
 

  November 14. – A cukorbetegség világnapja  

 
 A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a cukorbetegség világviszonylatban növekvő 

előfordulására, felhívja a figyelmet a betegségre, annak diagnosztizálására és kezelésére, mert a 

cukorbetegség már egy világméretű járvány, életveszélyes szövődményekkel. 

 

 2020-ban a Szlovák Köztársaságban 352 130 beteget regisztráltak (100 000 lakosra 6 449,6 

eset), akik a diabetológiai klinikák szisztematikus gondozásába tartoznak, és valamilyen típusú 

cukorbetegség miatt kezeltek. A betegeknél a 2-es típusú cukorbetegség dominált (az esetek 91,1%-a,      

320 688 beteg). 1-es típusú cukorbetegséget a betegek 7,4%-ánál (26 171), egyéb típusú cukorbetegséget a 

betegek 0,9%-ánál (3245), terhességi cukorbetegséget pedig a nők 0,6%-ánál (2026) diagnosztizáltak. 

 A cukorbetegség egy krónikus anyagcsere-betegség, amelyet inzulinhiány okoz, amely 

megemelkedett vércukorszintben és a szénhidrát-anyagcsere zavarában nyilvánul meg. Súlyos betegség, 

akut és krónikus szövődményei miatt jelentősen hozzájárul a morbiditáshoz, rokkantsághoz és 

mortalitáshoz. 

 Néhány kockázati tényező a cukorbetegség kialakulásához kapcsolódik - mozgásszegény életmód, 

egészségtelen táplálkozás vagy elhízás. Megkülönböztetünk I-es és II-es típusú cukorbetegséget és 

terhességi cukorbetegséget. 

 

 I-es típusú cukorbetegség - általában gyermekkorban vagy serdülőkorban, ritkábban 

felnőttkorban fordul elő. Ez a fajta betegség a hasnyálmirigy olyan rendellenessége, amely elveszti az 

inzulintermelő képességét, bizonyos mértékig az ilyen típusú cukorbetegségre való hajlam genetikailag 

meghatározott, a betegség elkerülhetetlen. 

 II-es típusú cukorbetegség - jellemző az idős betegekre, de az elhízott emberekre is, az ilyen 

típusú betegségekben a sejtek az egész testben rezisztensek az inzulinnal szemben, ami a glükóz 

feldolgozásának károsodásához vezet, az inzulin szintje gyakran emelkedik; a betegség megfelelő 

életmóddal elkerülhető vagy késleltethető. 

 Terhességi típusú cukorbetegség - ez a rendellenesség terhesség alatt jelentkezik, és veszélyt 

jelenthet a magzatra, ezért nagy figyelmet fordítanak rá. 

 

Tünetek 

 • visszatérő bőr- és szájfertőzések előfordulása 

 • nagy mennyiségű vizelet gyakori kiválasztása, 

 • fokozott szomjúságérzet, 

 • valószínű látásromlás 

 

Megelőzés 

 • életmódváltás - megfelelő fizikai aktivitás, helyes étkezési szokások, testsúly fenntartása, ne  

      fogyassz alkoholt, ne dohányozz, 

 • ha a cukorbeteg követi a helyes életmód alapelveit, akkor egészséges emberként élhet; az étrend  

                  beállításával szabályozhatja a vércukorszintet), vagy akár csökkentheti a gyógyszerek  

                  fogyasztását, 

 • ennél a diagnózisnál jó, ha naponta többször, kisebb adagokban táplálkozunk (segít a  

                  vércukorszint stabilizálásában), a fehérjék, zsírok és cukrok pontos napi adagolása (45%  

                  szénhidrát, 35% zsír, 20% fehérje) , valamint elegendő vitamin. 

 

 

 

 


