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Janko Kušar,
predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

Letošnje poletje se počasi izteka. Vremenske razmere so nas še posebej v avgustu iz dneva v dan presenečale. Deževnih
dni smo imeli v primerjavi z zadnjimi leti
nadpovprečno veliko. Še najbolje in lepo so
se imeli tisti naši člani in članice, ki so se
odločili za letovanje v katerem od termalnih zdravilišč, saj jih
je pri nas kar veliko in so njihove storitve na visoki ravni, prilagojene tudi potrebam sladkornih bolnikov.
Vsi, ki ste oziroma smo pričakovali, da se bo vreme končno
vendarle ustalilo, pa bomo tvegali letošnjo rekreacijo oziroma
počitek v prvi polovici septembra. Sicer pa so v naših društvih tudi v poletnem času potekale različne aktivnosti, predvsem srečanja članov, njihovih svojcev in prijateljev.
Eno takih srečanj je bilo v začetku julija v občini Razkrižje organizator Društvo diabetikov Ljutomer - za pomurska društva.
Primer omenjam še posebej zato, ker je bilo srečanje zelo
dobro organizirano, prišlo je veliko članov in članic tamkajšnjih
društev. Udeležence srečanja so pozdravili tudi poslanci z njihovega območja in župan občine Razkrižje, ki je bila gostiteljica.
Že povabilo na srečanje me je prijetno presenetilo. Na naslovni strani vabila je bilo napisanih nekaj lepih in spodbudnih
misli. Podpis je bil označen s kratico (ms). Sklepam, da je avtorica tega besedila predsednica Društva diabetikov Ljutomer
Majda Slavinec. Če sklepam napačno, se pravemu avtorju
opravičujem. Ena od kitic teh misli se glasi: »Prijatelj postoj morda le trenutek. Prisluhni sosedu, ponudi mu dlan, da skupaj poiščeta stezo v nov dan.«
Ko sem se vračal domov, sem razmišljal, kako prijetna in
koristna so takšna srečanja. Vse je bilo naravno in prijateljsko. Poleg strokovnih predavanj se je klepetalo o dnevnih težavah, ki spremljajo sladkorne bolnike, o zdravi prehrani itd.
Nedvomno imajo predsednica društva Majda Slavinec in
njeni sodelavci v vodstvu društva zasluge, da je bilo na srečanju diabetikov Pomurja zelo prijetno. Tudi gostoljubnost in
skromnost Pomurcev sta k temu prispevala svoj delež.
Razen krajšega obdobja v avgustu tudi na Zvezi društev diabetikov Slovenije niso zvonili telefoni v prazno. Poteka že
več aktivnosti, med njimi tudi priprave na letošnje srečanje
mladih, ki bo 19. novembra v občini Trbovlje.
In tudi izvršni odbor Zveze se je sestal konec avgusta ter
med drugim razpravljal o pripombah izvršnega odbora zveze
na predlog sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju.
V kratkem bosta izšli dve zgibanki. V prvi predstavljamo
organizacijo, delovanje in naloge Zveze društev diabetikov
Slovenije, v drugi pa letošnjo temo ob svetovnem dnevu diabetikov, ki je 14. novembra, pod geslom Postavite noge na
prvo mesto. Izognite se amputaciji.
Pa lep pozdrav, drage bralke in bralci!

Cveto Pavlin,
vaš urednik

V rokah držite Sladkorno bolezen številka 60, pred dobrimi dvajsetmi leti pa je
izšla prva številka. Bila je, kot v priložnostnem članku, ki ga objavljamo v tokratni številki, pravi prvi urednik Miha Koselj, napisana preprosto in razumljivo,
grafična podoba je bila skromna. Tiskana je bila v črno beli
tehniki in v njej ni bilo nobene slike. Kljub temu je bila vsebina prve številke pestra in sladkorni bolniki so je bili, kar
je bilo najpomembneje, zelo veseli, saj jim je prinesla veliko
koristnih informacij.
Upamo in želimo si, da je tako tudi zdaj. Sladkorna bolezen ves čas ohranja koncept, ki je med bralci dobro sprejet
in po katerem je prva polovica revije namenjena strokovnim
člankom in člankom o dejavnosti zveze v Sloveniji in na
mednarodni ravni, druga polovica pa dejavnosti društev,
razvedrilnim člankom in različnim obvestilom.
Tako v prvem članku pišemo o izobraževanju nevladnih
organizacij, ki je potekalo v Budimpešti in Bratislavi in so se
ga udeležili tudi predstavniki naše zveze. Srečanja so bila
zelo poučna in na njih je bilo mogoče izvedeti, kako poteka
pridobivanje sredstev iz evropskih skladov in na razpisih EU.
Taga se bomo morali naučiti in lotiti tudi na naši zvezi.
Pomemben je članek o praznovanju Merčunovega dneva
pod Storžičem, na katerem je bila sprejeta deklaracija o podpori odločitvi za pospešeno pripravo nacionalnega programa
za diabetes. Pri tem naj bi se zgledovali po finskem modelu,
o katerem je našim diabetologom, predstavnikom ministrstva za zdravje in naše zveze govorila finska koordinatorka
za nacionalni program za diabetes Leena Etu Seppalla.
Koliko stanejo zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni je
naslov izčrpnega prispevka, ki so ga pripravili na zavodu za
zdravstveno zavarovanje. V njem avtor skuša pri sladkornih
bolnikih vzbuditi občutek za skrbnejše ravnanje z zdravili
tudi zato, ker se v prihodnje načrtuje večja poraba zdravil,
predvsem dražjih. Bralce opozarja na skrben odnos do prejetih zdravil in jim svetuje, kako naj to počnejo.
Naj omenim tudi prispevka o samokontroli in samovodenju sladkorne bolezni in o odvajanju od kajenja ter stalni rubriki vprašanja in odgovori in zdrava prehrana. Sredinska
priloga je tako kot v vseh letošnjih prilogah namenjena diabetični nogi. Tokrat obširneje pišemo o ambulanti za diabetično nogo v Ljubljani, ki jo vodi mag. Vilma UrbančičRovan, dr. med.
Druga polovica časopisa je namenjena dejavnosti društev.
V času med obema številkama jih je bilo veliko, kar kaže na
to, da poletni meseci na aktivnost društev skoraj niso vplivali. To nas veseli. Naslednja številka izide v drugi polovici
oktobra, zato vaše članke pošljite najpozneje do 10. oktobra. Pa ni treba čakati zadnji dan.

Izdaja: Zveza društev diabetikov Slovenije, Einspielerjeva 3, 1000 Ljubljana w Telefon: (01) 236-27-26, faks: (01) 236-27-27, e-pošta: sloda@siol.net, na spletu:
www.diabetes-zveza.si w Izdajateljski svet: Janko Kušar (predsednik), Judita Erjavec, Vlasta Gjura Kaloper, Valneja Jurečič in Dominik Soban (člani) w Uredniški odbor:
Cveto Pavlin (glavni in odgovorni urednik), Brane Bombač (tehnični urednik in fotografija na naslovnici), Milojka Mansoor (lektorica), Špelca Rudolf (tajnica),
prim. mag. Miha Koselj, dr. med. (zdravstvena problematika), Tjaša Cepuš in Vojko Cuder (člana) w Trženje oglasov: Špelca Rudolf w Grafična priprava: Bomart, d.o.o.
Tisk: Delo TČR, d.d., Ljubljana, natisnjeno 17.700 izvodov w Revija Sladkorna bolezen je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno
številko 95 w Izdajo Sladkorne bolezeni je omogočila FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij w Projekt izdajo glasila Sladkorna bolezen
je na podlagi javnega razpisa (Ur. l. RS št. 47/2005) finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije w Novo Nordisk AS je generalni sponzor Zveze društev
diabetikov Slovenije w Za vsebino prispevkov in oglasov ne odgovarjamo. Nepodpisani prispevki so plačani oglasi
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NAROČILNICA

Sredinska priloga:
Petnajst let Ambulante
za diabetično nogo
Iz dejavnosti društev diabetikov
Ljubljana, Tržič, Kranj, Sežana,
Domžale, Idrija, Novo mesto,
Velenje, Slovenj Gradec, Ptuj,
Trbovlje, Posavje-Brežice,
Maribor, Ljutomer, Gornja
Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici,
Radenci
Društvene aktivnosti

za revijo

bolezen

Ime in priimek:
Datum in leto rojstva:

Diabetik od leta:

Ulica, kraj in pošta:
Podpis:
Naročam se na revijo Sladkorna bolezen, ki izhaja vsaka dva meseca.
Posamezna številka stane 370 SIT, letna naročnina (6 številk) pa 1800 SIT.

!

Članom društev diabetikov ni treba naročati glasila,
ker ga dobijo brezplačno pri društvu.

Sladkorna bolezen, ki me
spremlja že od mladih let,
zahteva od mene veliko pozornosti, odrekanja in poguma. Premagujem jo vsakodnevno in z optimizmom
gledam v prihodnost. Bila
sem med ustanovitelji Društva diabetikov Tolmin in že
deset let skrbno spremljam
njegovo delovanje. Zelo smo
napredovali in se posvetili
predvsem izobraževanju
sladkornih bolnikov in skrbi
za njihovo socialno stanje.
Srečna sem bila, ko sem
bila aprila izbrana za enotedensko okrevanje v Rogaški
Slatini skupaj s članom Druš-

tva diabetikov Idrija. Veselo
razpoloženi smo se odpeljali
z avtobusom proti Rogaški
Slatini, se med potjo seznanili in veselili našega dopusta. Sprejem v zdravilišču je
bil zelo prisrčen. V recepciji
smo dobili razporeditev po
sobah in navodila o vsakodnevni dejavnosti.
Vsakega posebej je pregledala zdravnica internistka in
po svojih ugotovitvah določila terapijo. Vsak dan smo
bili polno zaposleni. Uživali
smo v dobri hrani, plavanju
in sprehodih po bližnji okolici. Obiskali smo tudi tovarno
stekla. Posebno doživetje pa
je bil zame obisk savne.
Hvaležna sem mojemu
društvu in Društvu diabetikov Idrija, da so me sprejeli
medse in da sem bila deležna tako lepega okrevanja v
Rogaški Slatini.
Marta Kragelj Šorli

Zveza društev diabetikov Slovenije
se bo predstavila na Festivalu za tretje življenjsko
obdobje.
Obiščite nas na našem prostoru in si izmerite
krvni sladkor in krvni pritisk ter po ugodnih
cenah kupite literaturo!
Vstop je prost.
Vabljeni!

AKTUALNO

Izobraževanje nevladnih organizacij
Podjetje Pfizer je Zvezo društev diabetikov Slovenije povabilo k izobraževanju nevladnih organizacij za ohranjanje
zdravja, ki ga je organizirala madžarska organizacija Civil Society Development Foundation (CSDF).

Alojz Rudolf, podpredsednik Zveze

Izobraževanje je bilo v štirih delih
po tri dni, enkrat na mesec od aprila
do julija. Potekalo je v obliki učnih
delavnic, v katerih so morali udeleženci aktivno sodelovati in posredovati svoje izkušnje iz organizacij, iz
katerih so prišli. Vsa konverzacija je
potekala v angleščini, kar je bilo včasih zelo naporno.
Prvega izobraževanja, ki je bilo od
12. do 15. aprila v Budimpešti, se je
iz naše Zveze udeležil Štefan Hari.
Prvi posvet je bila namenjen organizaciji društev in pridobivanju delavcev za prostovoljno delo. Drugega izobraževanja, od 6. do 8. maja, se zaradi obveznosti članov izvršnega odbora Zveze ni udeležil nihče.

KAKO

DO DENARJA IZ

Udeleženci učnih delavnic so prišli iz vzhodnoevropskih držav, in
sicer iz Litve, Latvije, Slovaške,
Češke, Madžarske, Romunije in Slovenije. Na njej so sodelovali predstavniki različnih nevladnih organizacij, z različnimi funkcijami in izkušnjami pri vodenju in delu društev in zvez. Nekateri so se udeležili
vseh štirih delavnic, drugi samo
ene ali dveh. Tako smo se med
seboj že kar poznali in si izmenjavali izkušnje tudi po končanih delavnicah.
Predavatelji, ki so bili iz Madžarske, Slovaške in Kanade, zdaj živijo
v Budimpešti in se ukvarjajo z izobraževanjem nevladnih organizacij
na Madžarskem in predvsem v

Na delavnicah smo izvedeli veliko zanimivega in koristnega

Tretjega izobraževanja o pridobivanju sredstev nevladnih organizacij
sta se udeležila sekretarka Zveze
Špelca Rudolf in podpredsednik
Zveze Alojz Rudolf. Učna delavnica je
bila od 25. do 28. maja v Bratislavi
na Slovaškem. Udeležilo se je je 12
udeležencev iz Vzhodne Evrope.
Četrtega dela izobraževanja od 15.
do 18. junija v Budimpešti sem se
udeležil samo jaz. Izobraževanje je
potekalo na temo Politika vodenja
društva, vodenje projektov, njihovo
predstavljanje in sodelovanje z ministrstvi in vlado. Na tej učni delavnici
nas je bilo osem.

EU

treba najprej usposobiti oziroma pridobiti ljudi, ki imajo izkušnje za
take projekte, ali pa bodo morali ta
znanja in izkušnje pridobiti. Organizacija, ki je organizirala te učne delavnice, tudi pridobiva sredstva na
razpisih EU. Uspešno pridobivajo
tudi sredstva iz drugih virov in raznih skladov ter fundacij, ki pa jih pri
nas ni.

PRENOS

IZKUŠENJ

Za nas je bilo najbolj zanimivo to,
da imajo vzhodne države še vedno
zelo veliko različnih skladov oziroma fundacij, iz katerih se lahko financirajo. Predvsem češki predstavniki so veliko govorili o tem, kako
zelo uspešno pridobivajo sredstva
iz evropskih skladov, česar se bomo

Na izobraževanju v Budimpešti je bilo manj udeležencev

morali lotiti tudi v naši Zvezi. Navedene izkušnje za pridobivanje sredstev, ki veljajo v vzhodni in srednji
Evropi, bomo poskušali uporabiti
tudi pri nas, najverjetneje pri prvem
projektu, to je nakupu lastnih prostorov.

vzhodni Evropi. Projekte širijo tudi
na druge evropske države.
Srečanja so bila zelo poučna in
hkrati zanimiva, saj smo veliko izvedeli o tem, kako delujejo nevladne
organizacije drugje, kako so organizirani in kako pridobivajo sredstva
za delovanje. Vsak od nas je imel
svoja pričakovanja o izobraževanju
in učnih delavnicah. Nekateri so veliko pridobili, saj so se dela v društvih komaj lotili, drugi pa smo pomagali s svojimi nasveti.
Mene je najbolj zanimalo, kako
pridobiti sredstva iz EU. Ugotovil
sem, da je to zelo težko in da bo

Podjetju Pfizer oziroma njihovi
fundaciji se zahvaljujem, da smo
lahko sodelovali pri tem izobraževanju. Takšnega izobraževanja si še
želimo. Predstavniki CSDF so pripravljeni priti tudi v Slovenijo, seveda če bi bil naš projekt sprejet, da
nam pomagajo pri pridobivanju
sredstev iz evropskih skladov.
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AKTUALNO

Merčunov dan pod Storžičem
Društvo diabetikov Tržič je tudi letos 18. junij namenilo spominu na prof. dr. Ljudevita Merčuna, zdravnika,
ki je za sladkorne bolnike naredil zelo veliko. Ker ga spoštujemo in ker cenimo, kaj vse je naredil za nas,
v spomin nanj vsako leto organiziramo Merčunov dan, ko se odpravimo na pohod v okolico doma pod
Storžičem. Pohoda sta se udeležili tudi Merčunovi hčeri, Dagmar in Maja, ter še osem drugih sorodnikov.
Ana Marija Hafner

Ljudevit Merčun je bil pobudnik
za ustanovitev prvih specialističnih
ambulant za sladkorne bolnike, in
to že pred drugo svetovno vojno.
Takrat je tudi spoznal, da je izobraževanje zelo pomembno, zato je or-

ganiziral in vodil razne seminarje
za zdravstveno osebje. Napisal je
kar nekaj strokovnih knjig in priročnikov, med drugimi tudi knjigo Prehrana v zdravju in bolezni, ki je
izšla leta 1939. Bil je tudi velik ljubitelj narave in gibanja. Rad se je
podal v gore in na poti na Storžič je

Grafika dr. Ljudevita Merčuna, ki jo je po vseh
znanih slikah izdelal Henrik Krnec

20. junija 1954 umrl.
Sladkorni bolniki smo se tudi
letos na Merčunov dan zbrali kar v
velikem številu. Bilo nas je več kot
sto. Z izhodišča izpred doma pod

Na Merčunov pohod radi pridemo

Udeleženci Merčunovega dneva pred domom pod Storžičem
6
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Storžičem smo nato krenili proti
najzahtevnejšemu cilju, to je k spominski plošči, ki smo jo lani vgradili
na skalo, ob kateri je dr. Merčun
umrl. Ta je precej visoko, zato vsi
pohodniki niso mogli priti do nje,
temveč le najbolje kondicijsko pripravljeni. Pohoda sta se udeležili
tudi Merčunovi hčeri, Dagmar in
Maja, ter še osem drugih sorodnikov.

PONOSNI SMO
NA DR. MERČUNA
Zbor pri koči je bil po vrnitvi s pohoda okrog 13. ure. Najprej smo
imeli krajši kulturni program, zbrane pa je pozdravil tudi predsednik
Zveze društev diabetikov Slovenije
Janko Kušar. Najprej se je zahvalil
Društvu diabetikov Tržiča, ki že
nekaj let zelo uspešno in zelo skrbno organizira in pripravlja ta pohod,
ki je za slovenske sladkorne bolnike

DEKLARACIJA
udeležencev Merčunovega pohoda k spominski plošči pod Storžičem
18. junija 2005
Udeleženci tretjega spominskega pohoda Društva diabetikov Tržič k spominski plošči pod Storžičem, ob 105. obletnici rojstva in ob 54. obletnici
smrti dr. Ljudevita Merčuna, pozdravljamo odločitev stroke, organizacij diabetikov in ministrstva za zdravje, da pospešeno pripravijo nacionalni program za diabetes, ki ga bo sprejel državni zbor Republike Slovenije.
Podpiramo vse napore delovne skupine in vseh udeležencev z željo, da to
sprejetje omogoči boljše izvajanje zdravstvenega varstva ljudi s sladkorno
boleznijo, zmanjševanje obolevnosti in prezgodnje umrljivosti.
S tem se bo samostojna Slovenije najbolj oddolžila njegovemu raziskovalnemu delu in naporom, s katerim je v času svojega uspešnega strokovnega in
na žalost kratkotrajnega življenja, podelil stroki in vsem ljudem s sladkorno
boleznijo ob praznovanju 50-letnice organizacije diabetikov in stroke.
Društvo diabetikov Tržič
Dom pod Storžičem, 18. junija 2005

kov Slovenije delovala tako organizirano, kot to že nekaj let lahko občutimo,« je poudaril Janko Kušar in
dodal, da je trdno prepričan, da se
bo spominu na profesorja dr. Ljudevita Merčunu vsako leto poklonilo
več ljudi.

