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Obezita je v súčasnosti globálnou epidémiou (pandémiou) a najčastejšie sa 

vyskytujúcim metabolickým ochorením celosvetovo postihujúcim nielen dospelé osoby, ale aj 

deti a adolescentov. Spolu s nárastom obezity rastie aj počet diabetikov 2. typu (hovoríme  

o diabezite. V súčasnosti máme k dispozícii nespočetne veľa silných a konzistentných 

dôkazov, že včasný manažment nadhmotnosti a obezity môže ako oddialiť prechod z 

prediabetických štádií do diabetes mellitus (DM) 2. typu. Často v klinickej praxi hovoríme 

o tom, že liečbou DM nie sme schopní liečiť obezitu, ale liečbou a manažmentom obezity sme 

schopní predísť rozvoju DM 2. typu. 

Problémom ostáva ako „na to“ v klinickej praxi. 

Diabetológovia sú nevyhnutnou a základnou súčasťou manažmentu obéznych 

pacientov (90 % diabetikov 2. typu majú nadhmotnosť alebo obezitu). Popri praktických 

lekároch medzi prvými hodnotia pacientov, diagnostikujú obezitu a začínajú terapiu 

komorbidít. Sú nevyhnutnou súčasťou multidisciplinárneho obezitologického tímu a 

zohrávajú kľúčovú úlohu v komplexnej a nepretržitej starostlivosti. Primárna prevencia 

obezity je nevyhnutná,  náročná, zložitá a nákladná, mali by sa do jej riešenia zapájať nielen 

zdravotníci, ale predovšetkým ľudia a inštitúcie (štát), ktoré zasahujú do regulácie verejného 

zdravia (silné ekonomické a enviromentálne vplyvy). Prevencia by mala byť včasná a účinná , 

pretože čím dlhšie trpí pacient obezitou, tým ťažšie prebieha následná liečba. 

V ostatnom čase začali pracovať v rámci Európskej únie (v rámci štruktúry EASO) 

centrá pre manažment obezity, v ktorých pracujú dôsledne vyškolení odborníci. Bohužiaľ 

takéto centrum na Slovensku stále chýba, aj keď jeho zárodky sa už začínajú črtať. 

Súčasné odporúčania na liečbu obéznych diabetikov volajú po komplexnej 

personalizovanej medicíne, ktorej jednoznačnou súčasťou má byť kombinácia 

nefarmakologickej liečby (diétne a režimové opatrenia, behaviorálna terapia), 

medikamentóznej liečby (antidiabetiká, antiobezitiká), ale v modernej dobe v indikovaných 

prípadoch aj bariatrickej/metabolickej chirurgie. 



 

 
 

Treba povedať, že asi nie všetci diabetológovia môžu dôsledne dodržiavať všetky 

odporúčania uvedené v tejto prezentácii  (najmä časové hľadisko a iné relevantné faktory), ale 

v každom prípade je potrebné začať  uvádzať do života slovenskú “route 66” (E 66.00). 

 


