
 

 

 

 

 

 

Ochráňme naše deti pred diabetom 

Cukrovka je ochorenie, ktoré sa pripisuje najmä dospelým. Bohužiaľ, nevyhýba sa ani 
deťom. Hlavnou príčinou je nadbytočná konzumácia jedla a nedostatok pohybu. Naše deti 
však môžeme pred týmto ochorením ochrániť aj tým, že ich budeme viesť k zdravému 
životnému štýlu už odmalička. Blíži sa 14. november, Svetový deň diabetu. V tento deň 
prebiehajú na celom svete osvetové a preventívne akcie, ktorých cieľom je upozorniť na 
problém cukrovky. Symbolom kampane je už tradične modrý krúžok. 
 

Cukrovka alebo diabetes mellitus, je ochorenie charakteristické výskytom nadmerného 
množstva cukru v krvi, ktoré organizmus nedokáže spracovať. Rozlišujeme dva typy 
cukrovky. Diabetes 1. typu je ochorenie, ktorému nie je možné predchádzať a vyžaduje 
celoživotnú liečbu. Väčšina pacientov s cukrovkou však trpí 2. typom, ktorý sa považuje za 
civilizačnú chorobu. Vzniká v dôsledku kombinácie rôznych faktorov. V celosvetovom 
meradle narastá výskyt cukrovky 2. Typu i u nás, a nevyhýba sa ani deťom a dospievajúcim. 
Je znepokojivé, že sa tento medzinárodný trend zatiaľ nedarí odvrátiť. Na vine je najmä 
nesprávna životospráva a nedostatok pohybu, spolu s nedostatočnou osvetou. Kľúčovú rolu 
zohráva rodina. Môžeme naše deti pred týmito rizikami uchrániť? Áno, práve prevencia je 
tou najlepšou liečbou! 
 
Pre Nestlé, ktorá je poprednou svetovou potravinárskou spoločnosťou, je podpora 
povedomia o výžive a zdravom životnom štýle trvalou súčasťou jej činnosti. To platí 
v medzinárodnom meradle a platí to i u nás. Komplexný program „Plus pre Vás od Nestlé“ 
www.plusprevas.sk je zameraný najmä na vyvážený životný štýl, správne stravovacie 
návyky, pohyb a podporu aktivít, ktoré umožňujú do značnej miery predchádzať tzv. 
civilizačným ochoreniam. V rámci blížiaceho sa Svetového dňa diabetu Nestlé venuje 
pozornosť prevencii cukrovky u detí a mladistvých. Práve na stránkach „Plus pre Vás od 
Nestlé“ nájdu rodičia mnoho tipov, ako ochrániť svoje deti pred týmto ochorením. 
Súčasťou úsilia na zvýšenie povedomia o správnej výžive a zdravom životnom štýle, je i 
projekt Nestlé Healthy Kids http://www.healthykids.sk/ zameraný na podporu výživovej 
osvety u detí v školskom veku. 
  

http://www.plusprevas.sk/
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Svetový deň diabetu u nás i na celom svete pripomína pochody, ktoré majú upozorniť na 
problematiku cukrovky 2. typu. Deň diabetu je stanovený na dátum 14. novembra. Práve 
v tento deň sa v roku 1891 narodil lekár Frederick Banting, ktorý objavil inzulín a prvýkrát ho 
aj úspešne použil na liečbu dieťaťa trpiaceho cukrovkou. Zachránil tak život nielen jemu, ale i 
mnohým ďalším pacientom. Zapojte sa k Svetovému dňu diabetu aj so svojimi deťmi 
http://zds.sk/wp-content/uploads/2012/01/FD_BB_pozvanka_2013.png. Urobte niečo pre svoje 
zdravie, a to nielen  v tento deň, ale i po celý rok.   
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