DEKLARACIJA
UDELEŽENCEV POHODA
Po kosilu smo vsi preživeli prijetno popoldne ob živi glasbi, pokušnji peciva za sladkorne bolnike, ki
ga je spekla posebej za to priložnost gospa Cerkovnikova iz Čadovelj. Merjenje krvnega
sladkorja je omogočilo
podjetje VPD z Bleda.
Pozabavali smo se tudi
ob družabnih igrah.
Ob spominu na dr.
Merčuna smo preživeli
res lep dan.
Hčerki dr. Ljudevita Merčuna in nekateri sorodniki

izjemnega pomena. V Sloveniji ne bi
drugo leto proslavljali 50-letnico delovanja društev sladkornih bolnikov,
če ne bi bilo profesorja dr. Ljudevita
Merčuna, je dodal Kušar.
Vse navzoče je spomnil na besede
profesor dr. Kocijančičeve, ki mu je
ob neku priložnosti in v prisotnosti
Merčunovega sina in hčere predstavila več knjig, ki so nastale po dr.
Ljudevitu Merčunu, pokazala na eno
od njih in dejala nekako takole:
»Vse kar je tu napisano, v tej majhni
knjižici, ki jo je napisal prof. dr. Lju-

devit Merčun, je pravzaprav izvir iz katerega
še zdaj črpamo.«
»Zato dr. Merčuna
upravičeno cenijo slovenski profesorji, doktorji diabetologije, pa
seveda tudi mi sladkorni bolniki, ki mu vsako
leto pod Storžičem izrekamo velik spomin.
Vesel bi bil, da ta tradicija ostane dokler bo
Zveza društev diabetiS E P T E M B E R

Slavnostni govornik na praznovanju Merčunovega dneva je bil
Janko Kušar, predsednik Zveze
društev diabetikov Slovenije
2 0 0 5

Udeleženci Merčunovega pohoda so sprejeli tudi deklaracijo, s
katero so pozdravili
odločitev ministrstva
za zdravje za pospešeno pripravo nacionalnega programa za diabetes. Ta naj bi omogočil boljše zdravstveno varstvo sladkornih
bolnikov in zmanjšanje
kasnejših zapletov v
zvezi s sladkorno boleznijo.
7

AKTUALNO

Dvajset let časopisa Sladkorna bolezen (1)
Letos mineva 20 let, odkar so tudi slovenski sladkorni bolniki dobili svoj časopis. Potrebo po časopisu smo
začutili že nekaj let prej. Tedanje predsedstvo Zveze društev diabetikov Slovenije je na svojih sestankih vedno
govorilo o tem, saj je tudi izobraževanje sladkornih bolnikov postajalo čedalje pomembnejše. Knjige niso mogle
tako pogosto izhajati, da bi sproti prinašle vse strokovne novosti, poleg tega niso bile široko dostopne. Velike
države in narodi so že takoj po drugi svetovni vojni začeli izdajati svoje časopise za sladkorne bolnike.

prim. mag. Miha Koselj, dr. med.

Dvajsetega decembra 1984 je bil
ustanovni sestanek za izdajanje časopisa za sladkorne bolnike. Sklical
ga je avtor tega prispevka, ki mu je
bila zaupana organizacija izhajanja
časopisa. Na ustanovni sestanek smo
povabili 23 funkcionarjev Zveze društev diabetikov Slovenije, zdravstvenih
delavcev, ki so se ukvarjali s sladkorno boleznijo, novinarjev, ki so imeli
sladkorno bolezen, in drugih, ki so
želeli sodelovati. Sestanka se je udeležilo le devet povabljenih.

PRVI

KORAKI IN PRVE TEŽAVE

Za glavnega in odgovornega urednika sem bil imenovan jaz, za mojega pomočnika pa novinar Miran Sattler, ki je bil takrat glavni in odgovorni urednik časopisa Nedeljki dnevnik.
Poslovna sekretarja sta bila Franc Koželj in Dragan Mitrović.
V prvi uredniški odbor so bili imenovani: mag. Marko Medvešček, dr.
med., asistent Ciril Kržišnik, dr. med.,
Ljuba Tabernik, višja medicinska sestra, Duška Vreg, višja medicinska
sestra, Bogomir Šefic, Karel Franz,
Štefan Temlin, ing. Momčilo Stambolić in Bogdan Pleša. Pri imenovanju nismo upoštevali tistih, ki
niso opravičili odsotnosti na ustanovnem sestanku. Menili smo, da
ne želijo sodelovati, vendar so se
nekateri pozneje zelo tvorno vključili v delo pri časopisu.
Ime časopisa smo izbrali po
vzoru tujih časopisov in nekaterih
jugoslovanskih, ki so tudi takrat
začeli izhajati. Izbrano ime Sladkorna bolezen - Glasilo Zveze
društev diabetikov Slovenije je ostalo nespremenjeno do zdaj. Lastnik časopisa je postala Zveza
društev diabetikov Slovenije, ki je
morala zagotoviti sredstva za tisk.
Dobila jih je kot dotacijo od
Zdravstvene skupnosti in Loterije
Slovenije. Ker je bilo tega denarja
malo, smo računali tudi na sredstva z objavljanjem reklam.
8

Miran Sattler in Franc Koželj sta morala urediti registracijo časopisa na
Republiškem komiteju za informiranje. Četrtega junija 1985 je bil časopis registriran pod številko 721. Dokument je podpisal predsednik komiteja Marjan Šiftar, sedanji veleposlanik Republike Slovenije v Makedoniji.
Na ustanovnem sestanku smo potrdili vsebinsko zasnovo časopisa. Približno polovico časopisa naj bi bili
strokovni članki, napisani preprosto in
razumljivo, druga polovica pa naj bi
bila namenjena problematiki občinskih društev in Zveze. Časopis naj bi
izhajal dvakrat na leto. Praviloma naj
bi ga brezplačno prejemali vsi sladkorni bolniki, včlanjeni v društva, ki
so prevzela skrb za dostavo časopisa.

VSEBINA PRVE ŠTEVILKE
JE BILA PESTRA
Končno je prva številka Sladkorne
bolezni izšla na osmih straneh. Na
njej je napisan datum april 1985,
vendar je dejansko izšla skoraj dva
meseca pozneje. Zamujala je zaradi
finančnih težav, zaradi prispevkov, ki
smo jih dobili prepozno, tudi v tis-

karni (tiskarna Paralele) ni šlo gladko.
Grafična podoba je bila skromna in
preprosta, saj v prvi številki ni bilo
nobene slike. V istem letu smo načrtovali še eno ševilko, ki pa zaradi podobnih težav kot smo jih imeli s prvo
(pomanjkanje denarja), ni izšla.
Vsebina prve številke je bila pestra.
Uvod je napisal glavni in odgovorni
urednik. Pisali smo o pravilni prehrani (dr. Dražigost Pokorn in dr. M. Koselj). Poročali smo o novih tehničnih
pripomočkih za zdravljenje sladkorne
bolezni. Danska tovarna Novo je izdela Novo Pen, ki smo ga še istega
leta dobili v Sloveniji med prvimi v
Evropi (dr. Marko Medvešček). Poročali smo o uporabi insulinskih črpalk
(dr. Franc Mrevlje). Maruša Pavčič,
dipl. inž., je začela pisati članke o
tem, katera živila lahko kupimo, ki
smo jih objavljali več let. Leta 2000
je izšla knjiga s podobno vsebino.
V časopisu smo načrtovali tudi rubriko Vprašanja in odgovori, vendar v
prvi številki nismo pričakovali vprašanj, zato so jih zastavili kar člani
uredništva. V tej rubriki smo pisali o
vodenju sladkorne bolezni na poti in
dopustu, o zamenjavah za zelenjavo
(dr. M. Koselj) in o vodenju sladkorne
bolezni med nosečnostjo (dr. Mihaela
Kržič). Rubrika se je ohranila še zdaj,
ko na vprašanja bralcev odgovarja dr.
Karin Kanc-Hanžel, dr. med.
Prispevek o sladkorni bolezni v
otroškem obdobju je napisal dr. Ciril
Kržišnik. V društvenem delu je Franc
Koželj napisal prispevka o delu in nalogah društva diabetikov in pregled
nastanka Zveze društev diabetikov
Slovenije in nekaterih društev sladkornih bolnikov v Sloveniji.

Z

REKLAMAMI DO BOLJŠEGA
GMOTNEGA POLOŽAJA
Druga številka je izšla marca 1986
na desetih straneh. To in naslednjih
pet številk (do novembra 1988) je tiskala tiskarna Aero v Celju, ki je bila
bolje tehnično opremljena in kar je
bilo za nas še pomembnejše, bila je
cenejša. Vsebinska zasnova teh številk
se ni spreminjala. Nadaljevali smo ob-

S E P T E M B E R

2 0 0 5

javljati strokovne članke, kot smo načrtovali. Posebej je treba omeniti članek o diabetični nogi (dr. Metka Mesec-Staut). V društvenem delu sta bila
dva prispevka o delu društev in dva
nekrologa. Umrla sta predsednik društva v Trbovljah in član uredniškega
odbora Dragan Mitrović.
V skladu z jugoslovanskim enotnim
poimenovanjem smo morali spremeniti podnaslov časopisa, ki se je po
novem glasil Glasilo Zveze društev
Slovenije za boj proti sladkorni bolezni. K sodelovanju smo pridobili
številna podjetja, ki so z izobraževalnimi reklamami seznanjala bralce o
svojih izdelkih in so tudi pripomogla k zboljšanju gmotnega položaja časopisa.

časopis. V uredništvo naj bi vsaka
republiška zveza imenovala po
dva člana, po enega diabetologa
in enega sladkornega bolnika.
Vsaka republiška zveza naj bi
za vsako številko prispevala en ali
dva strokovna članka in prav toliko člankov o dejavnosti društev.
Zahtevano je bilo tudi sofinanciaranje časopisa. Uredništvo časopisa naj bi bilo v Novem Sadu, kjer
je bil takrat sedež predsedništva
Zveze društev Jugoslavije za
boj proti sladkorni bolezni, ali
v Titogradu (zdaj Podgorica),
kjer naj bi bil sedež naslednjega predsedništva.
Po izidu druge številke našega časopisa Sladkorna bolezen
in ko smo prejeli dopis jugoslovanske zveze, smo sklicali
sestanek uredniškega odbora,
da bi ocenili izdani ševilki in
pripravili odgovor na dopis jugoslovanske zveze. Zavrnili
smo zamisel o ukinitvi komaj nastalega slovenskega časopisa z
utemeljitvijo, da jugoslovanski časopis zaradi srbohrvaškega jezika
v Sloveniji ne more postati široko
prisotno glasilo.
Nismo pa zavrnili sodelovanja
pri skupnem jugoslovanskem časopisu, za katerega smo bili pripravljeni napisati po en strokovni
in en društveni članek. Odklonili
smo njegovo sofinanciranje, saj
smo tudi sami nenehno imeli finančne težave. Odločili smo se za naročilo 400 izvodov, ki bi jih poslali ob-

činskim društvom, da bi jih razdelili
svojim članom.
V uredništvo jugoslovanskega časopisa sva bila imenovana z inž. Momčilom Stambolićem. Udeležili smo se
le enega in edinega skupnega sestanka. Namesto inž. Stambolića se je sestanka udeležil Anton Remic. Zaradi
tihega nasprotovanja še nekaterih
drugih republiških društev je zamisel
o skupnem jugoslovanskem časopisu
za sladkorne bolnike zamrla.

LETA 1988 JE IZŠLA
LE ENA ŠTEVILKA
Vrnimo se k našemu časopisu Sladkorna bolezen. Težko smo izpolnjevali obljubo z ustanovnega sestanka,
da bi izdajali dve številki na leto.
Običajne teme smo že vse obdelali,
društvene novice pa niso še polno
zaživele. Nekaj številk je imelo celo
več reklam kot člankov. Zaradi vsega
tega je leta 1988 izšla le ena številka.
Da bi popestrili vsebino časopisa,
smo se odločili za prevode zanimivih
člankov iz tujih časopisov. Tako smo
naročili Diabetes Jurnal, glasilo nemških, in Balance, glasilo britanskih
sladkornih bolnikov, pa nam tudi to ni
bilo v veliko pomoč. Še največ člankov
smo prevzeli iz nemške revije. Prevedel jih je Peter Weiss, ki je leta 1988
postal član uredništva in je skrbel
predvsem za pravilno slovenščino.
Po izteku prvega mandata je bilo
treba preurediti uredništvo. Kako
smo se tega lotili, preberite v prihodnji številki.

ZAMISEL

O SKUPNEM
JUGOSLOVANSKEM ČASOPISU

Tridesetega maja 1986 je bil v
Kumrovcu sestanek predsedništva
Zveze društev Jugoslavije za boj
proti sladkorni bolezni, na katerem
so ugotovili, da bi potrebovali časopis za sladkorne bolnike za vso
državo, republiška društva pa naj
ne bi več imela lastnih časopisov.
Na Hrvaškem so že tri leta prej,
leta 1983, ustanovili svoj časopis
Šećerna bolest, ki so ga šteli za
jugoslovanskega. Izdali so dve
številki v skupni nakladi 6000 izvodov. Kdaj je izšla prva številka,
mi ni znano. Druga je izšla decembra 1985. Svoj časopis so ponudili, da bi z ustreznimi spremembami postal skupen državni

Nadaljevanje prihodnjič
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Z A N A Š E Z D R AVJ E

Koliko stanejo zdravila
za zdravljenje sladkorne bolezni?
V tem prispevku želim prikazati nekatere podatke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) glede
zdravil. Bralce Sladkorne bolezni želim spodbuditi tudi za skrbnejše ravnanje z zdravili. Odhodki obveznega
zdravstvenega zavarovanja za zdravila so lani znašali 61 milijard tolarjev, kar je 17,4 odstotka odhodkov vseh
sredstev za zdravstvene dejavnosti.

prim. mag. Jurij Fürst, dr. med.

Ker poraba zdravil v zadnjih letih
nenehno narašča, za štiri do šest odstotkov na leto, in ker narašča poraba zlasti novih, neredko izjemno dragih zdravil, nujno naraščajo tudi izdatki za zdravila. Letos so se do
konca maja povečale že za več kot
devet odstotkov glede na enak čas
lani. Izdatki bi brez uvedbe sistema
zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo naraščali bistveno hitreje.
Celotna vrednost antidiabetičnih
zdravil je bila lani 3,9 milijarde tolarjev. V razpredelnici 1 so prikazane
posamezne skupine zdravil, njihova
vrednost v letu 2004 ter indeksi po-

rabe in vrednosti v zadnjem petletnem obdobju. Od leta 2000 se je poraba metformina podvojila, poraba
insulinov povečala za tretjino, poraba
zdravil iz skupine sulfonilsečnine pa
se le rahlo povečuje. Takšne spremembe v strukturi porabe zdravil so
v skladu s sodobnimi smernicami.

Če upoštevamo vse izdatke ZZZS,
med drugim tudi nadomestila odsotnosti in delo služb ZZZS, je bil delež
izdatkov za zdravila 15-odstoten. Izdatki za zdravila so se povečali za
5,2 odstotka; realno, brez inflacije,
pa za 1,5 odstotka. To je najnižja
TUDI V PRIHODNJE
rast v zadnjih petih letih. Povprečna
VEČJA PORABA ZDRAVIL
realna rast v letih 2000-2004 je bila
Tudi v prihodnjih letih lahko priča6,3-odstotna.
kujemo višjo rast porabe metformiLani je vrednost za zdravila iz obna, saj je njegov delež v Sloveniji
veznega zdravstvenega zavarovanja
glede na druga zdravila in v primerdosegla 30.566 tolarjev na prebivaljavi z nekaterimi drugimi državami
ca. Vsi izdatki za zdravila na recept,
še premajhen. Večja netorej skupaj s prostovoljsorazmerja med indeknimi zavarovanji, doplačili Razpredelnica 1:
som vrednosti in indekin samoplačniškimi recep- Vrednost skupin zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni v milijonih
som porabe pri nekaterih
ti, pa so bili 45.324 tolar- tolarjev v letu 2004 z indeksi vrednosti in porabe, merjene v definiranih
skupinah kažejo na izbidnevnih odmerkih
jev na prebivalca. Celotni
ro novejših, dražjih zdraizdatki za zunajbolnišničIndeks
Indeks
Indeks
vil, delno pa odsevajo
na zdravila (zeleni in beli
vrednosti
porabe
porabe
Vrednost
tudi inflacijo. Izstopa
recepti, samoplačniška
Skupina
2004 2004/2000 2004/2000 2004/2003
metformin, ki je imel v
zdravila) so se po naši
Insulini
2.050
153
136
112
zadnjih petih letih nižji
oceni približali sto milijarDerivati sulfonilsečnine 1.036
104
102
148
indeks vrednosti od indam tolarjev.
Metformin
352
195
214
128
deksa porabe. Ker je veZaviralci glukozidaze alfa 272
86
75
95
čina oblik metformina
VEČJA
Tiazolidindioni
132
/
/
32
vključenih v sistem medKONKURENČNOST
Skupaj
3.897
145
127
109
sebojno zamenljivih
zdravil z najvišjo priznaMED IZDELOVALCI
Razpredelnica 2:
no vrednostjo, se je od
Število oseb, ki so prejele vsaj en recept antidiabetičnega zdravila, šteZDRAVIL NIŽA CENE
konca leta 2003 pocenil.
vilo prebivalcev in delež navedenih oseb po posameznih območnih enoV letu 2003 je prejelo
Lanska nizka rast izdat- tah ZZZS in skupaj v Sloveniji v letu 2003
vsaj en recept kateregakov za zdravila je bila
Število sladkornih
Število
Delež sladkornih
koli antidiabetičnega
predvsem posledica uvedObmočna enota
bolnikov
prebivalcev
bolnikovo (%)
zdravila 63.825 oseb.
be sistema medsebojno
Krško
2.828
68.565
4,1
Razpredelnica 2 kaže
zamenljivih zdravil z naj6.844
192.685
3,6
njihovo razporeditev po
višjo priznano vrednostjo. Celje
Nova Gorica
3.391
101.481
3,3
območnih enotah ZZZS
Sistem je spodbudil večjo
Maribor
10.376
310.743
3,3
in njihov delež v letu
konkurenčnost med izdeLjubljana
19.484
596.847
3,3
2003. To seveda niso
lovalci zdravil, kar se je
vsi sladkorni bolniki,
pokazalo v doseganju niž- Murska Sobota
3.894
120.875
3,2
vendar lahko na podlagi
jih cen vključenih zdravil.
Koper
4.347
136.811
3,2
tega podatka sklepamo
Dober primer s področja
Ravne na Koroškem
4.118
134.185
3,1
tudi o številu tistih bolantidiabetičnih zdravil,
Kranj
5.654
195.885
2,9
nikov, ki sladkorne boprikazan v nadaljevanju,
Novo mesto
2.889
105.959
2,7
lezni ne zdravijo z zdraje metformin. Kratkoročne
Slovenija
63.825
1.964.036
3,2
vili na recept. Zanje
učinke uvedenega sistema
Vir: Baza receptov ZZZS
predvidevamo, da se
je že čutiti.
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zdravijo z dieto in da zdravil še ne
potrebujejo ali pa da še niso bili odkriti.

