
 

Kampaň svetovému dňu diabetu je 

predstavená logom modrého kruhu, ktorý bol 

prijatý v roku 2007 po prijatí rezolúcie OSN o 

cukrovke. Modrý kruh je globálnym symbolom 

informovanosti o cukrovke. Označuje jednotu 

globálnej diabetickej komunity v reakcii na 

epidémiu diabetu. Každoročne sa zaoberá 

špeciálnou témou. Na roky 2018 – 2019 je táto téma  

RODINA A DIABETES 

V súčasnosti žije viac ako 425 miliónov ľudí s cukrovkou. Väčšina z týchto prípadov 

je diabetes mellitus typu 2. Diabetes vo veľkej miere ovplyvňuje predovšetkým životný štýl.   

Rodiny zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení rizikových faktorov životného štýlu.   

Diabetes mellitus je chronické ochorenie spôsobené zdedeným a / alebo získaným 

nedostatkom produkcie inzulínu pankreasom alebo neúčinnosťou vyrobeného inzulínu.  

Takýto nedostatok vedie k zvýšeným koncentráciám glukózy v krvi, čo poškodzuje mnoho 

systémov tela, najmä ciev a nervov. 

Diabetes mellitus môžeme rozdeliť, medzi dve základné formy: 

 Diabetes typu 1 - pankreas nedokáže produkovať inzulín, ktorý je nevyhnutný na 

prežitie. Táto forma sa najčastejšie rozvíja u detí a adolescentov. 

 Diabetes typu 2 - je výsledkom neschopnosti organizmu správne reagovať na účinok 

inzulínu produkovaného pankreasom.  

Diabetes typu 2 je oveľa bežnejší a predstavuje približne 90% všetkých prípadov 

cukrovky na celom svete. Vyskytuje sa najčastejšie u dospelých.  

Ďalšie špecifické typy diabetu sú predovšetkým gestačný diabetes, ktorý sa vyskytuje 

v období tehotenstva a iné druhy diabetu, ktoré sa vyvíjajú na podklade iných patológií.  

 Diabetes mellitus predstavuje problém aj na Slovensku. V roku 2017 bolo podľa 

Národného centra zdravotníckych informácií dispenzarizovaných spolu 354 726 

pacientov. Tabuľka zobrazuje počet dispenzarizovaných pacientov na jednotlivé druhy 

diabetu.  

 

 

 

Medzi najviac rozšírený typ diabetu 

nielen vo svete, ale aj na Slovensku je 

diabetes mellitus II. typu. Na grafe vidíme, 

percentuálne zastúpenie jednotlivých 

druhov diabetu v Slovenskej republike. 

(zdroj:NCZI) 

typ diabetu počet pacientov 

DM I. typu 27 108 

DM II. typu 321 987 

Gestačný DM 2308 

Iné DM 3323 



Rizikové faktory, ktoré môžu výrazne 

ovplyvniť predovšetkým diabetes mellitus 

2 typu sú:  

obezita, nesprávne stravovacie návyky, 

alkohol, fajčenie, sedavý spôsob života, 

fyzická neaktivita, ale aj stres, tieto 

faktory sa dajú eliminovať 

prostredníctvom zmeny životného štýlu. 

Taktiež okrem ovplyvniteľných 

rizikových faktorov má vplyv aj 

dedičnosť.  

  

Rodina tvorí základ pre vytváranie návykov, ktoré vedú k správnemu životnému 

štýlu. Včasná diagnostika a liečba tvoria základ k prevencii komplikácii diabetu. Keďže 

diabetes predstavuje globálny problém, potenciálne každá rodina môže byť postihnutá 

diabetom. Preto je dôležité, aby boli ľudia edukovaní o správnych stravovacích návykoch, 

ale aj faktoroch životného štýlu, ktoré majú priamy dopad na kvalitu života a vznik 

chronických neinfekčných ochorení, medzi ktoré sa diabetes mellitus radí.  
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