
8 

 

PREDHOVOR 

 

V každom historickom období ľudských dejín boli choroby dominujúce. V staroveku 

to bolo napríklad malomocenstvo, v stredoveku mor, ešte začiatok 20. storočia bol poznačený 

tuberkulózou, ktorá patrila k najobávanejším chorobám. Hlavným problémom 2. polovice 20. 

storočia a začiatkom nášho storočia sa stali takzvané civilizačné choroby, medzi ktoré patrí 

aj diabetes mellitus. Alarmujúce sú tieto čísla, do roku 2000 bolo približne 150 miliónov 

diabetikov na celom svete, v roku 2003 International Diabetes Federation odhadla počet osôb 

s diabetom na 194 miliónov, pričom sa predpokladá, že ich počet vzrastie do roku 2025 na 

333 miliónov a to najmä kvôli obezite, nezdravému stravovaniu, nezdravému spôsobu života 

a celkovému starnutiu svetovej populácie, tým podiel svetovej populácie žijúcej s diabetom 

bude dosahovať 6,3 %. Na Slovensku bolo do roku 2000 evidovaných približne 220 tisíc 

diabetikov, z toho asi 1200 detí do 18 rokov. V roku 2003 to bolo 281 900 (Madajová, 2006, 

s.7). V roku 2008 bolo zaevidovaných viac ako 302 000 diabetikov. 

      Diabetes je chronické ochorenie, ktoré kladie na diabetika a jeho rodinu značné 

nároky, povinnosti a úlohy, ktoré musí počas celého života, v práci ako aj doma, v rozličných 

situáciách realizovať. Mal by preto dodržiavať režim, ktorý nezhoršuje jeho ochorenie 

a celkový zdravotný stav. Pacient má právo byť informovaný a edukovaný o podstate 

ochorenia a riziku, ktoré hrozí pri jeho dlhšom trvaní. Chronické komplikácie diabetu bývajú 

často záludné. Môžu sa rozvíjať bez toho, aby spôsobovali ťažkosti. Prejavia sa až po 

niekoľkých rokoch a to príznakmi, ktoré môžu vážne skomplikovať život diabetika alebo aj 

ohroziť jeho život. V tomto štádiu progresie je však už liečba náročná a úplné vyliečenie 

spravidla nemožné, o to viac treba venovať pozornosť pacientovi pred vypuknutím choroby.  

Výchova a vzdelávanie diabetika sa pokladá za faktor rovnocenný s liečbou. 

Edukačný proces má za úlohu zmeniť správanie diabetika. Prenos informácií prostredníctvom 

edukácie je však iba jedným krokom, konečným cieľom je však žiaduca zmena v správaní 

a zmien postojov. To, že diabetik má vedomosti, neznamená ešte, že režimové opatrenia aj 

vykonáva. I keď chorý problém vníma, neznamená to, že v jeho existenciu uverí, a keď uverí, 

nemusí mu porozumieť, a keď porozumie, nemusí pre riešenie problému ešte niečo urobiť.  
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K diabetickému pacientovi treba pristupovať individuálne. Veľkú úlohu tu zohráva 

spolupráca zdravotníckeho tímu pri edukácii pacienta a to nielen pri manifestácii ochorenia, 

ale počas celého jeho priebehu. Diabetika je nutné stále mobilizovať, povzbudzovať, aby 

svoje poznatky správne využíval. Preto sme sa v tejto publikácii rozhodli venovať práve 

problematike edukácie pacienta s diabetes mellitus. Táto vysokoškolská učebnica má rozšíriť 

vedomostný obzor všetkým študentom, či už nelekárskych ale aj lekárskych študijných 

odborov, ktorí budú poskytovať svoju starostlivosť pacientom s diabetes mellitus, prípadne 

budú pôsobiť v rámci primárnej diabetologickej starostlivosti.  
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