Téma roka

FIELD, k dispozícii máme priaznivé výsledky
zo štúdie SAFARI (simvastatín – fenofibrát)
(18). Vo fáze klinického skúšania je dokonca
fixná kombinácia statín a fibrát (rosuvastatín – fenofibrát). Na jar v roku 2010 očakávame výsledky veľkej štúdie ACCORD, ktorá by
mala poskytnúť nové údaje o výhodnosti
kombinácie statín – fibrát (19).
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Svetový deň diabetu: vážne upozornenia
Pri príležitosti Svetového dňa diabetu (14. november) sa uskutočnilo v Bratislave viacero tlačových podujatí, ktoré poukázali
na nárast počtu diabetikov, potrebu ich edukácie, ako aj zlepšovania zdravotnej starostlivosti o nich.
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V súčasnosti patrí diabetes mellitus medzi
najväčšie medicínske epidémie 21. storočia.
Na Slovensku trpí cukrovkou asi 350 tisíc ľudí
a okrem samotného ochorenia ich ohrozujú najmä závažné pridružené komplikácie a znížená
obranyschopnosť organizmu. Napríklad infekcia
vírusom hepatitídy B postihuje diabetikov častejšie ako zdravých ľudí, zdôraznila epidemiologička
MUDr. Jarmila Pertinačová, PhD., na tlačovom
podujatí 5. novembra. 2009. Podľa platného zákona sú diabetici od roku 2008 zaradení do rizikovej skupiny obyvateľstva, ktorá má nárok na bezplatné očkovanie proti hepatitíde B. Možnosť
vakcinácie u svojich všeobecných lekárov však
málo využívajú. Riziko komplikácií a poškodenia
pečene je u diabetikov vyššie a diabetes priamo
súvisí s rozvojom ťažších foriem poškodenia pečene u pacientov s hepatitídou ako u pacientov
bez diabetu. Častejšie im hrozí cirhóza pečene
a až u 13 % diabetikov s hepatitídou typu B sa do 4

rokov vyvinie rakovina pečene. Viac informácií
možno nájsť na internetovej stránke www.zltacka.
sk a www.zds.sk.
Na podujatí pre médiá 10. novembra 2009
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického
lekárstva (SSVPL) upozornila na význam primárnej
starostlivosti v prevencii cukrovky a jej komplikácií.
Prezident spoločnosti MUDr. Peter Lipták vysvetlil,
že vzhľadom narastajúci počet diabetikov a malý
počet diabetológov na Slovensku (158) by mohli
všeobecní lekári pomáhať pri odhaľovaní
a manažmente počiatočných hraničných/začiatočných stavov cukrovky, u ktorých pacienti
pre neprítomnosť klinických symptómov neraz
odmietajú ísť do špecializovanej ambulancie,
ktorá býva na vidieku aj menej dostupná..
Osveta a vzdelávanie pacientov s diabetom
je podľa slov MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH,
riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, prvoradým predpokladom pre prevenciu, ale aj

správny manažment cukrovky, keďže pacient
dokáže až z dvoch tretín ovplyvniť priebeh
svojho ochorenia sám. Väčšina pacientov však
stále nevie, ako zvládať toto ochorenie, čo vedie
k zbytočným komplikáciám, horšej kvalite života,
ale aj skoršej úmrtnosti ľudí s diabetom. Ako
ďalej zaznelo na tlačovej konferencii 12. novembra 2009, spoločnosť sanofi-aventis prináša
pacientsky program ViaDIA, ktorý si kladie
za cieľ priblížiť pacientom všetky dôležité oblasti životného štýlu u ľudí s diabetom, medzi
ktoré patrí racionálna výživa, pohybové aktivity,
ako aj ďalšie možnosti ako farmakologickej tak
i nefarmakologickej liečby.
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