NAJCENEJŠE

JE ZDRAVLJENJE
Z METFORMINIM, NAJDRAŽJE
S TRIAZOLIDINDIONI
Razpon v ceni zdravljenja z različnimi antidiabetičnimi zdravili je
zelo širok. V navedenih cenah sta
poleg cene zdravila vključena še
lekarniška storitev in davek na dodano vrednost. Cene so izračunane na eno leto zdravljenja s predpostavko, da so zdravila predpisana na tri mesece. Pogostejši predpis manjše količine zdravil zdravljenje podraži.

Najcenejše je zdravljenje z metforminom, ki stane od 15.000 do
27.000 tolarjev na leto. Sledijo pripravki sulfonilsečnine, ki stanejo od
10.000 do 100.000 tolarjev na leto.
Zdravljenje z akarbozo stane od
40.000 do 75.000 tolarjev, z najnovejšimi zdravili, tiazolidindioni, pa od
78.000 do 179.000 tolarjev.
Zdravljenje z insulini, presenetljivo,
ni vedno najdražje. Cena najpogosteje predpisane mešanice insulinov v
odmerku od 20 do 100 enot na dan
stane od 15.000 do 51.000 tolarjev.
Če prištejemo pribor (npr. za merjenje glukoze dvakrat na dan), se cena
zviša na 64.000 do 131.000 tolarjev.
Dolgodelujoči analog glargin je skoraj dvakrat dražji od humanih insulinov. Ob takšnih podatkih se je treba
zavedati, da je zdravljenje z zdravili
le manjši del celotnih stroškov za
zdravljenje sladkornega bolnika, ki
pa seveda niso zanemarljivi.
12

UČINKOVITOST

MED
NAJCENEJŠIMI IN NADRAŽJIMI
ZDRAVILI NI TAKO VELIKA

Velike, več kot desetkratne razlike
v ceni zdravljenja, je mogoče obrazložiti predvsem s sodobnimi tržnimi
pristopi izdelovalcev zdravil. Najcenejša zdravila odlikujejo dolgoletne
izkušnje in številne raziskave, ki dokazujejo njihov ugoden učinek na
urejenost sladkorne bolezni, zmanjševanje zapletov in podaljševanje
preživetja. Ker nimajo več patentnih
zaščit in jih pogosto izdeluje več proizvajalcev, so poceni.
Med najdražjimi zdravili najdemo
tako najnovejše insuline kot zdravila v
obliki tablet. So rezultat intenzivnih laboratorijskih in kliničnih raziskav, pri
bolnikih pa se morajo izkazati z
dobro učinkovitostjo, varnostjo in
prednostjo pred zdravili,
ki so že na trgu. Najbolj dobrodošla so
za tiste bolnike, ki
jim kljub dobremu
sodelovanju in zdravljenju z drugimi zdravili
ni bilo mogoče urediti
sladkorne bolezni. Koristna so tudi pri zmanjševanju nekaterih težav,
na primer nočnih hipoglikemij. Dokler pa
obsežne raziskave ne
dokažejo, da zmanjšujejo zaplete sladkorne bolezni in podaljšujejo preživetje, jih je najbolje predpisovati le tistim bolnikom, ki z njimi
nedvomno vsaj kratkoročno pridobijo.
Razlika v uporabnosti in učinkovitosti med najcenejšimi in najdražjimi
zdravili torej sploh ni tako velika, kot
bi bilo morda mogoče sklepati po
ceni. Zdravniki se za določeno zdravilo odločijo predvsem na podlagi nekaterih značilnosti bolnika, ki ga
zdravijo, spremljajočih bolezni in pripravljenosti za sodelovanje. Ko se v
določeni skupini zdravil odločajo med
posameznimi zdravili, pa lahko na
odločitev poleg nekaterih pomembnih
lastnosti zdravil vpliva tudi cena.

VSAKO

DODATNO ZDRAVILO
POVEČUJE MOŽNOST NASTANKA
STRANSKIH UČINKOV
Z večjim številom zdravil se veča
možnost stranskih učinkov in medsebojnega delovanja zdravil. Zato mora
zdravnik skrbno pretehtati vsako
S E P T E M B E R

2 0 0 5

novo zdravilo, ki ga predpiše bolniku. Ta ima ob skrbnem odnosu do
prejetih zdravil veliko obveznosti:
• Voditi mora natančen seznam vseh
zdravil, tudi tistih, ki jih vzame le
občasno, na primer proti bolečinam, za spanje, za živce, za vodo,
zdravila za pod jezik itd. Seznam
naj pokaže ob vsakem pregledu pri
zdravniku, zato naj bo kar v denarnici. Seznam je lahko napisan tudi
v dnevniku, vendar žal ta prepogosto ostaja doma. Seznam mora
vsebovati naslednje podatke: ime
zdravila, jakost (koliko mg učinkovine vsebuje ena tableta) in odmerjanje (kolikokrat na dan ga je treba
vzeti). Če bolnik ni sposoben voditi
seznama sam, naj zanj poskrbijo
najbližji. Če bo treba, bo pomagal
tudi zdravnik ali farmacevt.
• Podatki kažejo, da v Sloveniji ne
porabimo, torej slej ko prej zavržemo, vsaj za milijardo tolarjev zdravil v enem letu. Zato je najbolje, da
ima vsak bolnik ob pregledu napisano količino zdravil, ki jih ima še
doma. Ker so zdravila pakirana v
različno velika pakiranja, se lahko
doma naberejo zaloge neporabljenih zdravil, medtem ko potrebnih
zdravil zmanjkuje. Sladkornemu
bolniku lahko predpisujejo zdravila
osebni zdravnik, diabetolog in
drugi specialisti. Zato bo le natančno vodenje seznama in količin zagotavljalo, da ne bo prišlo do podvojenega predpisovanja zdravil ali
celo do predpisovanja zdravil, ki
nikakor ne sodijo skupaj.
• Če zdravnik predpiše več zdravil
hkrati, je smiselno, da začnemo jemati sprva le eno zdravilo in šele
čez nekaj dni naslednje. Tako bomo
laže ugotovili morebitne stranske
učinke posameznega zdravila. To seveda ne velja za primere, ko je potrebno takojšnje odločno zdravljenje
(na primer uvedba kombinacij antibiotikov, insulinov in podobno).
• Če se bolnik iz kakršnegakoli razloga odloči, da ne bo več jemal enega
ali več zdravil, mora to povedati
zdravniku. Če je zdravilo slabo prenašal, bo zdravnik skušal predpisati
drugo primerno zdravilo. Če se izkaže, da zdravilo ni bilo nujno, ga
zdravnik ne bo več predpisoval.

MED

NAJPOGOSTEJŠIMI
DILEMAMI JE PREHOD
NA INSULIN
V diabetološki ambulanti se pogovor pogosto nanaša na temo (ne)po-

trebnosti zdravljenja z zdravili. Dotika se bolnikov, ki jim je bila sladkorna bolezen ugotovljena dovolj zgodaj, da takojšnja uvedba zdravil ni
nujna. Lahko imajo tudi mejne vrednosti krvnega tlaka ali zvišane vrednosti lipidov. Gre za odločitev, ali že
začeti jemati zdravilo ali pa še vztrajati pri verjetno doslej neuspešnem
načinu življenja.
Zdravnik bo skušal oceniti bolnikovo tveganje za nastanek zapletov in
mu najbolje svetovati. Če bolnik ni
pripravljen redno jemati zdravil, je z
odločitvijo bolje počakati. V tem primeru bo zdravnik bolnika spodbujal
k boljšemu sodelovanju in večji skrbi
zase. Med najpogostejšimi dilemami

pa je seveda prehod na insulin, kar
pa ne sodi v okvir tega prispevka.
Bolniki neredko tožijo, koliko zdravil dobivajo, obenem pa niso pripravljeni narediti dovolj, da bi lahko
zdravnik z mirno vestjo vsaj včasih
zmanjšal odmerek ali zdravilo celo
opustil. Z dobrim sodelovanjem pri
zdravljenju je mogoče povečati učinkovitost zdravil in tako zmanjšati njihovo odmerjanje. Žal le redki bolniki
naredijo tako velike spremembe, da
jim je mogoče v zgodnjem obdobju
bolezni antidiabetična zdravila za
krajši ali daljši čas celo opustiti. V
mislih imam predvsem bolnike s preveliko telesno težo, pasivne in tiste,
ki niso pozorni pri prehrani.

Možnosti izboljšanja sodelovanja je
veliko, poleg že omenjenih še zmanjševanje količine soli v hrani, če je prisoten
zvišan krvni tlak, omejevanje beljakovin
pri okvari ledvic, aktivnosti, ki omogočajo zmanjševanje zdravil za lajšanje
bolečin itd. Zlasti slednja zdravila, tako
imenovana nesteroidna protibolečinska
zdravila, imajo veliko stranskih učinkov
(npr. krvavitev iz želodca, zmanjševanje
učinka zdravil za zniževanje krvnega
tlaka, neugoden učinek na delovanje
ledvic) in bi se jim morali diabetiki čim
bolj izogibati. Bolniki, ki že prejemajo
aspirin zaradi preprečevanja srčno-žilnih zapletov, jih ne bi smeli uživati.
Razlogov za večjo pozornost pri
zdravljenju z zdravili je torej dovolj.

KOLUMNA

Nekaj bom naredila
zase
Alenka Mirt Iskra*

Kako težko vsako leto čakam dopust! Že po novoletnih praznikih
razmišljam, kam jo bomo mahnili to poletje, kaj bomo počeli in
kako lepo se bomo imeli. Okoli prvega maja potem res rezerviramo počitnikovanje. Svoji hčeri na dolgo in široko razlagam kam
gremo in kako bo - res zelo, zelo lepo.
Skupaj odštevamo dneve, od vznemirjenja mala ne spi, sprašuje,
kolikokrat grem še spat … In potem napoči težko pričakovani dopust. V nabito polnem avtu, kamor mož s silno natančnostjo spravi
čisto vse, se odpeljemo. Pomahamo lučem Ljubljane, si zaželimo
srečno pot. DOPUST!!!
Nič mi ni težko. Vse prenašam z obilico dobre volje in z nasmehom: gnečo na cesti, ustavljanje za lulanje, apartma, ki še ni pripravljen. Meni je tako lepo, saj sem končno na dopustu.
Prvi dnevi so tako osvežujoči. Zjutraj se zbujamo z vonjem po
morju in toplih žemljicah. Na mizo damo vse, kar premore naš
hladilnik. Mirno zajtrkujemo, se pogovarjamo. Najina punčka
vneto razlaga zgodbice iz vrtca, vsa očarana jo gledava. Kakšna
punca je že!
Na plaži se igramo, vriskamo v vodi, jemo sadje, sladoled … Vse v
božjem miru. Zvečer pa na promenado, kjer kupujemo prstane,
ogrlice in pisane balone … Kako je lepo!
Ne potrebujem novic od doma, ne kupujem naših časopisov, hvaležna sem, da televizor nima teleteksta, novice na Planetu vztrajno
ignoriram. Berem knjige. O, koliko knjig. Sanjam o junakih, trepetam zanje, zjutraj se izmuznem iz postelje in grem brat na teraso,
kjer opazujem mirno morje in srkam pravi čaj ...
Potem pa … saj ne morem reči, da se kar prikrade, ampak se nekako dogaja ves čas. Pride bolezen. Najprej se samo malo slabo počutim, tako utrujena sem. Boli me glava. Od sonca, rečem, in pojem
prvo dozo analgetikov. Potem se stanje slabša. Glavobol preraste v
migreno. Ni mi več do smeha. Utrujena sem in občutljiva. Na
sonce ne morem. Ležim v senci, povečam dozo tablet.
Ob večerih možu jočem na rami, kaj mi je spet, pa zakaj zdaj to,
pa tako nam je lepo. Prekurjena si, mi pravi. Izgorela si čez leto.
Telo si mora odpočiti. Žalostna sem in pišem sporočila sms prijate-

ljicam. Da je sicer tako čudovito, ampak da imam hudo migreno.
Že četrti dan. Vsak novi dan zbadajoče bolečine mi povzroča skrbi.
Zdaj bi mi pa že res moralo iti na bolje! Pa zakaj me ne neha boleti?
Migrena pa vztraja. Kljuva, tišči, se razrašča po celi glavi. Vsak premik mi prinese nov val neznosnih bolečin. Jem dietno hrano, izločim kavo, čokolado, vse stimulatorje migrene. Ni mi bolje. Ležim v
apartmaju, medtem ko zunaj vihra pravo poletje … V meni pa žalost.
In že pripravljamo prtljago za domov. Štirinajst dni je mimo. Razbolena in ranljiva sem. Bleda, s podočnjaki. Trudim se, da ne bi
tega kazala navzven. Pridemo domov, glavobol pa še traja. Obiščem nevrologa, naredi mi veliko preiskav. Moralo bi vam že biti
bolje, pravi. Ne vem, zakaj se tako vleče. Domov grem z novimi
zdravili. Kličem v službo, da bom v bolniški. Zunaj so prelepi poletni dnevi, moja punčka je navdušena nad poletjem. Smejem se ji,
najraje pa bi jokala.
Vsako leto je enako. No, nekaj zadnjih let. Ko stežka lovim ravnotežje med službo, skrbjo za hčerko, in časom, namenjenim meni.
Slednjega tako rekoč ni. Še takrat, ko bi lahko poskrbela zase, raje
ležem na kavč in gledam televizijo. Ne grem na sprehod, na Pilates,
masažo, na pijačo s prijateljicami. Kar doma obtičim. Pogledujem,
koliko dela me še čaka v stanovanju, preverjam, ali imam vse sestavine za kosilo, zlagam perilo, pomivam, se igram s svojo ljubico.
Zase ne poskrbim. Pa čeprav o skrbi zase in dobremu počutju že
skoraj devet let, vsako soboto govorim v svoji rubriki Vizita. Svetujem, da je najpomembnejše poskrbeti zase ..., da so potem vse
stvari lažje, bolezni laže obvladljive … In ob tem pozabim, da bi
tako morala ravnati sama.
Zdaj moram spet v službo, migrena pa je še z menoj. Nikakor noče
oditi. Namesto da bi se vrnila polna moči, sem le bleda senca same
sebe. In tako bom znova začela delovni krog.
In si znova obljubila, da bo tokrat drugače. Da bom res kaj naredila zase. Samo da mine migrena, pa bom vpisala tečaj avtogenega
treninga. Kot že tolikokrat doslej …
* Alenka Mirt Iskra, naša kolumnistka, je novinarka na POP tv
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Slovenski nacionalni program
za diabetes se lahko začne
Deset let je minilo, odkar sem prvič strečala Leeno Etu Seppalla. Bilo je v Atenah na srečanju članic podpisnic
Saintvincentske deklaracije. Takrat je delala v Finski organizaciji diabetikov (FDA - Finnish Diabetes Association)
in je bila tudi urednica njihovega glasila. Hkrati je bila mednarodna koordinatorka publikacij o sladkorni bolezni.
Vlasta Gjura Kaloper, dr. med.

tati bodo objavljeni novembra letos.
Vmesni rezultati kažejo, da so Finci na
pravi poti in da so ukrepi glede na statističnee podatke o kakovosti oskrbe
sladkornih bolnikov v različnih centrih
na Finskem in na zdravstveno stanje
ljudi s sladkorno boleznijo pravi.

ličnim sindromom, izboljšali oskrbo in
vzgojo sladkornih bolnikov, s tem pa
preprečili nastanek poznejših zapletov in
zlasti srčno žilnih bolezni, ki so zelo pogoste in nevarne predvsem v kombinaciji
z visokim krvnim tlakom.

V Atenah sem prvič poslušala njeno
predavanje o tem, kako pomembna je izmenjava informacij in izkušenj za boljšo
učinkovitost pri obvladovanju sladkorne
bolezni. Že takrat so bila njena
PRIJATELJI SMO ZATO,
predavanja polna prepričljive
DA POMAGAMO
in argumentirane energije.
Začetek je vedno najtežji.
Naslednjič sva se srečali v
Zamisel, da bi iz prve roke
Helsinkih, julija 1997, na konslišali, kje in kako naj začnegresu Mednarodne diabetične
mo to pomembno delo, da
federacije (IDF). Pri organizapovabimo Leeno v Slovenijo,
ciji tega srečanja je bila pravse je zdela v začetku kar
zaprav najpomembnejša
malce drzna. A ko sem Leeni
oseba: bila je generalna sepo elektronski pošti poslala
kretarka kongresa, ki je privapovabilo in ji povedala, zakaj
bil 10.000 udeležencev z
jo vabim v Slovenijo, sem
vsega sveta. Še danes se tega
bila prijetno presenečena,
kongresa spominjamo po odker je s prvim odgovorom
lični organizaciji in prograOd leve proti desni: dr. Dorjan Marušič, državni sekretar na ministrstvu
sprejela povabilo.
mu, prijetnem ozračju in neza zdravje, doc. dr. Marko Medvešček, dr. med., Leena Etu-Seppalla,
Diabetologi in doc. dr. Marko
vodja finskega nacionalnega programa, dr. Marjeta Tomažič, Vlasta Gjura
pozabnih otvoritvenih in poKaloper, dr. med. spec. transf. med. in podpredsednica zveze ter Janko
Medvešček, dr. med., ter Zveza
slovilnih sprejemih. Vse to je
Kušar, predsednik zveze
društev diabetikov Slovenije s
bilo njeno delo. K vsemu
spodaj podpisano smo poskrbeli za njen
temu je verjetno pripomogla tudi kariKAJ NAS ČAKA V SLOVENIJI?
prihod in bivanje pri nas. V Portorožu
zma nove predsednice IDF Marie de
smo preživeli štiri zelo delovne dni. Zadnji
Alva, ki je v Helsinkuh prevzela mandat
Tudi v Sloveniji je minilo že dest let,
dan njenega obiska smo bili še na pogoin imela nepozaben govor. Dve močni
odkar je bil pripravljen osnutek dokumenvoru na ministrstvu za zdravje pri državženski.
ta o kakovosti zdravstvene oskrbe ljudi s
nem sekretarju dr. Dorjanu Marušiču.
sladkorno boleznijo. Takrat ga je zdravLeena nam je predstavila finski naciPIONIRSKO DELO NA FINSKEM stveni svet zavrnil in tako je dokument obonalni program, ki ima tri dele. Prvi del
ležal
v
predalu.
Tudi
zamisel
o
slovenLeena, ki je po izobrazbi novinarka
se loteva preprečevanja sladkorne boskem nacionalnem programu je zamrla.
in že več kot trideset let dela na polezni tipa 2, drugi vzpostavlja kakovost
Leta
2000
je
Leena
Etu
Seppalla
v
Paridročju sladkorne bolezni, je bila nato
zu na kongresu IDF predstavila finski naci- oskrbe, kamor sodi tudi statistično
precej časa glavna urednica glasila IDF
spremljanje kakovosti oskrbe, tretji del
onalni program in začetek njegovega izvaDiabetes Voice.
pa je podpora pri samovodenju bolezjanja.
Spet
sem
se
navdušila
in
ponovno
Po kongresu IDF leta 1998 je prevzeni, kjer igra pomembno vlogo finska
smo tudi v Zvezi društev diabetikov Slovela delo vodje za pripravo, izdelavo in
organizacija sladkornih bolnikov.
nije začeli govoriti o slovenskem nacionalizvedbo finskega nacionalnega prograZanimivi so rezultati po treh letih donem programu, vendar brez diabetoloških
ma. Kot pravi sama, je bilo delo prej ko
slednega izvajanja tega programa.
strokovnjakov seveda ne gre. In brez zainne pionirsko, kajti v nekaterih državah
Upam, da bomo tudi v Sloveniji stroteresiranosti države tudi ne.
sicer imajo nacionalne programe, venkovnjaki, vlada in ljudje s sladkorno
Kar pet let je trajalo, da so odgovorni
dar ti v glavnem ostajajo na papirju. Na
boleznijo končno skupaj začeli pripravv Sloveniji končno spoznali, da je nacioFinskem pa so se odločili, da bodo
ljati in izvajati nacionalni program, ki
nalni program za obvladovanje epidemistrahotno naraščanje sladkorne bolezbo posegel v nenehno strmo naraščaje 21. stoletja nujno potreben, da ga je
ni, predvsem tipa 2, skušali zajeziti.
nje zbolevnosti in nastanka hudih zaptreba pripraviti, izdelati in izvajati ter da
Programa so se lotili sistematično in
letov sladkorne bolezni.
to pomeni zelo veliko dela, ki pa se bo
ga začeli graditi na že obstoječih temeKo sva se na brniškem letališču pozagotovo obrestovalo. Rezultati so sicer
ljih zdravstvenega varstva. Zajeli so
slavljali, sem se ji zahvalila za njeno
predvsem ljudi, ki živijo z dejavniki tve- dolgoročni, a temeljiti in celostni. Z naci- neprecenljivo voljo in pomoč. Pa je
rekla: »Prijatelji smo zato, da pomagaonalnim programom bomo omejili naraganja za nastanek sladkorne bolezni.
mo, in se ti ni treba zahvaljevati.«
ščanje sladkorne bolezni, predvsem tipa
Tako pravzaprav teče prva populacijLepo je imeti prijatelje!
2, naraščanje števila bolnikov z metaboska raziskava v svetu, katere prvi rezul14
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Samokontrola in samovodenje
sladkorne bolezni
Sodobni tehnični pripomočki ponujajo sladkornemu bolniku ob primerni poučenosti veliko svobode in
uspeha pri zdravljenju sladkorne bolezni. Uspešnega zdravljenja sladkorne bolezni si brez samovodenja
ne moremo predstavljati. Dobro urejena sladkorna bolezen je prvi pogoj za preprečevanje ali odložitev razvoja
kroničnih zapletov sladkorne bolezni in srčno-žilnih bolezni, ki so najpogostejši vzrok za zbolevnost in
umrljivost sladkornih bolnikov.

