14.november
Svetový deň
diabetu
Svetový deň diabetu vyhlasuje každoročne
Svetová federácia diabetu v spolupráci so
Svetovou zdravotníckou organizáciou. Deň je oslavou pokroku v oblasti diabetu a
jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť
informovanosť o cukrovke, diagnostike a liečbe.
Diabetes mellius zaraďujeme medzi závažné chronické metabolické ochorenie
látkovej premeny, ktorá je charakteristická zvýšenou hladinou cukru v krvi. Ide
o nevyliečiteľné ochorenie.
V súčasnosti stúpa počet ochorení na cukrovku, čo možno povedať o ,,pandémii
tretieho tisícročia.“ U zdravých ľudí sa hladina cukru nalačno pohybuje v rozmedzí
3,3 - 5,6 mmol/l. Zvýšenie hladiny cukru v krvi nalačno u zdravého človeka nad 5,6
mmol/l alebo po jedle nad 7,8 mmol/l sa nazýva hyperglykémia. Hyperglykémia je
základným prejavom cukrovky. Krátkotrvajúca zvýšená koncentrácia cukru v krvi nie
je obvykle vážnym stavom, avšak dlhodobé zvýšenie hladiny cukru v krvi vedie k
vzniku vážnych komplikácií. Z vážnych komplikácií je poškodenie malých
a veľkých ciev a nervov. Zmeny na veľkých cievach a tepnách spôsobujú to, že
výskyt mozgovej príhody a ischemická choroba srdca sa vyskytuje 2,5 -3 krát
častejšie u diabetickej populácii ako u nediabetikov.
Rizikové skupiny, u ktorých je dôležitý screening sú obézni ľudia, osoby s
pozitívnou rodinnou anamnézou, ženy s tehotenskou cukrovkou, osoby staršie
ako 45 rokov, pacienti s vysokým krvným tlakom a zvýšenou koncentráciou
tuku v krvi.
Medzi typické príznaky cukrovky patria ako:
 únava,
 smäd a močenie,
 podráždenosť a iné zmeny nálady,
 extrémny hlad,
 brnenie končatín,
 rozmazané videnie.
Veľmi efektívnou je prevencia, ktorou môžme včas zachytiť prvé príznaky ochorenia
a zahájiť liečbu. Obmedzovať alebo vylúčiť by mal diabetik glukózu, med, biele
pečivo, čokoládu. Takisto aj tuky živočíšneho pôvodu , tučné mäso, soľ a alkohol.
Treba byť opatrní aj pri jedlách, ktoré môžu rýchlo zvýšiť hladinu cukru v krvi- múčne
jedlá, pečivo, cestoviny a ovocie. Z ovocia, ktoré obsahuje veľa cukru sú hrušky,
hrozno a banány.

Jedálniček diabetika
by mal byť pestrý.
Odporúča sa strava bohatá
na vlákninu,, celozrnné výrobky
z tmavej múky, zeleninu,
chudé mäso, ryby, orechy.
Veľmi prospešnou zeleninou je
pre diabetikov zeler, ktorý
obsahuje glykokvín. Táto látka
má podobné účinky ako inzulín,
ktorý znižuje hladinu cukru
v krvi. Obsahuje ho aj cibuľa
a má vplyv na zníženie glukózy.

Zásady stravovania diabetikov:
1. jesť pravidelne
2. sledovať potraviny, pri ktorých rýchlo stúpa hladina cukru v krvi
3. rozdeliť celodenný príjem sacharidov
4. dbať na príjem vitamínov, vlákniny a minerálnych látok
5. vylúčiť z jedálnička rýchle sacharidy ako koláče, zákusky, sladkosti,
múčne jedlá
6. zvýšiť príjem zeleniny, rýb
7. pri varení uprednostniť dusenie, varenie, pečenie
8. nepiť alkohol
9. dodržiavať pitný režim
10. obmedziť tuky najmä údenárske výrobky
RÚVZ Bratislava
vám prostredníctvom pracovníkov
odboru podpory zdravia
ponúka pri tejto príležitosti
možnosť zmerať si hladinu
glukózy v krvi.
Do poradne treba prísť nalačno.
V prípade záujmu môžete
kontaktovať našu poradňu zdravia
telefonicky  0917 426 093
alebo e-mailom
ba.klincakova@uvzsr.sk.

www.facebook.com/ruvzba.sk

