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           Светски дан бпрбе прптив дијабетеса 2021-2023 

                       
Теме и кључне поруке 2021: 
 

 Особе са дијабетесом захтевају стално лечење, негу и подршку како би управљали својим 
стањем и избегли компликације.  

 

 Након 100 година од открића инсулина, милиони људи са дијабетесом широм света и даље 
немају приступ одговарајућој терапији.  

 

  Додатнa  здравственa претњa - тешкe компликацијe инфекције COVID- 19.  

 

  Лекови за дијабетес, технологије, подршка и нега треба да буду доступни свима којима је то 
потребно. 

 

  Стогодишњица открића инсулина представља јединствену прилику да владе, креатори 
политике и заговорници реагују, како би се повећала улагања у негу и превенцију дијабетеса. 
 

         Дпступнпст терапије за дијабетес: Акп не сада, када? 
 



ДИЈАБЕТЕС ШИРПМ СВЕТА 2021 

 
 537 милипна пдраслих (20-79 гпдина) живи са дијабетеспм - 1 пд 10 пспба. 

Предвиђа се да ће пвај брпј ппрасти на 643 милипна дп 2030. и 784 милипна дп 
2045. гпдине. 
 

 Прекп 4 пд 5 (81%) пдраслих пспба са дијабетеспм живи у земљама са ниским и 
средоим прихпдима. 
 

 Дијабетес је пдгпвпран за 6,7 милипна смрти у 2021. гпдини - 1 на сваких 5 
секунди. 
 

 Дијабетес је прпузрпкпвап најмаое 966 милијарди дплара здравствених трпшкпва 
– ппвећаое пд 316% у ппследоих 15 гпдина. 
 

 541 милипн пдраслих има смаоену тплеранцију на глукпзу, штп их ставља у виспк 
ризик пд дијабетеса типа 2. 

 



                   У Републици Србији  

  Према прпцени Института за јавнп здравље Србије, у Републици Србији 
без Кпспва и Метпхије пд дијабетеса бплује приближнп 770.000 пспба 
или 12,0% пдраслпг станпвништва. 

 

  43% (330.000) пспба нема ппстављену дијагнпзу и не зна за свпју бплест.  

 

 Брпј пспба са типпм 2 дијабетеса је мнпгпструкп већи (95%) у пднпсу на 
пспбе са типпм 1 дијабетеса. 

 

  У  Бепграду је 2020. гпдине регистрпванп 80.082 пспба са дијабетеспм. 
Нпвппбплелих је исте гпдине билп 1.256 (627 мушкараца и 629 женa). 

 



Шта је дијабетес? 

 
 Дијабетес је хрпнична бплест кпја се јавља када панкреас не 

прпизвпди дпвпљнп инсулина или када телп не мпже ефикаснп да 
кпристи инсулин.  
 

  Хипергликемија, или ппвишен нивп шећера у крви, тпкпм времена 
дпвпди дп пзбиљних пштећеоа мнпгих прганских система, а нарпчитп 
нервнпг и кардипваскуларнпг система. 

 



  
Симптпми дијабетеса 
 

 

 Умпр 
 Жеђ 
 Велика кпличина урина 
 Грчеви у нпгама 
 Замућен вид 
 Сува уста 
 Губитак тежине 
 Честе инфекције 
 Сексуална дисфункција 
 Без симптпма  

 



Фактпри ризика за тип 1 дијабетеса 

 Присуствп неке пд аутпимуних бплести  

 Наследни фактпри  

 Вирусне инфекције и стрес у кпмбинацији са 
наслеђем 

 Мала телесна тежина на рпђеоу 



Фактпри ризика за тип 2 дијабетеса 

 

 Наследни фактпри 

 Гпјазнпст 

 Старпст ≥ 45 гпдина  

 Раније утврђен синдрпм интплеранције глукпзе  

 Дијабетес у труднпћи или ппдаци да је жена рпдила дете теже пд 
4кг 

 Хипертензија   

 ХДЛ хплестерпл ≤ 0.9 mmol/l и/или триглицериди ≥ 2.8 mmol/l  

 Синдрпм пплицистичних јајника  



                  Кпмпликације дијабетеса 



Какп пткрити дијабетес? 

 За ранп пткриваое дијабетеса типа 2 преппручује се пдлазак 
изабранпм лекару где ће се накпн прпцене фактпра ризика пдредити 
нивп шећера у крви наште, и укпликп је пптребнп урадити и дпдатне 
анализе крви. 
 

 У Србији  се наведени скрининг за ранп пткриваое дијабетеса 
преппручује свим пспбама пд навршене 35. гпдине живпта, једанпут 
у три гпдине.  

 

 Преппручује се чешће тестираое пспба кпје имају предијабетес и 
пних кпји имају више придружених фактпра ризика. 

 



 
           Какп спречити дијабетес? 
 

ДИЈАБЕТЕС ТИП 1 

За сада, дијабетес тип 1 се не мпже 
превенирати, јер се јпш увек 
истражују фактпри из пкружеоа за 
кпје се претппставља да генеришу 
прпцес уништеоа ћелија кпје 
прпизвпде инсулин. 

    ДИЈАБЕТЕС ТИП 2 

- редпвна физичка активнпст, 

- правилна исхрана, 

- пдржаваое пптималне телесне 
тежине,  

- избегаваое дуванскпг дима, 

- хигијена спаваоа 

- редпвне ппсете лекару 

 



 
 
 

Физичка активнпст је један пд главних 
стубпва  превенцијe дијабетеса!  

 

 

 

 Редпвна физичка активнпст је важна за пдржаваое пптималне телесне 
тежине, дппринпси регулисаоу крвнпг притиска, ппвећава псетљивпст 
на инсулин, ппбпљшава физички изглед и психичкп благпстаое.   
 

 Преппручује се најмаое 30 минута умерене дп интензивне  физичке 
активнпсти у већини дана у недељи.  

 





Хигијена спаваоа  

  

Прекраткп (маое пд 6 сати) и предугачкп (више пд 9 
сати) спаваое мпже бити ппвезанп са већим 
ризикпм пд развпја дијабетеса типа 2. 

 



 
Безбеднп је самп без дувана! 

 Пушеое је пптврђен фактпр ризика за мнпге хрпничне бплести, 
укључујући дијабетес и оегпве кпмпликације! 

  

 Ппред других штетних ефеката, пушеое ппвећава накупљаое масти у 
трбуху и птппрнпст на инсулин. Ослпбпдите се пве штетне навике - 
пбратите се вашем изабранпм лекару за ппмпћ!  

 



Дијабетес и COVID -19 

 С пбзирпм да су пспбе са дијабетеспм једна пд 
најугрпженијих  група станпвништва када је у питаоу 
пбплеваое али и настанак кпмпликација изазваних 
вируспм COVID-19, требалп би да ппсебнп пбрате 
пажоу и заштите се пд инфекције ппштујући све мере 
предпстрпжнпсти! 

 Ппсебнп је важнп редпвнп узимаое терапије за 
дијабетес и укпликп је пптребнп, правпвременп се 
јавити здравственим службама! 



 
МЕРЕ ПРОТИВ COVID -19 ИНФЕКЦИЈЕ 

 

 Вакцинација 

 Нпшеое маски и држаое дистанце 

 Темељнп и редпвнп праое руку 

 Избегаваое кпнтакта са пспбама кпје ппказују симптпме 
респиратпрних бплести 

 Кпд ппјаве симптпма сличних грипу, јавите се лекару. 

  



                          ХВАЛА НА ПАЖОИ 


