
Svetový deň zdravia (WHO) 

7. apríl 
 
 
Každoročne na tento deň pripadá Svetový deň zdravia (World Healthy Day),  ktorý bol 
vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie 
vzniku WHO v roku 1948. 

 

Svetový deň zdravia 2016: Prevencia  

a liečba  cukrovky 

Cieľom Svetového dňa zdravia 2016 je rozšíriť a zlepšiť prevenciu  cukrovky a zlepšiť 
starostlivosť o pacientov. 

 

 

 



 

Hlavné ciele kampane Svetového dňa zdravia 2016 sú: 

- zvýšiť povedomie o náraste diabetu a jeho zdravotných následkoch, 
- spustiť súbor špecifických, účinných a cenovo dostupných opatrení k potlačeniu 

nárastu   ochorení na  cukrovku; opatrenia majú zahrňovať kroky v prevencii diabetu a 
jeho diagnóze, v liečbe a starostlivosti o pacientov 

- uviesť  prvú súhrnnú správu o diabete, ktorá zdokumentuje záťaž a dôsledky diabetu a 
vyjadrí nutnosť zavedenia lepších systémov zdravotníckej starostlivosti,  ktoré by 
zaistili zlepšenie dohľadu, zvýšenie prevencie a efektívnejšie riadenie liečby diabetu. 
 

Diabetes 1. typu 

Diabetes 1. typu začína spravidla v mladom veku, označuje sa ako juvenilný (= detský) 
diabetes. Dnes sa vychádza z toho, že pritom ide o druh autoimunitnej choroby, ktorá je 
podmieňovaná určitými dedičnými faktormi a prekonanými vírusovými infekciami. 

Diabetes mellitus 2. typu  

Príčina diabetes mellitus 2. typu je vo vrodenej alebo získanej odolnosti voči inzulínu (= 
rezistencia na inzulín). Takáto rezistencia na inzulín môže byť následkom neustáleho 
nadmerného prísunu potravy, ktorý vedie k zvýšenému prísunu glukózy. Vysoká koncentrácia 
glukózy v krvi spôsobuje stúpanie hladiny inzulínu. 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, počas 
hospitalizácie pre iné ochorenia .Pri ochorení na diabetes mellitus nie je organizmus schopný 
správne spracovať glukózu a vzniká hyperglykémia. Príčina vzniku hyperglykémie je však iná 
u diabetikov 1. typu a iná u diabetikov 2. typu. Zjednodušene môžeme povedať, že na rozdiel 
od diabetu 1. typu, u ktorého dochádza k zničeniu beta buniek, ktoré produkujú inzulín. 
Diabetes mellitus 2. typu je príčinou hyperglykémie, dochádza k poruche citlivosti na inzulín 
(tzv. inzulinorezistencia) a poruche uvoľňovania inzulínu z beta buniek pankreasu. Tieto dve 
poruchy sa pri vzniku ochorenia navzájom kombinujú.  

Na vzniku cukrovky sa podieľajú aj iné faktory: obezita, stres, malá fyzická aktivita, 
nevhodné zloženie potravy.  

Významný podiel má aj dedičnosť - prítomnosť cukrovky v rodine (genetická predispozícia).  

3. Sekundárny DM  

Diabetes mellitus môže byť vyvolaný aj sekundárne - poškodením podžalúdkovej žľazy. Ak 
tento orgán vo svojej funkcii čiastočne alebo dokonca úplne zlyhá, dôjde k sekundárnemu 
nedostatku inzulínu, a tým k diabetickej situácii metabolizmu. V takomto prípade je 
nevyhnutná liečba inzulínom.  

4. DM vznikajúci vo vzťahu ku malnutrícii 



5. Gestačný diabetes mellitus 

 Symptómy : 

Klinické symptómy pri  diabete: veľký smäd, únava, časté močenie, náhly hlad, poruchy 
videnia, zlé hojenie rán, svrbenie. 

Hodnoty cukru v krvi: 

Diagnóza DM je na základe kritérií WHO a ADA jednoznačná vtedy, ak je koncentrácia 
glukózy vyššia ako 7 mmol/l. Stanovuje sa zo žilovej krvi. Druhým kritériom sú klinické 
príznaky a stav, keď je koncentrácia glukózy v žilovej plazme, kedykoľvek v priebehu dňa 
alebo v 2. hodine glukózotolerančného testu vyššia alebo rovná 11,1 mmol/l. 

Hladina cukru nalačno vo venóznej plazme: 

Norma: pod 6,1 mmmol/l 

Zvýšená: glykémia nalačno: 6,1 – 7 mmol/l  

Diabetes mellitus: nad 7 mmol/l 

Hladina cukru po záťaži -120. minúta oGTT : 

Norma: pod 7,8 mmol/l 

Porucha glukózovej tolerancie: 7,8 – 11,1 mmol/l 

Diabetes mellitus: nad 11,1 mmol/l 

U zdravého človeka sa hladina glykémie nalačno pohybuje v rozsahu: 3,5 – 6,0 mmol/l. 

 Cieľ liečby cukrovky : 

• odstránenie prejavov ochorenia 
• zabránenie vzniku akútnych komplikácií 
• zabránenie vzniku chronických komplikácií 
• predĺženie života 
• zlepšenie kvality života.  

Pri cukrovke vznikajú akútne a chronické komplikácie. 

Komplikácie sú spôsobené: 

• poškodením veľkých ciev (diabetická makroangiopatia) 
• poškodením malých ciev a nervov (diabetická mikroangiopatia a neuropatia). 



 

Prevencia 

DM 1. typu obvykle postihuje deti s nutnosťou celoživotného podávania inzulínu od samého 
začiatku. Predchádzať zatiaľ tomuto ochoreniu nevieme. Preventabilný je DM 2. typu ktorý 
začína v dospelom veku a predstavuje 85 % zo všetkých pacientov s cukrovkou. Hoci aj toto 
ochorenie má silné genetické pozadie, do veľkej miery je podmienené nesprávnym životným 
štýlom, predovšetkým nadmerným energetickým príjmom a nedostatočnou pohybovou 
aktivitou. Ozdravením životného štýlu je možné ochoreniu predísť aj v prípade 
vysokorizikových jednotlivcov, alebo aspoň oddialiť jeho začiatok. Viesť zdravý spôsob 
života. Udržiavať si normálnu hmotnosť, zdravo sa stravovať, mať dostatočnú pravidelnú 
pohybovú aktivitu a eliminovať stres by malo byť samozrejmosťou. Súčasťou prevencie sú 
pravidelné preventívne prehliadky a dispenzarizácia  ohrozených jedincov s pozitívnou 
rodinnou anamnézou.   
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