
 SVETOVÝ DEŇ DIABETU 
 

Svetová federácia diabetu  sa rozhodla pripomínať si ochorenie na cukrovku- diabetes 

mellitus  najmä 14. novembra. Prečo práve tento deň? Je to deň, kedy sa v roku 1891 narodil 

kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu so študentom medicíny menom 

Charles Herbert Bestom  v roku 1921 izolovali klinicky použiteľný inzulín z 

Langerhansových ostrovčekov pankreasu. Tak sa začala nová éra v dovtedy neliečiteľnej a k 

smrti vedúcej choroby. 

 

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

zjednotenia medzinárodnej komunity chorých na cukrovku. Tento  deň je oslavou pokroku v 

oblasti diabetu a jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť 

informovanosť o cukrovke, diagnostike a liečbe.  

Existujú dve základné formy cukrovky:  

Typ 1 – vyžadujúci podávanie inzulínu a typ 2 – 

nezávislý od podávania inzulínu. Typ 1 sa 

zvyčajne vyskytuje u detí a mladých ľudí a 

predstavuje asi 10 – 15% všetkých diabetikov. 

Typ 2 sa vyskytuje hlavne u dospelých, zvyčajne 

je podmienený viacerými faktormi a trpí naň asi 

85 – 90% pacientov. 

Slovensko patrí medzi krajiny s prognózou 

významného nárastu počtu pacientov s diabetes mellitus. Podľa štatistických údajov 

z Národného centra zdravotníckych informácii SR bolo v roku 2014 v diabetologických 

ambulanciách evidovaných 339 419 pacientov s diabetes mellitus, pričom každoročne 

pribudne viac ako 22 000 nových diabetikov. V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri 

ktorom najdôležitejším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická 

aktivita. Tento epidemický nárast počtu ľudí s diabetom súvisí  s epidémiou obezity a 

nezdravým životným štýlom. Až 50% ľudí vôbec nevie, že má cukrovku. Jej diagnóza sa 

často stanoví, až po objavení komplikácii. Okrem samotnej cukrovky sú jej komplikácie  

slepota, zlyhanie obličiek, a srdcové a nervové ochorenia, nehojace sa rany ale aj amputácie. 

Odhaduje sa, že cukrovka odčerpá z celkových financií na zdravotníctvo 5 – 10%. 

WHO predpokladá, že diabetes bude 7. hlavnou príčinou úmrtí v roku 2030. Preto sa 

upozorňuje na   dôležitosť zdravého stravovania v prevencii cukrovky 2. typu a zdôrazňuje , 



že  začať deň  zdravými raňajkami, pomôžu jednotlivcom na udržaní hmotnosti a diabetikom 

udržanie vhodnej hladiny glukózy v krvi. Zdravá diéta, pravidelná fyzická aktivita, 

udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti  môže zabrániť alebo oddialiť nástup diabetu 2. 

typu. 