prim. Miha Koselj, dr. med.

Samokontrola pomeni določanje
glukoze v krvi, ki jo izvaja sladkorni
bolnik sam s pomočjo sodobnih merilnikov ali glukometrov. Za samokontrolo niso absolutno potrebni glukometri. Pomagamo si lahko tudi s testnimi lističi (senzorji) ali z določanjem
glukoze v urinu (glikozurija). Ti dve
metodi sta manj točni. Zlasti določanje glikozurije ne zadostuje in z njo
ni mogoče dobro urediti sladkorne
bolezni. Je le orientacijska metoda.
Za zdravljenje sladkorne bolezni
smokontrola ni absolutno potrebna,
vendar je brez nje zdravljenje sladkorne bolezni manj točno in manj
uspešno.
Samovodenje ima širši pomen in
vključuje poleg samokontrole še
ukrepanje, to je prilagajanje odmerka
zdravila s pomočjo rezultatov samokontrole. To je pravi cilj samokontrole, ki ga moramo doseči. Izvajanja
samokontrole oziroma samovodenja
moramo sladkornega bolnika naučiti.
Mnogi se tega postopka naučijo šele
po daljšem izvajanju smokontrole,
nekateri pa nikoli. Samo pasivno določanje in opazovanje rezultatov glukoze v krvi ne zadostuje za uspešno
dolgoročno zdravljenje sladkorne bolezni.

nega učinka tudi gospodarski učinek.
Samokontrola, izobraževanje in pravilno ukrepanje so omogočili ambulantno uvajanje zdravljenja z insulinom, ki je bilo prej vedno potrebno v
bolnišnici. Kontrole v ambulantah
zdaj niso tako pogoste, medtem ko
so prej bolniki, ki so prejemali insulin, prihajali na kontrolo vsak mesec
ali tudi pogosteje.
Manj ambulantnih kontol, manj
bolnišničnega zdravljenja in manj odsotnosti z dela so neposredni prihranek samokontrole, ki odtehtajo njeno
ceno. Zmanjšana zbolevnost in invalidnost zaradi kroničnih zapletov in
drugih bolezni ter podaljšana življenjska doba sladkornih bolnikov
omogočajo dolgoročen prihranek
zdravstvenega denarja.

OSNOVNI IN CELODNEVNI
PROFIL GLUKOZE V KRVI

Predpisi Zavoda z zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zagotavljajo pripomočke za samokontrolo
le sladkornim bolnikom, ki prejemajo insulin. Samokontrolo priporočamo tudi drugim sladkornim bolnikom, vendar si morajo ti glukometer, lancete in senzorje kupovati
sami, ker jim ZZZS teh stroškov ne
prizna.
Samokontrola in samovodenje
imata poleg dokazanega zdravstve-

Samokontrolo moramo izvajati
smiselno. Glukozo v krvi kontroliramo takrat, ko potrebujemo ta podatek za spreminjanje odmerka zdravila, za potrditev pravilnosti našega
ukrepa ali za potrditev hipoglikemije. Pogoste kontrole brez ustreznih
ukrepov niso smiselne. Zbadanje v
konico prstov je boleče in pogosto
odvrača bolnike od samokontrole.
Lahko je tudi nevarno pri tistih, ki
imajo okvarjeno ožilje na rokah, nimajo čistih rok ali imajo na prstih
debelo kožo zaradi dela in svojega
poklica. Tem bolnikom je včasih
treba spremeniti mesto vboda. Priporočajo ušesne mečice, kar bolnik
težko sam naredi in potrebuje
pomoč drugega, ali podlahti, kar je
bolj primerno.
Pri uvjanju zdravljenja z insulinom
potrebujemo v začetku od tri do
štiri meritve na dan, to je pred glavnimi obroki in pred spanjem (ponavadi ob 22. uri). To je osnovni profil
glukoze v krvi. Izmerjene vrednosti
zelo okvirno pokažejo število po-
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trebnih injekcij insulina čez dan in
količino odmerkov dolgega ali srednje dolgega in kratkega insulina. Visoke vrednosti glukoze v krvi zvečer, pred spanjem in naslednje jutro
hitro prepričajo vsakega bolnika, da
potrebuje zlasti pred večerjo in včasih tudi pred kosilom injekcijo insulina.
Če hočemo še bolje urediti sladkorno bolezen, potrebujemo še
vrednosti glukoze v krvi po obrokih
in med 2. in 4. uro ponoči. To je celodnevni profil glukoze v krvi. Vrednosti glukoze po obrokih nam povedo, ali sta vrsta in odmerek kratkega (Actrapid, Humulin R) ali ultrakratkega insulina (NovoRapid, Humalog) pred obrokom pravilna. Ponoči izmerjena glukoza v krvi je v
času največjega delovanja srednjega
ali dolgega insulina, ki smo ga dali
pred spanjem. Takrat so mogoče
tudi hipoglikemije.
Pri uporabi srednjedolgega insulina
(Insulatard, Humulin N) je nevarnost
hipoglikemije med 2. in 3. uro, pri
uporabi dolgega insulina (glargin
Lantus) pa okrog 4. ure ali pozneje.
Vrednosti glukoze v krvi ponoči in
naslednje jutro označujejo primernost večernega odmerka srednje- ali
dolgodelujočega insulina.

O

SAMOKONTROLI
JE TREBA VODITI DNEVNIK
Ko sladkorno bolezen uredimo in
če ostane urejena, ni več potrebna
tako pogosta kontrola glukoze v
krvi. Dovolj je enkrat na teden narediti celodnevni profil. Kontrola glukoze v krvi samo zjutraj ne zadostuje. Pogosto so te vrednosti nizke,
hkrati pa ugotavljamo visoke vrednosti HbA1c, kar govori o visokih
vrednostih glukoze čez dan, zlasti
po obrokih. Taki rezultati silijo k
ustreznemu ukrepanju.
O izvajanju samokontrole in samovodenja je treba pisati dnevnik, ki

vsebuje razpredelnico za vpisovanje
izmerjenih vrednosti glukoze v krvi
in za način zdravljenja ob standardnih časih dneva. Če ukrepamo drugače, vpišemo ustrezen čas. V opombe
moramo vpisati vse dogodke, ki bi
lahko vplivali na izmerjene rezultate
(na primer: fizičen napor, praznovanje, prekrške, bolezen itd). Vpisati je
treba rezultate vseh meritev kadarkoli, čeprav nam rezultati niso všeč. Ne
moremo se zanašati na svoj spomin
ali na spomin merilnika.
Zapisani podatki služijo bolniku za
pridobivanje izkušenj, da bo v podobnem položaju pravilno ukrepal,
tako pa bo postal samostojen in
smozavesten. Ob kontrolah v diabetološki ambulanti pa dnevnik ponuja
vpogled v urejenost sladkorne bolezni skozi daljše obdobje, kar naj bi se
ujemalo tudi z izvidom HbA1c. Na
podlagi rezultatov zdravnik lahko
ustrezno spremeni način zdravljenja.
Enkratno določanje glukoze v krvi ob
pregledu ali kontroli v diabetološki
ambulanti ne zadostuje.
V dnevnik samokontrole je treba
zapisati tudi izvide nekaterih preiskav, ki jih opravimo ob rednih kontrolah, ker v Izkaznici sladkornega

bolnika za to ni ustreznega prostora.
To je vsekakor podatek o HbA1c, ki
ga je treba določiti pri vsaki kontroli.

POMEMBNA

JE TUDI
SAMOKONTROLA
KRVNEGA TLAKA

Enkrat na leto določamo maščobe v
krvi, po potrebi tudi večkrat. Veliko
sladkornih bolnikov ima moteno presnovo maščob in je potrebno zdravljenje. Poleg zapisanih rezultatov je
treba zapisati tudi ime zdravil in količino odmerka. Ti zapiski bodo dobrodošli tudi drugim zdravnikom.
Več kot pol sladkornih bolnikov
ima zvišan krvni pritisk in prejemajo
ustrezna zdravila. Merjenje krvnega
pritiska je preprosto, tako da to
mnogi opravijo sami. Tudi ta samokontrola je pomembna. Aparati za
merjenje so dostopni, vendar ne na
račun ZZZS. Tudi pri merjenju krvnega pritiska si moramo zapisovati rezultate meritev, zdravila, ki jih jemljemo, in njihov odmerek. Ponavadi
predpisujemo za zdravljenje zvišanega krvnega pritiska več zdravil. Nekatera lahko vplivajo na urejenost sladkorne bolezni.

V

DNEVNIK SAMOKONTROLE
NAJ BI ZAPISALI
ČIM VEČ PODATKOV
V dnevnik si moramo zapisati tudi
vsa druga zdravila. Ker veliko zdravil
vpliva na sladkorno bolezen, jih je treba
navesti zdravniku ob kontrolah v dibetološki ambulanti. V dnevniku samokontrole so dobrodošle navedene normalne
oziroma ciljne vrednosti preiskav.
V dnevnik bi si morali zapisovati
tudi datume in izvide pregledov odkrivanja kroničnih zapletov sladkorne bolezni, na primer pregled pri okulistu,
nevrologu, določanje mikroalbuminov,
pregled pri kardiologu itd. Dnevnik
smokontrole in Izkaznica sladkornega
bolnika sta pomembni zdravstveni dokumentaciji in ju mora sladkorni bolnik nositi s seboj ne samo za kontrolo
v diabetološki ambulanti, ampak tudi
na druge kontrole.
Z dnevniki samokontrole sladkorne
bolnike po vsem svetu oskrbujejo farmacevtske tovarne. Vedno jih pregledajo ustrezni strokovnjaki, tako da
so prilagojeni domačim razmeram.
Morajo vsebovati možnost beleženja
opisanih meritev in pregledov.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

dr. sc. Karin Kanc, dr, med.

Spoštovani!
Sem redna bralka vaše revije, najraje pa berem rubriko Vprašanja in odgovori. Stara sem 32 let. Sladkorna
bolnica sem deset let, inzulin pa jemljem pet let. Jemljem ga štirikrat na
dan: enkrat zvečer Lantus in trikrat
pred glavnimi obroki hrane Novo
Rapid, vendar tudi s tem moja sladkorna bolezen ni najbolje urejena.
Jemljem tudi Bloxan 100 mg za pritisk, ki je kar dobro urejen in Aspirin
100 za redčenje krvi. Nevrolog mi je
namreč s pomočjo ultrazvoka našel
plake v vratnih žil. Po ponovnem ultrazvoku vratnih žil niso našli ničesar
več, vendar Aspirin 100 še jemljem
zaradi strahu pred možgansko kapjo.
Problem pa je tudi huda debelost, saj
imam kar preveč kilogramov za svojo
višino.
Moj največji problem in želja pa je
zanositi in imeti otroka. Po naravni
poti ne morem zanositi. Po nekajletnih preiskavah in posegih so ugotovili, da ni nič drugega narobe kot to, da
nimam ovulacije. Z injekcijami in
umetno oploditvijo bi pa mogoče šlo,
je pa sladkorna bolezen tako napredovala, da mi ginekolog in diabetolog
nosečnost odsvetujeta.
Z možem sva poskušala s posvojitvijo, vendar so s tem pri nas zelo veliki problemi. Slišala sva tudi, da zaradi sladkorne bolezni imava še manj
možnosti za posvojitev otroka kot
drugi pari. Mož ima namreč tudi
sladkorno bolezen, vendar jo s tabletami in dieto dobro uravnava. Znašla
sva se v slepi ulici. Kdo nama lahko
svetuje in pomaga? Za odgovor se
vam lepo zahvaljujem.

•

•

•

Marija in Jože

Odgovor
Po prebiranju vajinega pisma naj
vama takoj povem, da še daleč ni
razloga, da bi kakorkoli obupala
nad možnostjo lastnega ali nenazadnje, če to res ne bi bilo mogoče,
posvojenaga otroka. Pa pojdimo po
vrsti.
• Sladkorno bolezen imate od svojega 22. leta, tako da bi lahko govorila, da gre za mladostno sladkor18

•

no bolezen tipa 1, vendar pa dejstvo, da ste bili pet let brez insulina bolj kaže na to, da gre pri vas
za sladkorno bolezen tipa 2. Ali
ste že tedaj imeli čezmerno telesno težo? Če ste jo imeli, je verjetnost, da gre za sladkorno bolezen
tipa 2, večja.
Zdaj jemljete Lantus in NovoRapid,
vendar z urejenostjo sladkorne bolezni niste najbolj zadovoljni. Gotovo bi vam lahko še pomagali k
boljši urejenosti, vendar bi za to
bilo treba natančneje pregledati
vas dnevnik z dnevnimi meritvami
sladkorja v krvi in odmerke insulina uskladiti s postopnim hujšanjem. Svetujem vam, da se ponovno odkrito pogovorite s svojim diabetologom.
Prav je, da dobro urejate svoj krvni
tlak in tudi jemanje aspirina je na
mestu.
Ultrazvok vratnih arterij je včasih
nezanesljiv in plaki ne izginejo kar
tako - bolj je verjetno, da jih že
prej ni bilo. Morda bi to preiskavo
veljalo ponoviti, vendar sploh ni
nujno, da jo opravite takoj. Imate
primerna zdravila in ne omenjate
nikakršnih težav, ki bi govorile za
slabo prekrvitev glave.
Debelost je problem, vendar se
tudi z njo lahko spopademo - po-

Vprašanja za dr. Kančevo
lahko pošljete tudi na naslov:
Zveza društev diabetikov Slovenije,
Uredništvo Sladkorne bolezni
(Vprašanje za dr. Karin Kanc, dr. med.),,
Einspielerjeva 3, 1000 Ljubljana
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trebna je le vztrajnost, strokovnost
in razumevanje s strani zdravnika
in motiviranost s strani človeka, ki
bi želel shujšati.
• Problem odsotne ovulacije (tudi
debelost in motnje v regulaciji
glukoze) je lahko povezan s tako
imenovanim sindromom policističnih ovarijev. Ne vem, če so vam
morda kaj govorili o tej diagnozi?
Vsekakor bi veljalo preiskave ponoviti in ob sodelovanju več strokovnjakov, podati mnenje. Žal ste
o predhodnih preiskavah premalo
napisali.
• Napredovalnost sladkorne bolezni
je treba natančno opredeliti s pregledom oči, ledvičnega delovanja
ipd, tako da bi bilo nujno najprej
natančno pregledati vse organe,
preden bi podali zaključek, da nosečnost res ni priporočljiva/mogoča.
• Posvojitev je sama po sebi zelo
problematična, saj primanjkuje
otrok za posvojitev. Ni sicer povsem jasno zakaj, saj vemo, da je
na svetu veliko sirot - problem je v
zapletenem postopku in verjetno v
preslabem sodelovanju ustreznih
organizacij, ki bi pomagale, da bi
lahko morda dobili tudi otroka iz
tujine. Pravnica mi je zatrdila, da v
Sloveniji ni nikakršnega predpisa,
ki bi kakorkoli diskriminiral oziroma onemogočal staršem s sladkorno boleznijo, da bi otroka posvojili. Če se kaj takega dogaja, je to
povsem nelegalno in žal odvisno
od »osebnega okusa« pristojne socialne službe. To pa je vsekakor
pravno sporno in kaznivo. Če bi
kdaj prišlo do kakšnih takih izjav,
ki bi vam jih socialna služba posredovala, je to takojšen razlog, da
poiščete pravno pomoč. Pravica je
na vaši strani.
Svetujem vama, da ne izgubita
upanja. Pot do otroka ni vedno
lahka, vendar sta dva, imata se rada
in skupaj bosta gotovo uspela. Po temeljitem pogovoru s svojim diabetologom se boste verjetno prijavili na
pogovor pri diabetologinji dr. Marjeti
Tomažič, ki se na Dispanzerju za diabetike na Polikliniki v Ljubljani posebej ukvarja z nosečnicami, ki
imajo sladkorno bolezen.
Vso srečo!

