Najčastejší je  výskyt cukrovky typu 2,  ktorá  sa zvyčajne vyskytuje  u dospelých a 
vzniká keď  sa  bunky v tele stávajú rezistentné na inzulín alebo  pankreas nevytvára 
dostatočné množstvo inzulínu. K prepuknutiu cukrovky typu 2 môže prispieť 
najmä konzumácia nezdravých, kalorických potravín s vysokým obsahom jednoduchých 
cukrov a nasýtených tukov, nedostatok pohybu, stres, nevhodné stravovanie , nadváha a 
obezita. Obecne neplatí, že každý cukrovkár je obézny a každý obézny človek je cukrovkár, 
ale  človek s nadváhou  má k tomu väčšie predpoklady. Preto k prevencii patrí udržiavať si  
optimálnuchmotnosťfracionálnoucstravoucacpravidelnoucpohybovoucaktivitou. 

Jedným z pravidiel, pokiaľ chceme vo svojom živote diabetu predísť, je 
nekonzumovať nadbytočné množstvo cukru. Cukor je však v dnešnej dobe takmer vo 
všetkom, čo denne koluje v jedálničku väčšiny bežných konzumentov podliehajúcim svojim 
zvykom a chutiam. V bielom pečive, cestovinách, sladených  nápojoch a ďalších produktoch, 
ktoré denne s chuťou konzumujeme, tam všade je cukor, ktorý je nielenže návykový, ale 
často dochádza k predávkovaniu a predovšetkým u detí. Pokiaľ sme takto vystavení 
dlhodobému rýchlemu uvolňovaniu glukózy do krvného obehu, náš organizmus  môže 
odpovedať  zníženou citlivosťoustelesnýchsbuniekcnacinzulín. 

Cukrovka sa dá liečiť, ale vo väčšine prípadov môžeme ochoreniu cukrovky 2.typu 
predchádzať. 


