
SVETOVÝ  DEŇ  DIABETU 14.11.2017 
 

"Svetový deň diabetu 2017“ sa na podnet Medzinárodnej federácie diabetu s podporou 

Svetovej zdravotníckej organizácie oslavuje od roku 1991 ako reakcia na rapídne stúpajúci 

výskyt cukrovky v celosvetovom meradle. 14. november je oslavou pokroku v oblasti diabetu 

a jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky, zvýšiť informovanosť o tejto 

chorobe, o diagnostike a liečbe, pretože cukrovka dnes už predstavuje globálnu epidémiu      

so život ohrozujúcimi komplikáciami. 

Tento dátum pripomína narodenie Fredericka Bantinga, ktorý v spolupráci s Charlesom 

Bestom objavil spôsob, ako získať inzulín zo zvieracieho pankreasu v lete 1921. V zime 1922 

po prvýkrát aplikovali inzulín štrnásťročnému chlapcovi, čím mu zachránili život. O rok nato 

získal Frederick Banting Nobelovu cenu. 

 Nezdravý životný štýl a nedostatočná osveta spôsobujú, že na Slovensku pribudne do roku 

2030 ďalších 400 000 diabetikov, čo znamená 60 nových diabetikov denne. 

Modrý kruh sa už niekoľko rokov používa ako symbol „Svetového dňa diabetu“ a boja 

proti cukrovke. Jeho farba symbolizuje nebo, ale je aj farbou Organizácie spojených národov, 

ktorá prijala rezolúciu o potrebe boja proti tomuto ochoreniu. Kruhový tvar je symbolom 

života a zdravia a tiež symbolom jednoty, čo je aj v prípade prevencie cukrovky. 

„Svetový deň diabetu“ si pripomínajú ľudia vo viac ako 160 krajinách po celom svete. 

Čo je vlastne diabetes mellitus? 

Diabetes mellitus - cukrovka je chronické ochorenie, ktoré vzniká, keď pankreas neprodukuje 

dostatok inzulínu, alebo telo nemôže efektívne využívať inzulín, ktorý produkuje. Inzulín je 

hormón tvorený v pankrease, ktorý umožňuje bunkám získať glukózu z krvi a premeniť ju   

na energiu. Porucha tvorby inzulínu, zlého spracovania alebo oboje vedie k zvýšeniu hladiny 

glukózy v krvi (hyperglykémia), čo je spojené s dlhodobým poškodením tela a zlyhania 

rôznych orgánov a tkanív. 



 
TYPY DIABETES MELLITUS: 

 I. typ diabetes mellitus 

Prvý typ cukrovky je väčšinou zistený v detstve alebo u adolescentov, ale môže sa zistiť aj      

v dospelosti. Je charakteristický deštrukciou β-buniek Langerhansových ostrovčekov 

podžalúdkovej žľazy (lat. pankreas), čo vedie k úplnému chýbaniu inzulínu. 

II. typ diabetes mellitus 

Druhý typ cukrovky je typický pre starších pacientov ale aj pre obéznych ľudí. Je 

charakteristický odolnosťou buniek v celom tele voči inzulínu, čo vedie k poruche 

spracovania glukózy a jej relatívneho nedostatku. Inzulín má často zvýšenú hladinu. Diabetes 

2. typu je označovaný diabetom dospelých (obvykle po 40. roku života), Vzhľadom               

na súčasný sedavý spôsob života, túto chorobu môžu dostať aj deti. Často sú vlohy k diabetu 

2. typu dedične prenášané z generácie na generáciu. 

Gestačný typ diabetes mellitus 

Je to porucha, ktorá sa objavuje počas tehotenstva. Môže znamenať ohrozenie plodu, preto sa 

mu venuje veľká pozornosť. 

Poznáte varovné signály? * 

• časté močenie 
• nadmerný smäd 
• väčší hlad 
• chudnutie 
• únava, nedostatok záujmu a koncentrácia 
• svrbenie 
• brnenie alebo necitlivosť v rukách alebo nohách 
• k ďalším príznakom patrí rozmazané videnie, časté infekcie a pomalé hojenie rán 

* Tie môžu byť mierne alebo môžu chýbať u ľudí s diabetom typu 2. 

zdroj: Zdravie 