Z A N A Š E Z D R AVJ E

Zakaj in kako se odvaditi kajenja
Zaradi bolezni, povezanih s tobakom, vsako leto na svetu umre pet milijonov ljudi. Svetovna zdravstvena
organizacija ocenjuje, da bo, če se bo trend rasti kajenja nadaljeval, v prihodnjih 25 letih zaradi tobaka umrlo
okoli 150 milijonov ljudi. To uvršča kajenje v sam vrh dejavnikov tveganja za razvoj bolezni in smrti, ki ga je
mogoče povsem odpraviti.

asist. mag. Tomaž Čakš, dr. med.
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Katedra za javno zdravje

Na razvoj bolezni srca in ožilja ter
tudi drugih kroničnih nenalezljivih
bolezni pa še posebej vpliva prisotnost drugih dejavnikov tveganja, kot
so visoke vrednosti sladkorja in maščob v krvi, povišan krvni tlak, povečana telesna teža ipd. Sicer pa je
vpliv kajenja nesporno dokazan pri
različnih vrstah raka, boleznih srca
in ožilja ter kronične obstruktivne
bolezni pljuč, vpliva pa tudi na
možnost zanositve in nastanek impotence.
Skoraj odveč je poudariti, kako
zelo koristno je kajenje opustiti. Kot
kažejo raziskave, si tega kadilci tudi
zares želijo, in sicer kar v 50 do 70
odstotkih, vendar velikokrat ne vedo,
kako.

ODVAJANJE

OD KAJENJA

JE TEŽAVNO
Znano je, da nikotin povzroča zasvojenost. Ponavljajoče se izpostavljanje učinkom nikotina, ki je psihoaktivna snov, vodi do nevroadaptacije,
ta pa poveča potrebo po drogi in
vzpostavlja toleranco. Bolj ko pada
raven nikotina v krvi, večja je kadilčeva želja po cigareti. Najbolj odvisni
so tisti, ki cigareto potrebujejo takoj,
ko se zbudijo, ali pa se v želji po njej
zbujajo celo ponoči. Pri kajenju
imajo močan pospeševalni učinek
tudi dejavniki okolja, ki ohranjajo odvisniško vedenje.
Odvajanje od kajenja je kot pri številnih drugih sodobnih drogah težavno. Živčni sistem se namreč navadi,
da je droga nenehno prisotna, zato se - kadar je ne
dobi - lahko pojavijo odtegnitveni simptomi. Pri kajenju na primer močna želja
po tobaku, glavobol, suh
jezik, zaprtje, tiščanje v
prsih, izkašljevanje, napetost, razdraženost, nemir,
slaba volja, depresija, nespečnost, slaba koncentra-

cija ipd. Praviloma se ti simptomi
omilijo že v prvih dveh tednih po
prenehanju kajenja.
Načinov za odvajanje od kajenja je
veliko. Kateri je najprimernejši, je odvisno od posameznega kadilca. Medtem ko se nekateri z lahkoto odpovedo cigaretam, druge mučijo hude
krize. Razlike pa lahko nastanejo tudi
pri posameznem kadilcu, ki je že
večkrat poskušal opustiti svojo razvado in imel z vsakim poskusom drugačne izkušnje.
Kadilčeva želja, da bi nehal kaditi,
se ponavadi razvija postopoma.
Začne se s spremembo odnosa do
kajenja, npr. »moral bi razmisliti o
tem, da bi prenehal kaditi« in pozneje »v resnici bi moral nehati kaditi«.
Ta stopnja lahko traja zelo dolgo.
Razlog, da odvajanje napreduje, pa
je lahko zelo trivialen, na primer zvišanje davka na tobak, zgled prijatelja ali soseda, tudi oseben, na primer prošnja otrok. Potem kadilec
razmišlja: »Sedaj sem odločen, da
bom nehal kaditi.« Nato se zares odloči.

KADILCEM

JE TREBA POMAGATI
IZ ZAČARANEGA KROGA

Ko se kadilec odloči, da bo nehal
kaditi, mu lahko pomagajo tako farmakoterapevtski kot psihoterapevtski
pripomočki. Sicer pa mora kadilec
najti nadomestilo za cigareto:
• če kadi za stimulacijo, naj poskuša
cigareto nadomestiti s telesno dejavnostjo ali z novim privlačnim konjičkom,
• če kadi zaradi sprostitve, naj skuša
to doseči z različnimi družabnimi
dejavnostmi oziroma tehnikami
sprostitve (joga, avtogeni trening ...),
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• naučiti se mora pravilnega odziva
na stresne situacije (avtogeni trening, telesna aktivnost ...),
• če je kajenje potreba, strast ali hrepenenje, je najbolje prenehati kaditi »čez noč«; hkrati se je dobro zaposliti s čim drugim, a ne s hrano;
najpomembnejša je vsakodnevna
telesna dejavnost,
• če je kajenje navada, je treba spremeniti vrsto navad, ki jo spremljajo
(kajenje ob kavi ...).
Ker se številni kadilci - tudi če jim
enkrat uspe opustiti kajenje - pogosto
vrnejo k cigaretam, je še posebej pomembno, da terapevt in domači ohranjajo motivacijo in kadilca spodbujajo
k ponovnemu poskusu prenehanja:
morda bo prav prihodnjič šlo ...
Med farmakoterapevtskimi pripomočki so najpomembnejši preparati,
ki nadomeščajo vnos nikotina s cigareto, in zdravilo Bupropion.

NIKOTINSKA
NADOMESTNA TERAPIJA
Teorija nadomeščanja nikotina je
preprosta: oseba, ki želi opustiti kajenje, določen čas dobiva nikotin v
čisti ne-tobačni obliki. S tem zmanjša
željo po tobaku in se hkrati navaja
na življenje nekadilca. Nikotinska nadomestna terapija (NNT) je uspešna
predvsem pri zmanjševanju fiziološke odvisnosti. Odtegovanje nikotina
pa je lahko postopno, z uporabo primerno manjših doz preparata.
Nikotinski pripravki so v obliki žvečilnega gumija, pastil, obližev za vnos
nikotina skozi kožo, nosnih sprejev,
inhalatorjev, tablet za pod jezik. Za
najprimernejšo se kadilci pri odvajanju odločijo na podlagi tega, kako posameznik sprejema posamezno obliko, kakšen je
njegov način kajenja ter tudi
glede na dostopnost in
ceno. Obliži (namestijo jih
na nadlakt, stegno ali hrbet)
na primer nikotin sproščajo
počasi in nepretrgoma,
medtem ko druge oblike delujejo hitro; mogoča je tudi
kombinacija obojega.
19

V vsakem primeru pa so pomembni
vztrajnost in dovolj veliki odmerki,
da uspejo lajšati odtegnitvene simptome. V primerjavi s cigaretami je
NNT varna, saj v nadomestkih ni drugih strupenih sestavin tobačnega
dima. Nikakor pa ne smemo kombinirati kajenja in NNT, saj lahko postanejo odmerki nikotina občutno preveliki.

BUPROPION
Gre za najnovejši preparat za odvajanje od kajenja, ki ga predpisujejo
predvsem srednje težkim in težkim
kadilcem. Predvsem so bupropion
hydrochloride razvili kot antidepresiv, vendar je zdaj registriran tudi kot
zdravilo proti odvisnosti od tobaka.
Kot kažejo raziskave, zelo uspešno
zdravilo, saj naj bi najmanj podvojil
delež tistih, ki opustijo kajenje.
Učinkovit naj bi bil predvsem kot

podpora drugim načinom zdravljenja. Zdravilo je dostopno samo na recept in se mora jemati pod kontrolo
zdravnika, saj zahteva natančno doziranje. Sicer pa zmanjšuje željo po
tobaku in lajša odtegnitvene simptome.

ORGANIZIRANE

OBLIKE POMOČI

Program CINDI že vrsto let izobražuje zdravnike in sestre za pomoč
pri opuščanju kajenja. Ti svoje znanje uporabljajo v skupinah za pomoč
pri odvajanju od kajenja, ki delujejo v
številnih zdravstvenih ustanovah po
Sloveniji. Takšna pomoč je brezplačna, stroške pa krije ZZZS. Informacije
o delavnicah za odvajanje od kajenja
so na voljo na CINDI Slovenija, Ulica
stare pravde 2, Ljubljana (tel.: 01 438
34 80).
Pomagajo tudi številni zdravniki
družinske medicine (individualno ali

Jesensko ustvarjanje

Še diši po poletju
Med poletnimi počitnicami smo obiskali morsko obalo, da
smo se namakali v morju, nekateri pa so iskali tudi skrite zaklade narave. Nabrali smo kar nekaj školjk, palic trstike in raznih
kamenčkov. Vsakdo je svojo najdenega pospravil v vrečko, stekleničko in škatlico ter jo prinesel domov.
Da prinešene materiale ni bi pozabili, smo se kmalu lotili ustvarjanja in nastali so čudoviti izdelki, male vaze, ki nam krasijo
stanovanje in nas spominjajo na morsko obalo in preživete
počitnice. Kakšna od vaz se bo morda našle tudi na polici pri
prijateljih.

skupinsko), nekateri psihiatri in psihoterapevti, z nasveti in literaturo pa
so pripravljeni pomagati tudi v Društvu pljučnih bolnikov, ki deluje v
Zdravstvenem domu Ljubljana Črnuče. Kar zadeva literaturo, posebej priporočam gradivo Društva pljučnih
bolnikov in Inštituta za varovanje
zdravje (IVZ) ter knjižico Opusti kajenje in zmagaj, ki sem jo napisal sam,
založil jo je CINDI, objavljena pa je
tudi na spletni strani IVZ. Pred kratkim so pomoč za kadilce uvedli tudi
v Bolnišnici za pljučne bolezni Golnik.
Vsekakor kadilcev zaradi njihove
odvisnosti ne smemo obsojati.
Bolje je, da jim ponudimo možnost,
da se rešijo iz začaranega kroga, v
katerega jih je zvabila dobička željna tobačna industrija. Sicer pa
upam in želim, da bi jih čim več
»zmagalo«.

Za malo vazo potrebujete:
malo stekleničko (lahko je od soka ali vode)
tempera barvice ali barve za steklo
vrvico
školjke
plastične slamice ali vrvice različnih barv
iglo in nit
suhe rože
Male stekleničke od soka ali vode smo umili in jih s tempera
barvami pobarvali po zunanji strani. Enobarvno ali večbarvno.
Ko so se stekleničke posušile, smo nanje navezali vrvice in jih
med seboj vozlali. Vrvice niso bile daljše od 50 cm. Ena vrvica
naj bo osnovna, nanjo smo privezali pet vrvic, ki so obrnjene
vse v isto smer. Nato smo osnovno vrvico privezali na vrat stekleničke tako, da so druge vrvice visele
navzdol.
Če znate osnove makrameja, lahko
uporabite osnovne ploščate vozle, drugače pa uporabite navadne vozle. Med
vozlanjem na vrvico nizate školjke, ki
imajo luknjice, ali pa jih izvrtate z
noževo konico. Že na morju lahko
poiščete školjke in polžke z luknjicami,
tako da bo delo preprostejše. Ko zmanjka vrvice, končamo z vozlanjem.
Na drobne koščke smo narezali plastično vrvico v različnih barvah (lahko
uporabite tudi plastične slamice) in
koščke nizali na nit, kot bi delali verižice. Vazice smo okrasili in popestrili z
narejenimi verižicami. Nabrati moramo
še suho cvetje in ga postaviti v vazico,
ki nas spominja na počitnice.
Pa še nasvet: če želite imeti vazice, ki
se bodo lahko umivale z vodo, jih pobarvajte z barvami za steklo in zapecite
v pečici.
A. R.
•
•
•
•
•
•
•

Z A N A Š E Z D R AVJ E

Sladkorna bolezen in
erektilna disfunkcija (1)
Erekcijsko disfunkcijo lahko označimo kot nezmožnost doseganja in/ali
ohranjanja erekcije, ki je ustrezna za uspešen začetek in dokončanje
spolnega akta. Motnja je lahko stalna ali ponavljajoča se. Da jo označimo
kot bolezen, naj bi trajala najmanj tri mesece. Erektilna disfunkcija je pogostejša pri moških s sladkorno boleznijo.
doc. dr. Ciril Oblak, dr. med.,
Klinični oddelek za urologijo, KC Ljubljana

Težava je najverjetneje stara toliko kot človeštvo. Znana so izročila
o različnih pripravkih, ki naj bi jo
ublažili ali celo odpravili. Erektilna
disfunkcija (ED) je pogostejša pri
večji starosti, ni pa v nobeni starosti normalen pojav. V zadnjih
letih smo na področju moškega
spolnega življenja prišli do dveh
spoznanj, ki ju lahko označimo za
revolucionarni. Prva je uvedba
uspešnih tablet, druga pa je spoznanje, kako zelo pogosta je ta
motnja.
Normalna erekcija nastane pod
vplivom različnih sprožilnih dejavnikov, ki prek možganskih centrov
pošiljajo sporočila po živčnih poteh
po hrbtenjači do penisa. Iz živčnih
končičev in žilega endotela se
sprostijo dušikovi oksidi, kar povzroči izplavljanje kalcijevih ionov
iz celic gladkega mišičja, to pa vodi
v ohlapnjenje gladkih mišic. Poveča
se dotok sveže arterijske krvi, brecilo nabrekne, vene se stisnejo ob
ovojnico kavernoznih teles.
Nastane polna erekcija, ki traja
toliko časa, dokler se sprošča dovolj dušikovih oksidov oziroma dokler traja ustrezna živčna stimulacija. Normalno izločanje dušikovih
oksidov preneha, ko pride pod vplivom simpatičnega živčavja do krčenja semenskih mešičkov in izliva
semenske tekočine, kar poimenujemo orgazem.

VZROKI

EREKCIJSKE
DISFUNKCIJE
Vzroke za nastanek erektilne disfunkcije delimo na organske in psihične. Veliko pogostejši so organski,
saj povzročijo slabo ali odsotno
erekcijo pri kar okrog 85 odstotkov
moških z ED. Organski in psihogeni
vzrok se pogosto prepletata.

Najpogostejši posamični vzrok
za erektilno disfunkcijo ne glede
na starost moškega so okvare na
žilah. Pri mlajših moških je pogostejše prekomerno odtekanje
krvi po venah, pri starejših nezadostno polnjenje spolnega uda po
arterijah. Pogosto je vzrok kombinacija slabosti venskega in arterijskega žilja. Za vensko okvaro je
značilna erekcija, ki je sicer čvrsta, vendar traja zelo malo časa,
pri arterijski slabosti pa polne
erekcije moški sploh ne morejo
doseči.
Pri bolnikih z erektilno disfunkcijo, ki imajo sladkorno bolezen, so
pogosteje kot pri drugih moških
ugotovili nadomeščanje gladkega
mišičja, ki je poglavitna sestavina
notranjosti penisa, nadomešča z
brazgotinskim tkivom, kar slabi ali
celo onemogoča erekcijo.
Drugi najpogostejši vzrok je
okvara živčevja, ki oživčuje spolni
ud. Lahko so poškodovana vlakna
končnega nitja ali so prisotne okvare debelejših živcev zaradi različnih
vzrokov. Skupina z velikim tveganjem za tovrstno okvaro erekcije so
prav sladkorni bolniki, predvsem
zaradi avtonomne in periferne nevropatije.
Redko, v enem do štirih odstotkih, je vzrok za ED nepravilno hormonsko ravnovesje, predvsem nepravilno delovanje ščitnice ali nepravilno izločanje prolaktina. Slabo
erekcijo lahko povzročijo tudi prepovedane droge, kajenje in čezmerno uživanje alkoholnih pijač.
Premalokrat pomislimo na poslabšanje ali celo ED, ki nastane zaradi zdravljenja različnih drugih
bolezni in stanj. Motnjo lahko povzročimo z različnimi zdravili, operacijskimi posegi, obsevanjem, kemoterapijo in podobnim. Velikokrat
je tudi več vzrokov za nastanek ED
hkrati, kar še posebej velja za sladkorne bolnike.
S E P T E M B E R
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POGOSTNOST

EREKTILNE

DISFUNKCIJE
Rezultati številnih raziskav, ki so
bile opravljene na velikem številu
moških, so pokazali, da ima erektilno disfunkcijo deset odstotkov
moških, starih od 18 do 70 let, kar
niti ni tako nenavadno. Bolj presenetljiv je podatek, da ima ED 52
odstotkov moških, starejših od 50
let.
Prav osupljivi so rezultati raziskav, ki so pokazale pri isti skupini
moških z ED v 50 odstotkih hkratno pomembno prizadetost koronarnega žilja. Pomembno je sporočilo
te raziskave, kar pomeni, da je ED
lahko le prvi znak resne prizadetosti srčnega žilja, zato takšni moški
praviloma potrebujejo tudi pregled
pri kardiologu.
Podatki številnih raziskav povedo
tudi, da erektilna disfunkcija prizadene približno polovico sladkornih
bolnikov, pri moških, ki nimajo
sladkorne bolezni, je v istem starostnem obdobju pogostnost polovico manjša, okrog 26-odstotna.

DEJAVNIKI,

KI ZVEČAJO
TVEGANJE ZA NASTANEK

ED?

Poleg starosti je najpomembnejši
dejavnik prav sladkorna bolezen, ki
na splošno poveča možnost nastanka ED kar za štirikrat. Če podrobneje razčlenimo ta podatek,
ugotovimo, da so pri bolnikih s
sladkorno boleznijo najpomembnejši dejavniki za nastanek ED avtonomna nevropatija, ki tveganje poveča za petkrat, diabetično stopalo,
ki tveganje poveča za štirikrat, periferna nevropatija (3,3-krat), periferna bolezen arterij (2,8-krat), nefropatija (2,3-krat), slabo nadzorovana glikemija (2,3-krat), retinopatija (2,2-krat), hipertenzija (2,1krat) in trajanje sladkorne bolezni,
ki tveganje za nastanek ED poveča
za dvakrat.
Na moško spolno moč slabo vplivajo tudi škodljiva pridružena stanja, še zlasti če se kombinirajo hipertenzija, nenormalne vrednosti
krvnih maščob, debelost, zmanjšana fizična aktivnost in kajenje.
O tem, kako je mogoče zdraviti
erektilno disfunkcijo, pa več v prihodnji številki.
Nadaljevanje prihodnjič
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Umetna sladila
Na trgu je kar nekaj umetnih sladil. Nekateri ljudje so občutljivi
nanje, saj jim njihovo uživanje povzroča manjše težave, kot so
glavoboli in želodčne težave. Kritiki opozarjajo na uporabo
nekaterih umetnih sladil, čeprav ni nobenih zanesljivih dokazov,
da aspartam ali katero koli drugo umetno sladilo povzroča možganske
tumorje ali katero koli drugo obolenje.
Ker so umetna sladila tako zelo
sladka, veliko bolj kot navadni sladkor, jih je treba dodajati v zelo majhnih količinah. Če se uporabljajo normalno, so zaužite količine tako majhne, da je vsakršna zaskrbljenost
odveč. Ameriško ministrstvo za prehrano in zdravila (FDA) odobrava naslednja umetna sladila:
• kalijev acesulfam (Sunett)
• aspartam (NutraSweet ali Equal)
• »sucralose« (Splenda)
• d-tagatoza (Sugaree)
• saharin (Sweet 'N Low)

ČE

ŠKODUJE ŽIVALIM,
NE ŠKODUJE LJUDEM
Morda ste presenečeni, ko vidite,
da je na seznamu tudi saharin. Leta
1970 bi FDA zaradi rezultatov, ki so
bili predstavljeni v kanadski študiji,
skoraj prepovedala njegovo uporabo.
Omenjeni rezultati so pokazali, da
saharin pri podganah povzroča raka
na mehurju v velikih količinah, ki pri
človeku niso dosežene. Saharin je
vseeno ostal na policah, saj takrat ni
bilo drugih umetnih nadomestkov

sladkorja. Izdelki, ki so vsebovali saharin, so bili seveda označeni in
opremljeni z opozorilom, da je saharin dokazano povzročil raka pri laboratorijskih živalih.
Vendar pa tovrstno svarilo ni več potrebno, kot pravi dr. Ruth Sava, direktor za prehrano pri ameriškem svetu
znanosti in zdravja. Nadaljnje raziskave so namreč pokazale, da imajo podgane moškega spola poseben pH-faktor, ki povzroča dovzetnost za raka na
sečnem mehurju. To dokazuje, da veliko stvari, ki škodujejo živalim, ne škoduje vedno tudi ljudem.
Tako kot saharin je aspartam še
eno umetno sladilo, ki je imelo (čeprav ga je temeljito pretestiral FDA in
ga ocenil kot varno za ljudi) svoj
delež pri kritikih, ki krivijo umetna
sladila za povzročanje možganskih
tumorjev in kroničnih simptomov
utrujenosti.

