
Ako sa diagnostikuje diabetes ? 

norma glykémie  4,4-6,1 mmol/ 

↑ hladiny glykémie nalačno  ≥ 7,0 mmol/l 

po jedle (prípadne po záťaži glukózou počas oGTT   > 11,0 mmol/l 

 Téma tohtoročnej kampane: 

Ženy a cukrovka - naše 

právo na zdravú 

budúcnosť 
 

Diabetes mellitus je jedným z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky 

najnáročnejších chronických chorôb. V dôsledku komplikácií, ktoré sa u tohto ochorenia 

vyskytujú, významne zvyšuje chorobnosť, ale aj úmrtnosť v populácii a taktiež dokázateľne  

znižuje kvalitu života pacientov.  

V roku 1921 sa fyziológovi F. G. Bantingovi a jeho spolupracovníkovi podarilo 

izolovať klinicky využiteľný inzulín, čím výrazne posunul liečbu diabetu mellitu. V roku 

1923 dostal vo veku 32 rokov za tento objav Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu a stal sa 

najmladším držiteľom tejto ceny. Svetový deň DIABETU každoročne vyhlasuje 

Medzinárodnou diabetologická federácia. Dátum 14. november nieje náhodný, práve v tento 

deň  v roku 1891 sa Frederick Grant Banting narodil. 

 

Čo je to diabetes mellitus ? 

Jedná sa o chronický metabolický syndróm, pri 

ktorom sa poruší metabolizmus glukózy. Zahŕňa absolútnu 

alebo relatívnu (inzulínovú rezistenciu) poruchu sekrécie 

inzulínu, prípadne obidve poruchy.  

 

Diabetes mellitus môžeme rozdeliť:  

Diabetes mellitus I -  orgánovo špecifické autoimunitné ochorenie, podstatou ktorého je 

bunkami sprostredkovaná deštrukcia b-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu. 

Dôsledkom je insuficiencia až úplné chýbanie sekrécie inzulínu. Na diabetes 1. typu, bolo na 

Slovensku v roku 2016 liečených 7,3 % pacientov.  

Diabetes mellitus II - vzniká v strednom a vyššom veku (najčastejšie po 40-tom roku života), 

veľmi často je spojený s nadváhou, nástup ochorenia býva obvykle pomalý, cukrovka sa často 

zachytí len náhodne pri vyšetrení pre iné zdravotné ťažkosti (opakované zápaly močových 

ciest, zle hojace sa rany, kožné infekcie, hubové ochorenia pohlavných orgánov), počas 

hospitalizácie pre iné ochorenia (zvýšené hodnoty tlaku, ischemická choroba srdca, operačný 

zákrok) alebo sa priamo zachytia orgánové komplikácie (nález retinopatie pri očnom 

vyšetrení). Na Slovensku sa na tento typ diabetu liečila väčšina pacientov (91%).  

Gestačný diabetes/tehotenská cukrovka vzniká v tehotnosti v dôsledku hormonálnych 

zmien a väčšinou po pôrode zanikne. Objavuje sa približne o 2-5 %  tehotných žien.  V roku 

2016, bola diagnostikovaná u 1 541 žien.  

 

Rizikové faktory pre vznik 

diabetu môžeme rozdeliť do 

dvoch skupín: 

 

 

neovplyvniteľné:  vek, genetika, etnické faktory,  nízka pôrodná váha 

ovplyvniteľné: obezita, nedostatok pohybu, nevhodná strava,  vysoký krvný tlak, fajčenie  



 Práve na ovplyvniteľné faktory je zameraná aj 

prevencia vzniku tohto ochorenia. Medzi základnú 

formu prevencie diabetu mellitu II typu patrí 

racionalizácia životného štýlu.  

Čo to znamená ?  

Jednotlivec by mal dbať na udržiavanie 

optimálnej telesnej hmotnosti, obmedziť nezdravú 

výživu, nefajčiť a dbať na celkovú zmenu životného štýlu.  

- kontrola hmotnosti - pri nadhmotnosti a obezite – redukcia aspoň o 5-7 % 

- zvýšenie fyzickej aktivity – aspoň 30 min. denne mierna fyzická aktivita ( chôdza, 

plávanie, bicykel), aeróbne cvičenia 

- nefajčenie 

Taktiež by mal dbať na racionálne energeticky vyváženú stravu:: 

 Celkové množstvo jedla je mierne znížené; diabetik sa nemá prejedať. 

 Strava má byť rozdelená na 6 pravidelných denných jedál. 

 Cukor a koncentrované sacharidy sú vylúčené. 

 Prívod bielkovín má byť o niečo zvýšený. 

 Prívod tukov nemeníme alebo mierne znižujeme. 

 Strava má obsahovať dostatok zeleniny a ovocia. 

 Tekutiny neobmedzujeme, nápoje s obsahom cukru sa vylučujú. 

 Strava má byť chutná a pestrá. 
 

Vo svete žije s týmto ochorením 415 miliónov ľudí. Podľa Národného centra 

zdravotníckych informácií  k 31. 12. 2016 bolo na Slovensku evidovaných 368 084 liečených 

diabetikov (na všetky tri typy diabetu), pričom ženy predstavovali až 53,4 %.  

Diabetes mellitus sa stáva pandémiou tretieho tisícročia, ohrozuje tak isto ženy ako aj 

mužov preto je dôležité aby celá populácia dbala na zdravý životný štýl a tým eliminovala 

toto ochorenie v populácii. 

 

Vypracovalo: oddelenie Výchova k zdraviu  
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