
Svetový deň obličiek           9. marec 
 

Svetový deň obličiek je globálna informačná kampaň zameraná na zvýšenie povedomia 

o dôležitosti našich obličiek. Svetový deň obličiek sa vyhlasuje na druhý štvrtok v marci.  

 

Zameriava sa predovšetkým na zvýšenie povedomia: 

 o prevencii vzniku ochorení obličiek,  

 o rizikových faktoroch,  

 o spôsobe života s ochorením obličiek. 

 

Vyhlasovaná je každoročne Medzinárodnou federáciou pre ochorenia obličiek 

a Medzinárodnou nefrologickou spoločnosťou.  

 

Heslo tohtoročnej kampane znie: 

 

 Ochorenie obličiek a obezita 
 

 Zdravý životný štýl pre zdravé obličky 

 

Obličky (lat. renis) predstavujú dôležitý párový orgán vylučovacej sústavy.  Medzi ich 

hlavné funkcie patria predovšetkým: 

 sekrečná funkcia - filtrácia krvi, tvorba moču   

 resorpčná funkcia - hospodárenie s látkami  

 endokrinná funkcia - produkcia renínu a erytropoetínu 

  

Taktiež sa obličky podieľajú na udržiavaní homeostázy, regulácii tlaku krvi a objemu 

telesných tekutín. 

 

Ochorenia resp. poškodenia obličiek predstavujú závažný problém nakoľko zlyhanie 

obličiek môže viesť k dialýze alebo transplantácii obličky.   

 

Podľa údajov NCZI (2016) bolo na Slovensku viac ako 40 tisíc ľudí sledovaných na 

chronické ochorenia obličiek (CKD – Chronic Kidney Disease) z toho viac ako tisíc ľudí 

malo zlyhanie obličiek a viac ako 4 tisíc ľudí podstupujú pravidelnú dialyzačnú liečbu.  

 

Často sú ochorenia obličiek diagnostikované v pokročilých štádiách nakoľko počiatočné 

štádia ochorenia obličiek sú často bezpríznakové až neskôr sa objavia symptómy.   



Zo symptómov sa objavuje trvalá tupú bolesť lokalizovaná väčšinou na jednej strane 

laterálne (bočne) od chrbtice. Taktiež renálna (obličková) kolika čo je prudká kŕčovitá bolesť 

často vznikajúca náhle bez predchádzajúcich príznakov. Ďalej sa môžu pri ochorenia obličiek 

vyskytovať bolesti močového mechúra, močovej rúry, prostaty a semenníkov. Okrem bolesti 

sa počas obličkových ochorení vyskytujú aj patologické zmeny množstva a kvality moču a 

poruchy močenia.  

 

Keďže ochorenia obličiek sa môžu vyskytovať nielen ako primárne ochorenie, ale aj ako 

ochorenie sekundárne spôsobené iným ochorením (predovšetkým diabetes mellitus, 

hypertenzia a.i.) je dôležité dbať na  dostatočný skríning pri podozrení na ochorenie obličiek, 

ale aj na prevenciu.  

 

Primárna prevencia sa zameriava predovšetkým na rizikové faktory, ktoré môžeme 

ovplyvniť zmenu životného štýlu, zníženie prísunu soli, dôsledná kontrola krvného tlaku a 

glykémie, životospráva. 

 

Závažným rizikovým faktorom pri ochoreniach 

obličiek je aj OBEZITA preto sa tohtoročná kampaň 

zameriava na elimináciu práve tohto rizikového faktora.  

 

Obezita môže obličky ovplyvniť buď priamo a to 

zvýšenou záťažou na obličky u obéznych ľudí nakoľko 

sa zvyšujú metabolické nároky vzhľadom na váhu 

človeku, ale aj nepriamo a to zhoršovaním 

predovšetkým ochorení ako sú diabetes mellitus II a 

hypertenzia, ktoré. Následne tieto ochorenia môžu 

nepriaznivo pôsobiť na obličky a poškodiť ich.  

 

U obéznych ľudí sa častejšie vyskytujú akútne poškodenia obličiek, taktiež chronické 

ochorenia obličiek, čo predstavuje 2-7 krát väčšie riziko konečného štádia zlyhania obličiek. 

 

Znižovaním obezity môžeme predchádzať alebo spomaliť progresiu týchto závažných 

chronických poškodení tak dôležitého orgánu ako obličky predstavujú.   

 

 

 

Vypracovalo: Oddelenie Výchova ku zdraviu  
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