NI

SIMPTOMOV,
KI BI KAZALI NA TOKSIČNOST
Aspartam lahko povzroča škodo le
tistim ljudem, ki so obremenjeni z

genetičnim
stanjem, imenovanim fenilketonurija motnja aminokislinske presnove.
Ljudje s fenilketonurijo morajo ohranjati
nizko raven fenilanina
v krvi, da bi preprečili
mentalno zaostajanje, pa
tudi za preprečevanje nevroloških, vedenjskih in dermatoloških težav. Ker pa je fenilanin ena izmed dveh aminokislin v aspartamu, je priporočljivo, da ga ljudje s fenilketonurijo
ne uporabljajo.
V zadnjem času se veliko govori
tudi o stevii, še enem umetnem sladilu, ki ga dodajajo hrani in pijači že
od leta 1970. Gre za zeliščno sladilo,
ki se uporablja kot sestavina v živilski industriji. Čeprav se na Japonskem uporablja že več kot dvajset let,
do zdaj niso ugotovili nobenih stranskih učinkov njegove uporabe. Ni nikakršnih simptomov, ki bi nakazovali
njegovo toksičnost pri človeku. Vendar pa FDA stevie ni odobril in se ne
sme prodajati kot umetno sladilo,
temveč le kot dietetični nadomestek.
Po http://www.webmd.com
prevedla Urša Podobnik
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Osvežilno kosilo
Hruška, nadevana s perutninsko
solato
Bučna juha
Pečen telečji hrbet z marelicami
Korenčkov štrukelj
Brokolijev kipnik
Skutina rezina z rdečim ribezom

HRUŠKA, NADEVANA
S PERUTNINSKO SOLATO
Sestavine za 4 osebe:
2 hruški
1 dl belega vina
400 g piščančjega fileja
40 g kumar
60 g paradižnika
40 g steblaste zelene
60 g raznobarvne sveže paprike
40 g bučk
olivno olje, balzamični kis,
sol, beli mleti poper

Priprava:
Hruške operemo, jih prerežemo na
polovico, izdolbemo peške ter jih v
vreli vodi z dodatkom belega vina
blanširamo tri minute. Kuhan piščančji file narežemo na kocke, prav
tako vso svežo očiščeno zelenjavo,
začinimo z oljem, zeliščnim kisom,
soljo, poprom, drobnjakom in gorčico. Vse skupaj dobro premešamo. S
pripravljenim nadevom lepo dekorativno napolnimo ohlajene hruške in
ponudimo.

Poletna večerja

JURČKOVA JUHA

Jurčkova juha z ajdova kašo

Z AJDOVO KAŠO

Na žaru pečena postrv z mlado
zelenjavo
Ribji krompirček
Sestavljena solata

Količine za 4 osebe:
15 dag svežih jurčkov
3 dag maščobe
4 dag čebule
5 dag ajdove kaše
0,5 dag rdeče mlete paprike (sladke)
2 stroka česna
1,25 l kostne juhe ali vode
15 dag krompirja
lovorov list, sol, poper
malo šatraja, vejica timijana
2 dag moke
0,5 dl jogurta
sesekljan zelen peteršilj

Malinov narastek

Priročnik

ZNEBITE SE
ODVEČNIH MAŠČOB

Priročnik lahko
naročite po telefonu
št.: 01 236 27 26
ali pošljete naročilo
po pošti na Zvezo
društev diabetikov
Slovenije,
Einspielerjeva ul. 3,
1000 Ljubljana

je prevod priročnika o prehrani, izdanega
po načelih Nemškega diabetološkega
združenja in prilagojena slovenskim prehrambnim navadam. Prava prehrana pomaga sladkornim bolnikom in tudi drugim,
da ostanejo zdravi in vzdržljivi. Obroki so razdeljeni na zajtrk,
malico, topli glavni obrok, hladni glavni obrok in pijače. Obroki
so razdeljeni na sklope tudi po kalorijah in opremljeni z barvnimi
fotografijami. Priročnik lahko kupite po nižji ceni (25-odstotni popust) – za 2.441 SIT!
Ob naročilu priročnika prejmete darilo!
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Priprava:
Na maščobi zarumenimo sesekljano
čebulo, ji dodamo na lističe narezane
jurčke in prepražimo. Dodamo še ajdovo kašo, papriko in strt česen. Ponovno prepražimo, a le toliko, da
česen zadiši, in zalijemo s kostno
juho ali vodo. Dodamo na kocke narezan krompir in začimbe. Kuhamo
na zmernem ognju, da se kaša
zmehča in krompir skuha. Juho narahlo zgostimo s podmetom iz moke
in hladne vode in jo pustimo vreti še
kakih pet minut. Ko je juha kuhana,
počakamo kakšno minuto, da se nekoliko ohladi, in ji primešamo razmešan jogurt. Nazadnje jo potresemo s
sesekljanim zelenim peteršiljem.
Pripravil: Rok Kotar,
vodja kuhinje v Zdravilišču Šmarješke Toplice
23
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Kolonija otrok
s sladkorno boleznijo
Prva poletna kolonija otrok s sladkorno boleznijo je bila leta 1967
v Kraljevici na Hrvaškem pod vodstvom prof. dr. Leva Matajca. Udeležilo
se je je približno 50 otrok s sladkorno boleznijo. Od takrat je minilo
že veliko let. Letos je obnovitvena rehabilitacijska kolonija za otroke
s sladkorno boleznijo potekala kot vsako leto po osamosvojitvi Slovenije
na Debelem rtiču.
Kolonija otrok in mladostnikov s
sladkorno boleznijo poteka vsako
leto pod organizacijskim vodstvom
Društva za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami in pod strokovnim nadzorom zdravstvenega osebja
Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike v Ljubljani. Letos se
je obnovitvene rehabilitacije udeležilo 126 otrok in mladostnikov iz vse
Slovenije.
Organizacijske priprave vsakoletne
kolonije zahtevajo veliko dela, zato
se začnejo že marca. Za udeležence
kolonije skrbi tim, ki ga sestavljajo:
dva zdravnika pediatra diabetologa,
dve srednji medicinski sestri in ena
dipl. med. sestra, edukatorke in
vodniki iz vrst odraslih bolnikov s
sladkorno boleznijo. Skupino sestavljajo glavni in pomožni vodnik, ki
imata na skrbi deset otrok, za katere
skrbita 24 ur na dan, seveda pod budnim vodstvom našega tima.

NAJVEČ

OTROK
Z INZULINSKO ČRPALKO

Ker med našim 14-dnevnim druženjem poteka tudi intenzivno obnavljanje znanja o sladkorni bolezni,
vsako leto pripravimo tudi brošuro o
sladkorni bolezni, o hipoglikemiji,
ketoacidozi in seveda tudi o štetju
ogljikovih hidratov, saj je bilo letos z
nami največ otrok, ki svojo bolezen
vodijo z inzulinsko črpalko. Od vseh
otrok, ki so bili letos z nami na Debelem rtiču, jih le 14 svojo bolezen
vodi na intenziviran način, to pomeni
inzulin s kratkotrajnim delovanjem
pred obroki in inzulin z dolgotrajnim
delovanjem pred spanjem.
Poudarek letošnjega druženja je bil
obnoviti in utrditi znanje o vodenju
sladkorne bolezni z inzulinsko črpalko. V naši šoli so otroci vsak dan poslušali predavanje zdravnika o sladkorni bolezni, diplomirana medicinska sestra je predavala o funkcijah

JESENSKO ZIMSKI ODDIH
od 2. 10. do 23. 12. 2005

Namenjen vsem, ki si želite novih doživetij,
počitka v neokrnjeni naravi, sprostitve ob
blagodejni obmorski klimi …
HOTEL BOR nudi prijetno bivanje v sobah z direktnim dostopom do bazena z ogrevano morsko vodo,
savne, masažnega salona, restavracije ter bara.
HOTEL BOR**
dvoposteljna soba, po osebi 5 DNI 7 DNI
Polpenzion že za
34.100 43.700
Polni penzion že za
41.600 54.200
Informacije in rezervacije: MLADINSKO ZDRAVILIŠČE IN LETOVIŠČE

DEBELI RTIČ

Brezplačno bivanje za otroka do 12. leta starosti
v sobi z dvema odraslima osebama.
Ugodni popusti za skupine nad 20 oseb.

Jadranska c. 73, 6280 ANKARAN
tel.: 05/669-21-00, 669-22-24; faks: 05/669-22-23; e-mail: recepcija.mzl@rks.si; URL: www.zdravilisce-debelirtic.org
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inzulinske črpalke in bolusih, srednje
medicinske sestre pa smo imele predavanja o prehrani in štetju OH, ki je
najpomembnejše pri urejanju sladkorne bolezni in to ne samo z inzulinsko črpalko.
Naši jedilniki so že bili sestavljeni
na kliniki, tako da smo pri obrokih
imeli zelo malo dela. Res pa smo
imeli letos več dela s preverjanjem
krvnega sladkorja pred obroki. To
pomeni pred zajtrkom, dopoldansko
malico, kosilom, popoldansko malico, večerjo in pred spanjem. Naši dežurni vodniki so tudi po noči preverjali krvni sladkor, naredili pa smo
tudi veliko dnevnih in nočnih profilov, saj je bilo treba veliko bazalnih
odmerkov v inzulinskih črpalkah
»popraviti«.
Konec šole, nič stresov, zabava,
plavanje, vse to je vplivalo na krvni
sladkor in zato je naše druženje na
Debelem rtiču tako pomembno. Vsi
HbA1c so bili na koncu v glavnem
nižji kot ob prihodu.

DRUŽENJE

IN ZABAVA

Seveda pa je namen naše kolonije
tudi druženje in seveda zabava. Vsak
dan so se vrstile razne igre in prireditve. Pa plavanje - to je glavno! Pred
plavanjem odklop inzulinskih črpalk
in v vodo. Potem zopet priklop in
merjenje krvnega sladkorja, izračunavanje OH, bolus in obrok. Zabavno
pa tudi resnično! Večeri so vedno
najlepši. Spoznavni večer, ples z DJ
Sašom, izbor miss in misstra, ples,
pa še enkrat ples, razne igre, gosti,
katerih in s katerimi se veselimo,
vožnja z ladjo ... Vse to nam je še
bolj popestrilo dneve. Razni donatorji, ki prispevajo nagrade, so vedno
dobrodošli.
Tudi letos je vsak otrok domov
odnesel nagrado, ki si jo je prislužil. Nagrado pa so si prislužili vsi,
saj vodenje sladkorne bolezni zahteva disciplino in veliko dela. Se pa
splača! S testi, ki so jih otroci reševali zadnji dan, so dokazali, da veliko vedo o svoji bolezni, da niso
sami, da imajo prijatelje - tudi med
nami - in Hura, vidimo se prihodnje
leto!
Marina Jerina

8

In za konec še nekaj osebnih podatkov. Vilma Urbančič-Rovan se je rodila leta 1960. Je
poročena in mati dveh otrok (Katja, 22, in Jaka, 20 let). Kadar ni v službi, kar je bolj poredko,
rada hodi na Šmarno goro, kolesari, smuča, še raje ima turno smuko. Rada ima tudi sprehode po stare Ljubljani in poletne večere v Križankah. Za branje ji zmanjkuje časa, vendar si ga
včasih vzame za koncerte. In česa ne mara: čevljev z visokimi petami, brisanja prahu in tavanja po nakupovalnih središčih.

Svoje delo je predstavila na številnih domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter v
domačih in tujih strokovnih publikacijah, med drugim v Clinical Infectious Diseases, Physiological Measurements, Diabetic Medicine in Practical Diabetes International.

V letu 1998 je bila povabljena v mednarodno delovno skupino za diabetično nogo in sodelovala pri pripravi Mednarodnega dogovora o diabetičnem stopalu in suplementa o okužbah
diabetičnega stopala. V letu 2001 je pripravila slovenski prevod tega dokumenta. Od leta
2001 je članica izvršilnega odbora študijske skupine za diabetično nogo pri EASD (DFSG).
Lani je bila članica programskega odbora za redni letni kongres Evropskega diabetološkega
združenja (EASD).

V letih 1991-1992 je opravila podiplomsko
izobraževanje iz diabetologije na Medicinski
fakulteti Univerze v Zagrebu, kjer je maja 1996
uspešno zagovarjala magistrsko nalogo o okužbah diabetične noge. V letu 1995 je bila izvoljena za predsednico na novo ustanovljene delovne skupine za diabetično nogo v okviru Odbora
za uresničevanje Saintvincentske deklaracije v Sloveniji. Od takrat je s sodelavci organizirala
že 11 tečajev oskrbe diabetičnega stopala za medicinske sestre in zdravnike, skupaj s prim.
mag. Miho Koseljem pa je uredila prvo in drugo izdajo priročnika Oskrba diabetičnega stopala.

je leta 1985 diplomirala na Medicinski fakulteti v
Ljubljani. Po pripravništvu in poldrugem letu dela
v Domu upokojencev Ljubljana Center se je
novembra 1998 zaposlila na Kliniki za endokrinologijo in presnovne bolezni Kliničnega centra v
Ljubljani. Po kratkem strokovnem usposabljanju
septembra 1989 na King's College Hospital v
Londonu je januarja 1990 po sklepu strokovnega kolegija Klinike za endokrinologijo in bolezni
presnove skupaj z višjo medicinsko sestro Ljubo
Tabernik začela z Ambulanto za diabetično nogo
v okviru takratnega Dispanzerja za diabetike.
Specialistični izpit iz interne medicine je opravila
decembra 1993 v Ljubljani.

Vilma Urbančič-Rovan

Gangrena in izguba okončine sodita med
najhujše zaplete sladkorne bolezni.
Oslabljen ali odsoten občutek za bolečino,
ki je posledica diabetične nevropatije, je
eden pomembnih razlogov, da sladkorni
bolniki z razjedo na nogi pogosto poiščejo
pomoč prepozno in pridejo k zdravniku šele
v fazi napredovale gangrene, ko okončine ni
več mogoče rešiti.
Izkušnje iz nekaterih centrov v tujini so
pokazale, da je število amputacij pri sladkornih bolnikih vendarle mogoče občutno
zmanjšati z načrtnim pristopom, ki obsega
najprej aktivno iskanje ogroženih bolnikov,
nato pravočasno in pravilno zdravljenje razjed in nazadnje ukrepe za preprečevanje
ponovitev.
Leta 1989 je bila pod okriljem Svetovne

Kako zmanjšati število amputacij
zaradi diabetične gangrene?
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zdravstvene organizacije sprejeta Saintvincentska deklaracija - celosten program
kakovostne oskrbe sladkornih bolnikov.
Eden njenih pomembnih ciljev je bilo zmanjšanje števila amputacij zaradi diabetične
gangrene na polovico.
Obseg in pomen problema diabetične
noge smo kmalu doumeli tudi na Kliniki za
endokrinologijo, diabetes in presnovne
bolezni Kliničnega centra v Ljubljani. V okviru tedanjega Dispanzerja za diabetike je
bila januarja 1990 ustanovljena Ambulanta
za diabetično nogo. Začeli smo tako, kot je
dobro leto dni pozneje na prvem mednarodnem simpoziju o diabetični nogi v Noordwijkerhoutu na Nizozemskem opisal nemški
zdravnik, sicer svetovno znan strokovnjak s
tega področja, dr. Max Spraul.
Kaj je potrebno za ustanovitev ambulante
za diabetično nogo, se je vprašal dr. Max

Tema letošnjega svetovnega dneva sladkorne bolezni je diabetična noga in ob tej priložnosti bomo nekaj več napisali o zgodovinskem razvoju Ambulante za diabetično nogo v
Ljubljani, in sicer o razvoju dela v ambulanti, o tem, kako je v tem času napredovalo
zdravljenje diabetične noge, kaj je bilo tisto pomembno, kar je vplivalo na tak razvoj, koliko bolnikov obdelamo na leto (koliko jih je bilo na začetku in koliko jih je zdaj), kakšna
ekipa dela v ambulanti, kakšne so najpogostejše težave zaradi diabetične noge, ki jih
obravnavamo v naši ambulanti, in kako jih premagujemo itd.

mag. Vilma Urbančič-Rovan, dr. med.

(Stanko Prek: Ljudska modrost)

Odgovorni smo za tisto, kar delamo, in za tisto, česar ne delamo.

Petnajst let Ambulante
za diabetično nogo

Spraul in hkrati odgovoril: zdravnik, medicinska sestra in bolnik. Pozneje se jim lahko
pridružijo drugi strokovnjaki: kirurg, angiolog, izdelovalec posebne obutve, rentgenolog, mikrobiolog, ortoped, psiholog, itd. Izjemeno pomembni sta za uspeh obilica entuziazma in dobra komunikacija med bolniki
in zdravstvenimi delavci.

Treba je bilo veliko entuziazma
Tudi pri nas je bilo podobno. Imeli smo
zdravnico, specializantko interne medicine, imeli smo medicinsko sestro - Ljubo
Tabernik, višjo medicinsko sestro, glavno
sestro tedanjega Dispanzerja za diabetike,
in imeli smo bolnike. Tudi entuziazma nam
ni manjkalo, komunikacija pa je bila v

Ko smo v Ambulanti za diabetično nogo počasi ujeli ritem, se je

Širitev programa
dejavnosti

Zato smo se osredotočili predvsem na bolnike z razjedo na nogi,
bolnikom s pomembnimi motnjami
prekrvitve smo oskrbovali tudi
hiperkeratoze in nohte, drugim pa
smo dali navodila, kako naj se
negujejo sami oziroma na kaj
morajo opozoriti pedikerja, če ga
obiščejo.

prvih tednih malo slabša, saj bolniki še
niso vedeli za novo ambulanto, zato smo
jih morali v začetku aktivno spodbujati, naj
nas obiščejo.
Ambulanta je sprva delovala v prostorih
Endokrinološke ambulante ob torkih popoldne. Glede vsebine dela nam je bil za
zgled center za diabetično nogo v okviru londonske bolnišnice King's College Hospital,
kjer sem nekaj mesecev pred ustanovitvijo
naše ambulante opravila dvotedensko strokovno usposabljanje pri podiatrinji Ali Foster
in dr. Michaelu Edmondsu.
Bolnikom smo želeli ponuditi vse, kar
potrebujejo: preventivne preglede, strokovno pedikuro, oskrbo ran in zagotovitev primerne obutve. Žal smo hitro ugotovili, da
vsega ne bomo zmogli: bolniki, ki so
izvedeli za ambulanto, so prihajali v
vedno večjem številu. Štiri ure na
teden so bile seveda premalo za
celostno oskrbo okrog 7000 bolnikov, kolikor jih obiskuje ljubljansko
diabetološko ambulanto.

Izvedba presejalnega testa s pomočjo posebne table
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časa pa je eden pomembnih razlogov za to,
da razen presejalnega testa podatkov ne
vnašamo sistematično v računalniško podprte baze. Tako se izgubi marsikaj, kar bi
nam sicer bistveno olajšalo dogovore z
zdravstveno zavarovalnico in kar bi lahko
pripomoglo tudi k razvoju stroke.
Neskladje med razvojem stroke in razpoložljivimi finančnimi sredstvi tako povzroča
veliko ozkih grl. Med njimi so invazivna
žilna diagnostika in rekonstruktivni posegi
na ožilju. V marsičem nerazumljiva je tudi
politika zdravstvenih zavarovalnic v zvezi s
predpisovanjem obvezilnih materialov, kjer
še vedno nismo prišli naprej od zložencev
iz gaze in povojev, čeprav je na voljo veliko
sodobnih materialov, ki so tudi cenovno
sprejemljivi. Kupna moč v Sloveniji je seve-

da bistveno manjša kot v Zahodni Evropi,
zato je težko pričakovati, da bodo lahko
bolniki iz lastnega žepa plačevali stroške
zdravljenja s sodobnimi pripomočki in
materiali.
Pa vendar. Ambulanta za diabetično nogo
je zdaj nepogrešljiv sestavni del Diabetoloških ambulant na Kliničnem oddelku
za endokrinologijo, diabetes in presnovne
bolezni. Zavedamo se, da ne zmoremo
vsega, in da bi bili lahko v marsičem boljši.
Kljub nekaterim težavam pa se trudimo, da
nam ne bi zmanjkalo dobre volje, novih
zamisli in še zlasti ne tistega, kar nič ne
stane, pa je zato toliko več vredno - prijaznosti. In ponosni smo na to, da so naša
vrata odprta vsem, ki nas potrebujejo - za
nujne primere ni čakanja.

Od leve proti desni: Ksenija Kren, Vilma Urbančič, Ljuba Tabernik in Mira Slak
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Ambulanta tesno sodeluje z drugimi
specialističnimi ambulantami. Poudariti
velja zlasti vzorno sodelovanje s Kliničnim
oddelkom za žilne bolezni in Kliničnim
oddelkom za kirurške infekcije, Centrom
za fizikalno medicino in rehabilitacijo in
Inštitutom za mikrobiologijo. Pomembne
strokovne dosežke je prineslo sodelovanje
s specialistko ortopedinjo mag. Karin
Schara.

Od leta 2000 je naša ambulanta skupaj
z 11 drugimi centri iz zahodnoevropskih
držav in Češke vključena tudi v projekt
EURODIALE v okviru Evropske unije, ki
obravnava diagnostične, terapevtske in
zdravstveno-ekonomske vidike zdravljenja
razjed na nogah.
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Pomanjkanje časa, prostora in ustrezno
usposobljenih kadrov je čutiti povsod, ne le
pri nas. Ker je bolnikov z razjedo na nogi
veliko, smo pogosto prisiljeni zmanjševati
obseg preventivnih dejavnosti, pomanjkanje

Neskladje med razvojem stroke
in denarnimi možnostmi

Predvsem njeni zagnanosti gre zahvala,
da smo tudi pri nas poskusili s kirurškimi
metodami kritja razjed, korektivnimi posegi
na kosteh in z mavčenjem kot učinkovito
metodo za razbremenitev pritiska na mesto
razjede. Odprti smo tudi za inovacije od
zunaj: tako že več kot leto dni pri presejalnem testu uporabljamo osebno tablo, ki jo
je izdelal inž. Obrad Dabić.

Praktično usposabljanje v Ambulanti za diabetično nogo

V letu 1993 se je ambulanta preselila v
Diabetološko ambulanto A, sredi leta 1996
pa je začela delovati ob petkih dopoldne.

maja 1991 upokojila sestra Ljuba Tabernik.
Njeno delo je za krajši čas prevzela Duška
Vreg, višja medicinska sestra, takrat glavna
sestra Klinike za endokrinologijo, diabetes
in presnovne bolezni. Julija 1991 se nam je
v ambulanti pridružila Mira Slak, srednja
medicinska sestra. Njen prihod je bil velika
pridobitev, saj se je dela lotila izjemno
zagnano in z obilico svežih idej. Ena prvih
izboljšav so bila vzgojno-izobraževalna predavanja o skrbi za noge, ki so potekala v
majhnih skupinah. Bolj programa nismo
mogli razširiti zaradi prostorske in časovne
stiske.
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Ambulanta za diabetično nogo je bila
skupaj s podobnima ambulantama v
Kopru in Novem mestu vzorčna ambulanta, na podlagi teh izkušenj pa smo želeli
vzpostaviti omrežje ambulant za diabetič-

V letu 1997 smo začeli izvajati preventivni del programa druge delovne dni v tednu,
petkova ambulanta pa je bila odtlej namenjena izključno bolnikom z razjedo na nogi.
Tega leta se nam je pridružila tudi Ksenija
Kren, srednja medicinska sestra. V letu
2001 smo začeli izvajati tudi osnovno žilno
diagnostiko - merjenje perfuzijskih pritiskov
s pomočjo ultrazvočnega Dopplerja.

Takrat smo kupili tudi poseben stol za pedikuro, ki se, čeprav se mu že krepko poznajo
leta, uporablja še danes.

Utrinek s tečaja oskrbe diabetičnega stopala v Preddvoru

8000 prvih pregledov, kar je zavidanja vredno število, te podatke pa smo doslej že večkrat predstavili tudi na mednarodnih strokovnih srečanjih.
Od samega začetka je bilo jasno, da vzorčne ambulante ne morejo biti sistemska
rešitev za bolnike na celotnem območju
Slovenije. V okviru delovne skupine za diabetično nogo smo se dobro zavedali, da je
ključ do rešitve tega problema izobraževanje zdravstvenih delavcev, zdravnikov in
medicinskih sester, kot tudi pedikerjev, o
oskrbi diabetične noge.
V nasprotju z zahodno Evropo in severno
Ameriko v Sloveniji namreč nimamo niti
srednješolskega niti univerzitetnega
izobraževalnega programa za poklic kiropoda oziroma podiatra. Kiropod in podiater sta profila, ki se ukvarjata z nego in
zdravljenjem nog, ne le diabetičnih. Izobrazba kiropoda ustreza naši srednji šoli,

Naslovnica druge izdaje priročnika Oskrba diabetičnega stopala

no nogo po vsej Sloveniji. Strokovni razvoj
ambulante je potekal vzporedno in v sozvočju z delovanjem delovne skupine za
diabetično nogo, ki je bila ustanovljena
januarja 1995 pod okriljem Odbora za
uresničevanje Saintvincentske deklaracije, kot strokovna skupina za diabetično
nogo, z osnovnim ciljem uresničevanja
programa Saintvincentske deklaracije.

Računalniško podprta
baza podatkov
V okviru delovne skupine smo prvo leto
opredelili vsebino preventivnega pregleda,
presejalnega testa za diabetično stopalo, in
ga začeli novembra 1996 sistematično izvajati tudi v Ambulanti za diabetično nogo v
Ljubljani. Od vsega začetka smo podatke
vnašali v računalniško podprto bazo, pri
čemer gre največja zasluga sestri Miri Slak.
Do zdaj imamo zbrane podatke za skoraj
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izobrazba podiatra pa visoki strokovni šoli.
Če poenostavim, je imel v času, ko smo pri
nas začenjali z ambulanto, podiater približno enako izobrazbo kot naša višja
medicinska sestra. Predvsem v ZDA podiater, ki seveda ni zdravnik, opravlja tudi
operacije na nogah, zlasti manjše korektivne posege na stopalih.
Jeseni 1995 smo, kot rečeno, zaradi
pomanjkanja strokovnega kadra, v Preddvoru pri Kranju izvedli prvi tečaj oskrbe
diabetičnega stopala za medicinske sestre
in zdravstvene tehnike. Od takrat prirejamo
tečaj vsako leto, zadnja tri leta z razširjenim
programom tudi za zdravnike.
Samostojen tečaj za zdravnike je bil organiziran spomladi 1998. Udeleženci tečajev
dopolnijo teoretično znanje s tečaja med
praktičnim usposabljanjem, ki poteka po
tečaju v ambulantah v Ljubljani, Novem
mestu in Kopru. Do zdaj smo tako usposobili že okrog 400 zdravnikov, medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in pedikerjev iz
vseh krajev Slovenije, kar pomeni, da je
strokovna pedikura na voljo sladkornim bolnikom tako rekoč po vsej državi. Tečajnikom
smo zagotovili tudi strokovno literaturo: v
letu 1997 smo pripravili prvo, leta 2003 pa
drugo izdajo priročnika Oskrba diabetičnega stopala.

Strokovni projekti,
raziskave in testiranja

Eden pomembnih dosežkov na področju
zavarovalništva in zakonodaje so bila prizadevanja glede pravice predpisovanja posebne obutve sladkornim bolnikom. Na podlagi
strokovnih meril, ki jih je postavila delovna
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skupina za diabetično nogo, je mogoče od
21. julija 2000 predpisati posebej izdelane
čevlje po meri oziroma mavčnem odlitku tistim sladkornim bolnikom, ki so glede na
izvid presejalnega testa najhuje ogroženi za
nastanek razjede na nogi.
V ambulanti smo uspešno izpeljali nekaj
strokovnih projektov in predstavili rezultate
na strokovnih srečanjih doma in v tujini. V
letih 1994-1996 je potekala raziskava o
okužbah diabetične noge. Na podlagi teh
rezultatov smo izdelali priporočilo za empirično antibiotično zdravljenje.
V letu 1998 smo izvajali klinično testiranje učinkovitosti in stroškov zdravljenja z
obvezilnimi materiali različnih izdelovalcev,
v letu 2003 raziskavo mikrocirkulacije pri
sladkornih bolnikih, lani pa testiranje diagnostičnega obliža Neuropad in zdravljenja
razjed s trombocitnim koncentratom.

Slovenski prevod Mednarodnega dogovora o
diabetičnem stopalu

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Ljubljana

Letno srečanje v Mostecu
Minilo je leto in zopet smo se člani ljubljanskega društva
sladkornih bolnikov zbrali na tradicionalnem srečanju.
Tokrat smo se zbrali 2. julija, in to že desetič.
Vreme smo imeli kot naročeno. Dan prej je močno
deževalo, dan po tem pa je
bilo kar precej vroče. V soboto pa ravno prav, za ples
in za posedanje ob klepetu.
Zbralo se nas je kar precej,
tako članov kot prijateljev.
Pridružilo se nam je tudi
nekaj mimoidočih, saj jih je
Mostecu rekreacijski center,
kjer je vedno veliko ljudi. Je
na lepem, mirnem in lahko
dostopnem kraju.
V Mostecu nismo tekli ali
se spuščali po toboganu,
temveč smo se prijetno nakramljali, pa veliko naplesali
ob prijetni glasbi ansambla
Gambrinus. Skoraj vseh
naših srečanj se udeleži naš
član Alberto Gregorič in
brez njegovega prečudovitega petja tudi ne bi šlo.

PREDSTAVITEV IZDELKOV
ZA SLADKORNE BOLNIKE
Z obiskom so nas razveselili tudi nekateri predstavniki podjetij, ki so izkoristili
to priložnost ter nam predstavili svoje izdelke in storitve, primerne za sladkorne bolnike. Predstavili so se
iz Zdravilišča Laško in Topolšica. Topolšico že dobro
poznamo, saj smo tam že
nekajkrat imeli tedensko
okrevanje. Tudi v Laškem
nas je nekaj že bilo.
Brez zavarovanja v današnjem času ni mogoče »živeti« so nam zatrjevali iz Zavarovalnice Maribor in nas
prepričevali, da je biti zavarovan bolj varno. Posodo
za kuhanje zdrave hrane so
nam prestavili iz podjetja

AMC. Če je kdo želel, je
lahko predstavnike tega
podjetja povabil na predstavitev tudi na dom. Okusili smo tudi nekaj hrane,
pripravljene v posodi AMC.
Pekarna Por nam je ponudila veliko vrst kruha in peciva. Da kruh ni bil preveč suh,
smo si ga poplaknili s sokovi
podjetja Rauch. Predstavnica
podjetja Unilever nam je
nekaj koščkov kruha, namazanega z margarino Becel,
ponudila s prijazno besedo
in lepim pogledom. Za dober
okus smo dodali še skodelico
kave z različnimi okusi podjetja Upina.

ŽREBANJE LEPIH NAGRAD
Na naših srečanjih v Mostecu je že tradicija, da med
udeleženci izžrebamo lepe
negrade. V žrebanju sodelujejo vsi, ki se prijavijo ob
prihodu v Mostec. Kljub
temu je bilo kar nekaj
takih, ki se niso prijavili in
zato niso mogli sodelovati
pri žrebanju, za kar jim je

bilo kasneje zelo žal.
Upam, da prihodnje leto te
napake ne bodo ponovili.
In nagrade? Kuharska
knjiga za sladkorne bolnike, knjiga o sladkorni bolezni in rekreaciji, hladilne
torbice, zelo primerne za
shranjevanje inzulina na
poti, brezplačen izlet, ki ga
društvo organizira v jesenskem času, ter »pametno«
tehtnico, ki namesto nas
izračuna, koliko bomo zaužili ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob, če zaužijemo stehtano hrano.
Dan se je hitro nagnil v
večer, večer v noč. Počasi
smo se začeli razhajati. Nekateri peš, drugi s taksijem.
Najbolj vztrajni pa smo ostali skoraj do enajste ure.
Bilo je lepo. Drugače na
naših srečanjih ne more biti,
saj smo sami veseljaki. Se
strinjate? Če se, se prihodnje leto dobimo, verjetno na
istem mestu, ob približno
podobnem datumu. Velja?
Olga Debevec

Društvo diabetikov Tržič

Živahno poletje
Čeprav za redno dejavnost naše društvo v juliju in avgustu
uradno zapre vrata, pa letos tega ni bilo mogoče narediti.
Sladkorja v krvi res nismo merili, smo pa opravili več zelo
koristnih del.
Najprej smo pred poletjem izdali prvo številko našega društvenega časopisa
Sladke novice. Ugotovili
smo namreč, da je obveščenost med sladkornimi
bolniki slaba, še vedno se
ne ve, kdaj in kje opravljamo merjenja, kako je z rekreacijskimi dejavnostmi. V
poletnih mesecih je bilo
treba opraviti tudi več pogovorov za odprtje specialistične ambulante v tržiškem zdravstvenem domu,
ki bo začela delovati 6. oktobra. Delala bo vsak četrtek in tako bo vsem sladkornim bolnikom, ki so
morali na preglede potovati

v Kranj, prihranila veliko
časa in stroškov za prevoz.
Za devet kandidatov uporabnikov insulinske črpalke,
smo pripravili posebno izobraževalno delavnico, na
kateri so se praktično seznanili z načinom uporabe
in delovanjem črpalke.
Letos nameravajo v Sloveniji oskrbeti s črpalkami le
70 sladkornih bolnikov,
zato smo z izobraževanjem
pohiteli. Predstavljena je
bila črpalka Dana Diabecare II. Beno Marinčič je odgovoril na veliko vprašanj.
Tudi čez poletje smo torej
kar pridno delali.
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Kranj

Vila Rogovila
je spet oživela
Že šestega tradicionalnega srečanja članov Društva diabetikov
Kranj, ki smo ga pripravili v soboto, 4. junija, se je udeležilo
veliko članov in njihovih svojcev. Bilo jih je več kot sto.
Prišli so tudi predstavniki drugih gorenjskih društev.
Prijetna lokacija in gostoljubje naše članice
Irme in njenega moža
nam vedno znova omogočata druženje na začetku poletja. Ves dan si
vzamemo za zabavo,
družabne igre, primerno
hrano in pijačo za sladkorne bolnike, predvsem
pa za druženje med enakimi, za izmenjavo izkušenj in seveda za tkanje
novih vezi.
Tudi letos je bilo tako.
Vreme je bilo kot
naročeno. Ne prevroče
in ne prehladno. Organizatorji smo bili na kraju
dogajanja dobro uro
pred uradnim začetkom
srečanja. Vse je moralo
biti pripravljeno za

predstavniki nekaterih drugih gorenjskih društev.
Prisotne je pozdravil
predsednik kranjskega
društva Miro Snedec in
vsem zaželel lep in prijeten
dan. Ob zvokih prijetne
glasbe je bilo razpoloženje
kmalu na višku.
Za skromno denarno
udeležbo je vsak udeleže-

Ob Vili Rogovili je bilo komaj dovolj prostora za vse udeležence srečanja

ŠPORT, DOBRA HRANA
IN BOGAT SREČELOV
In se je začelo. Prvi udeleženci so začeli prihajati
še pred napovedano uro.
Prišli so iz Kranja in okoliških občin. Na koncu jih je
bilo vseh skupaj več kot
sto. Komaj je bilo dovolj
prostora za vse. S prisotnostjo so nas počastili tudi

nec prejel aperitiv za dober
apetit, veliko porcijo slastnega ričeta, pol klobase in
kruh. Ampak, bolj kot jedače so bili tudi letos prisotni
željni srečk za bogat srečelov. Prvo polovico smo jih
prodali na mah, drugo polovico pa prihranili za poobedek. Prava poslastica so
bile prazne srečke, ki so
bile še enkrat v igri za

Jože Katern

dobro stotnijo naših
članov, ki že nekaj let
zaporedoma prihajajo k
Vili Rogovili.
Iz kotla je že lep čas
dišalo po ričetu, ki je
obetal slasten obed. Organizacija je bila skoraj
za »pet plus«, če se
malce pobahamo. Srečelov je bil bogat in tudi
srečke niso bile predrage, pa večinoma polne.
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glavne, zares lepe nagrade.
Medtem je veselo potekalo tekmovanje v balinanju,
odbojki in pikadu. Zmagovalci so bili prav tako lepo
nagrajeni. Druženje se je
nadaljevalo do sredine popoldneva, ko je večina zapustila Vilo Rogovilo z obljubo, da se ob letu zopet
srečamo.

Cveta Mihelič in Tončka Dovžan

KAJ PRAVIJO
UDELEŽENCI SREČANJA

Udeležence srečanja je pozdravil tudi predsednik društva Miro Snedec
S E P T E M B E R
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Tri udeležence srečanja
sem povprašala, koliko
časa so člani društva, kaj
menijo o delu društva in
kaj o srečanju. Poglejmo,
kaj so nam povedali.
Cveta Mihelič: Dobri dve
leti sem članica društva. Po
bolezni, imela sem možgansko krvavitev, so ugoto-

IZ NAŠIH DRUŠTEV

vili, da imam tudi sladkorno bolezen, zato sem se
včlanila v društvo. Bila sem
že na izobraževanju za
sladkorne bolnike v Šmarjeških Toplicah. Srečanj se
rada udeležujem, izletov pa
ne. Menim, da društvo
dokaj dobro dela. Tole srečanje pa mi še posebej
ugaja.
Tončka Dovžan: Pri meni
je pa tako - sem pa nisem
sladkorni bolnik, saj mi
sladkor zelo niha. Članica
društva sem že deset let.
Pri društveni dejavnosti pogrešam kakšno predavanje
o drugih zdravstvenih področjih, saj imamo sladkorni bolniki tudi druge težave, nekateri prebavne,
drugi srčno-žilne itd.
Morda bi razmislili tudi o
tem. Sicer pa društvo
dobro dela. Izletov se malo
udeležujem, na družabna
srečanja pa kar prihajam,
saj se na njih razvedrim in
srečam sebi enake.
Jože Katern: Sladkorni
bolnik sem že kar dvanajst
let. Glede društvenega dela
bi rekel takole: dejavnosti
bi bilo lahko še in še, na
zadnje pa se vse ustavi pri
denarju. Na izlete ne
hodim, ker imam bolno
ženo, kakšnega srečanja se
pa udeležim. Tole Vilo Rogovilo sem komaj našel. Če
bo sreča, se vidimo tudi
prihodnje leto.

Zbrali smo se pred Gostilno Kovač na Visokem, kjer je bil start in cilj kolesarjenja

Že šestič na kolesih
Letošnje kolesarjenje je bilo zaradi slabega vremena
preloženo na 2. julij dopoldne. Kolesarji iz Domžal, Tržiča
in Kranja, ki jih je bilo skupaj kar 32, so imeli lep in sončen
dan. In prav takšnega so si tudi želeli.

Milena Srabočan

Predstavitev
društva
na zloženki

ZAHVALA ORGANIZATORJEM
IN DONATORJEM
Ob koncu ne moremo
mimo tega, da ne bi izrekli
zahvale našemu predsedniku komisje za šport in rekreacijo Ivanu Benegaliji, ki
je v organizacijo srečanja
vložil veliko truda in dobre
volje, seveda ob pomoči
stalnih sodelavcev.
Druga, zelo pomembna
zahvala pa naj velja vsem
našim donatorjem, ki so s
svojimi darili omogočili
zares bogat srečolov in s
tem tudi izvedbo letošnjega srečanja. Vsem iskrena
hvala.
Milena Srabočan

in pijače. Med njimi je bila
tudi slavljenka, ki je prav ta
dan praznovala rojstni dan.
Zato so jo obdarili z lepo
vrtnico.
Med udeležence kolesarjenja so tudi tokrat razdelili
nekaj daril različnih donatorjev. Vsi nastopajoči in
organizatorji so bili s kolesarskim dnem zadovoljni.
Sklenili so, da se bodo na
kolesih dobili tudi prihodnje leto, morda v še večjem
številu.

Sladkorni bolniki gorenjskih društev radi kolesarijo. Na skupnem,
sedmem srečanju, se bodo dobili tudi prihodnje leto

Ob pol desetih so se
zbrali pred gostilno Kovač
na Visokem. Po predstavitvi
kolesarske trase so se ob
desetih podali na pot. Na
kolesih sta za varnost
skrbela Ivan Benegalija in
Franc Snedic, v avtu pa sta
kolono spremljala Miran
Štefe in Janez Žgavec.
Prvi postanek so kolesarji
naredili na domu predsednika društva, to je v Vasci.
Predsednik Miro Snedec jih
je pričakal s sendviči in

osvežilno Zalo. Nato so kolesarji nadaljevali pot proti
Zalogu in Šmartnemu ter
prikolesarili do Adergasa.
Tam so si v parku, pred
znamenito cerkvijo in samostanom, nabrali moči za
pot nazaj. Naredili so tudi
skupinsko fotografijo.
Do dvanajste ure so po
skupinah vsi prikolesarili
do gostilne Kovač na Visokem, kjer so jim za povrnitev izgubljenih kalorij pripravili okusen obrok hrane

S E P T E M B E R
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Izšla je zloženka, ki v
lični obliki seznanja sladkorne bolnike in druge z
delom Društva diabetikov
Kranj, z njegovim nastankom in načrti. Kratka in
jedrnata vsebina z zares
domiselnim oblikovnim
pristopom marsikoga pritegne k ogledu in branju.
V njej je objavljen tudi
koledar aktivnosti društva v dugi polovici letošnjega leta. Zloženka je na
voljo v diabetološki ambulanti v Zdravstvenem
domu Kranj in v pisarni
društva.
M. S.
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica, Trzin

Izlet na Koroško
Hladno, zaspano jutro 11. junija. Avtobus je hitel mimo
Trojan v Slovenj Gradec, kjer nas je že čakala prijazna
vodnica Hermina Šegovec, ki nas je popeljala na ogled
mestnega jedra z gotsko cerkvijo in znamenitim Sokličevim
muzejem, v katerem je shranjenih okrog 1500 različnih
predmetov in slik iz mesta in okolice.
Neprecenljive vrednosti je
notranjost cerkve v Slovenj
Gradcu, kjer smo z zanimanjem prisluhnili zgodovinski razlagi. Sledila je krajša
vožnja do domače pivovarne, kjer smo prisluhnili
razlagi o varjenju piva
nekoč in danes. Poskusili
smo svetlo - Matjaževo in
temno Flosarsko pivo ter
pomalicali s koroškim kruhom, soljo in domačimi suhimi jabolčnimi krhlji. Nato
smo se popeljali še do
kmetije odprtih vrat pri
Klančniku. Mladi gospodar
nam je orisal vzpon že skoraj propadle kmetije. Tudi
nasmejali smo se njegovim
z resničnim zgodbam.

V ZAHVALO POSTAVILI
EKOLOŠKO KAPELO
Obloženi z dobrotami s
kmetije smo se odpeljali na
ogled Dravograda, ki leži
na stiku Mislinjske in Mežiške doline. O vzponih in

padcih industrije in življenju Korošcev nam je podrobno pripovedovala vodnica Hermina. Poskusili
smo tudi koroški sadni
kruh. Ker nam je ostalo še
nekaj časa, smo se odpeljali na ogled Bistriškega jarka
in ekološke kapele nad Vuzenico. Med vožnjo smo videli z belimi zastavicami
označeno, do kod bi segala
voda, če bi popustila pregrada Golica na jezeru na
avstrijski strani.
Ekološko kapelo so zgradili domačini v zahvalo, ker
do tragedije ni prišlo. V kapeli smo vsi pridno pozvanjali z zvonom želja. Gospod Šegovc, »ta glavni« iz
ansambla Štirje kovači, ki
letos praznuje 50-letnico
nastopanja, je vse prijazno
pozdravil in postregel s kavico. Lahko smo si ogledali
ali kupili ročno poslikane
spominke naše vodnice
Hermine.

Ekološka kapelica v Bistriškem jarku nad Vuzenico so zgradili domačini
v zahvalo, ker ni popustila pregrada Golica na jezeru na avstrijski strani, ki bi lahko ob nesreči poplavila dolino na naši strani

FLOSARSKO DOŽIVETJE
NA DRAVI
Po ogledu te doline smo
se odpeljali našemu končnemu cilju naproti. Ob 14. uri
so nas že čakali flosarji na
Dravi z dobrodošlico za
uho, oko in želodec. Ko smo
odrinili od brega, smo se
pošteno zabavali ob hudomušnih domačinih, ki so
nas na koroški način seznanjali z delom in dogodki,
vezanimi na splavarjenje po
Dravi. »Frajlice« pa so nam
postregle s pivom, flosarsko
malico (golaž, polenta,
grumpi, kava). Tudi sprejem
v flosarski ceh oziroma krst
novega flosarja, našega rekreativca Maksa, tokrat

Nova društvena pisarna
V prvih dneh julija nas je vodstvo Zdravstvenega doma
Domžale razveselilo z dodelitvijo novega, večjega prostora,
ki bo služil delu našega društva. Udarna trojka moških,
pa dve ženski za boljše razpoloženje, so zelo hitro preselili
pohištvo iz prejšnjega prostora v novega.

Na prvem sestanku v
novem prostoru, ki smo ga
imeli 8. avgusta, člani odborov društva kar niso mogli
prehvaliti sončne dekoracije
po zamisli glavne sestre ZD
Domžale Vide Čeh, ki je tudi
zelo aktivna članica izvršnega odbora našega društva.
Društvena pisarna je odprta v torek, sredo ali četrtek
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od 9. do 11. ure. Naprodaj
je še nekaj strokovnih knjig,
revij in krem za noge. V tem
času lahko v naše društvo
včlanite tudi svoje prijatelje,
znance, druge sladkorne
bolnike ali pa se preprosto
pozanimate, kaj se v društvu trenutno dogaja.
Na zadnjem sestanku
smo sklenili naslednje:
• Izlet v Škocjanske jame
bo 10. septembra. Prijave
do zasedbe mest v avtoS E P T E M B E R

busu sprejema v društveni pisarni Miryam Beden.
• Vse, ki radi hodite, vabimo na pohod, ki bo 17.
septembra. Organiziralo
ga bo Društvo diabetikov
Jesenice. Prijave zbira
Maks Grošelj.
• V septembru bomo vse
člane društva obvestili o
času in kraju jesenskega
okrevanja.
• Občni zbor bo v začetku
leta 2006, v oktobru pa
2 0 0 5

malce v zadregi, je bil prav
zabaven za vseh sto prisotnih na splavu.
Vožnja nazaj oziroma
navzgor po Dravi ni bila nič
manj zanimiva, saj petja,
muzike (pritegnil je tudi naš
harmonikar Ivan) in animacijskega programa ni zmanjkalo še potem, ko smo po
dveh urah in pol ponovno
pristali in spet stopili na
trdna tla. Vračali smo se
proti Mariboru. Tam smo si
ogledali prečudovito Slomškovo stolnico. Večerjo smo
ob zvokih harmonike použili
na Vranskem ter se dobro
razpoloženi pozno zvečer
vrnili v Domžale.
Besedilo: Anica Cotman Anžič
Foto: Cotman

bomo praznovali 20-letnico društva.
• Pripravili bomo predloge
za priznanja Zveze društev diabetikov Slovenije iz
našega društva.
• Za aktivne člane bomo za
prihodnje leto natiskali
majice s prepoznavnim
znakom društva.
• Na vseh šolah v občinah
Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš in Trzin
bomo povprašali glede
prijav za seminar za
mentorje učencev, ki bo
24. septembra, in za njihovo udeležbo na tekmovanju o znanju o sladkorni bolezni, ki bo 19. novembra v Trbovljah.
Anica Cotman Anžič
Foto: Osolnik

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Sežana

Združili izobraževanje
in izlet
Diabetiki si moramo prizadevati, da se v zvezi z našo
boleznijo čim bolj izobražujemo, saj le tako sami najbolj
pripomoremo k boljši kakovosti svojega življenja.
Tudi zato smo v soboto,
18. junija, v okviru izobraževalnega programa, ki
smo ga sprejeli na občnem
zboru, v zgodnjih jutranjih
urah odpotovali z avtobusom v Žalec, kjer smo obiskali podjetje Kana, ki je
uvoznik izdelkov Gehwol,
namenjenih dobremu počutju nog, v Žalcu in v
Zdravstvenem domu Celje
pa imajo tudi salone za pedikuro. Pred predavanjem o
diabetičnem stopalu so
nam postregli s kavo, sadjem, sokovi in slaščicami,
ki so namenjene diabetikom.

PREDAVANJE
O DIABETIČNEM STOPALU
Sledilo je predavanje, na
katerem nas je Marija Aker-

man opozorila, da stopalo
sami pogosto težko negujemo. Prvi pogoj za stopalo
je, da je zdravo. Še posebej
je to pomembno pri sladkornih bolnikih: pomembno je, kolikokrat in kako si
umivamo noge, preveriti
moramo temperaturo vode,
pomembno je vsakodnevno
pregledovanje stopal. Če
sladkorni bolniki tega zaradi slabega vida ali slabše
gibljivosti ne zmorejo, naj
prosijo za pomoč svojce,
da to opravijo namesto
njih.
Pomembna je tudi nega
nohtov: ti so velikokrat preveč ali premalo ostriženi,
zato pogosto nastanejo poškodbe in posledično vnetja ali ranice, ki se ne zacelijo. Da ne bi prišlo do teh

Merčunov spominski pohod
Že tradicionalnega 18. junija smo se s kombijem iz
Domžal odpeljali mimo Brnika proti Tržiču do Doma pod
Storžičem(1123 m). Tam se je v mrzlem jutru že zbralo
kakih sto pohodnikov iz gorenjskih društev diabetikov in
svojci dr. Ljudevita Merčuna.
Ko smo se malce podprli s hrano in pijačo, smo pričeli hoditi navzgor proti Storžiču. Večina pohodnikov je
prišla do Doma na Veliki Poljani, nekaj kondicijsko bolje
pripravljenih pa se je povzpelo do spominske plošče dr.
Merčuna pod Storžičem. Vračali smo se okrog 13. ure.
Žejni in lačni smo se z navdušenjem odzvali povabilu
organizatorja, da se lahko »lotimo« toplega obroka v
koči. Nato smo prisluhnili proslavi v počastitev spomina
na dr. Merčuna. Kulturni program je bil slovesen.
Sledile so družabne igre: pikado, metanje obročev in
balinanje. Nekaj smo tudi mi poskusili in zmagali v balinanju. Bilo je veliko zabave in smeha, mi pa smo se
spomnili na našega Maksa, ki je prejšnji dan zbolel in
ni mogel z nami. Pa tudi nekaj razglednic smo poslali
tistim, ki so bili ta dan le z mislimi z nami. Zavrteli
smo se tudi, čeprav je bilo plesišče kamnito. Voznik
nas je potrpežljivo čakal in nas ob petih popoldan razgrete odpeljal proti domu.
Anica Cotman Anžič

težav, je predavateljica priporočala, da tovrstno nego
nog opravlja strokovnjak pediker, če pa so težave
večje, je nujen obisk pri
zdravniku oziroma pregled
v ambulanti za diabetično
nogo. Med predavanjem je
pedikerka Petra na naših
dveh članih praktično po-

je bilo med drugo svetovno
vojno v zloglasnih zaporih
zaprtih in mučenih več kot
20.000 ljudi.
Po ogledu mesta smo se
z avtobusom odpeljali na
celjski grad, kjer nas je
vodnica seznanila z bogato
celjsko preteklostjo, knežje
mesto pa smo si lahko

Pozorno smo prisluhnili predavanju Marije Akerman
o diabetičnem stopalu

kazala, kako se negujejo
stopala. Po končanem predavanju smo vsi dobili reklamne vrečke z izdelki
Gehwol.

IZLET PO KNEŽJEM MESTU
Kraševci pa ne bi bili Kraševci, če ne bi koristnega
združili tudi s prijetnim.
Tako smo se odpeljali proti
knežjemu mestu Celju, kjer
nas je čakala vodnica Turističnega društva Celje. Po
mestu smo se odpravili peš
in si ogledali mestne znamenitosti, od opatijske cerkve sv. Danijela, spodnjega
gradu, pokrajinskega muzeja, mestne šole, spomenika Primoža Trubarja
(služboval je v Maksimiljanovi cerkvi) do zgradbe,
imenovane Stari pisker, kjer

ogledali še iz ptičje perspektive. Toda naša raziskovalna žilica nam ni dala
miru, zato smo se odpeljali
do Šmartinskega jezera,
kjer smo se vkrcali na ladjice ter se popeljali po jezeru in občudovali njegovo
okolico.
Po enourni vožnji smo se
že kar malce utrujeni, vendar dobre volje, kot se za
naše člane spodobi, vkrcali
na avtobus, kjer nas je že
nestrpno čakal naš šofer
Jože in nas varno popeljal
proti Krasu, kamor smo
prispeli v poznih nočnih
urah.
Besedilo in foto:
Boris Majdič

za nego vaših nog
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Idrija

Preventivni program
v Termah Rogaška
Naše društvo vsako leto organizira sedemdnevno preventivno
zdravstveno vzgojo v enem slovenskih zdravilišč.
Letos se je preventivnega programa v termah Rogaška,
od 17. do 24. aprila, udeležilo 28 naših članov. Pridružila
pa se nam je tudi ena članica Društva diabetikov Tolmin.
Avtobus nas je iz Idrije
odpeljal v terme Rogaška,
kjer smo bili toplo sprejeti.
Namestili smo se po lepih
sobah hotela Strossmayer.
Za dobro počutje in vodenje je skrbela animatorka
Suzana Jerak. Predstavila
nam je terme Rogaška in
nas poučila o zdravilnih
učinkih termalne vode. Že
prvi dan smo opravili
splošni zdravstveni pregled, na katerem je zdravnica vsakemu udeležencu
priporočila terapijo pitja
donata Mg. Pitje omenjene
mineralne vode namreč
ugodno učinkuje na organizem, saj so njeni minerali
zelo pomembni za zdravo
življenje.

VSAKODNEVNA SKRB
ZA UREJEN RVNI SLADKOR
Jutro smo pozdravili z
merjenjem krvnega sladkorja in tlaka, v sredo pa smo
opravili celodnevni profil
merjenja krvnega sladkorja.
Meritve je opravljala naša
medicinska sestra Irma
Brence. Merilne lističe smo
pridobili od sponzorjev
Johnson & Johnson in Roche
Diagnostic, za kar se jim še
posebej zahvaljujemo.
Po zajtrku smo odhiteli
na telovadbo v bazen. Ves
teden smo imeli neomejen
vstop v bazen, zato smo
vsak prosti trenutek izkoristili za rekreacijo v zdravilni vodi. Po kosilu smo
hodili na pohode v okolici

zdravilišča. Za negovanje
nog so si nekateri privoščili
pedikuro, za sprostitev pa
masažo. Večkrat na dan
nas je pot zapeljala do pivnice, kjer smo pili mineralno vodo - donat Mg.
Čeprav so nam ves čas
stregli dietne jedi, smo ob
njih uživali, ker so bile
okusno pripravljene. Radi
smo prisluhnili tudi strokovnim predavanjem, ki so koristna za čim boljše poznavanje sladkorne bolezni in
njenega lažjega obvladovanja. Na enem od predavanj
so nas seznanili s težavami
glede diabetičnega stopala,
na drugem pa so govorili o
uporabi zelišč sončnih gričev Kozjanskega.

SPROSTITEV IN PRAZNOVANJE
Ob večerih smo nekateri
odšli v glasbeno dvorano,
kjer so bili razni koncerti
(koncert mešanega pevskega zbora, koncert otrok na
različna glasbila, koncert
komornega orkestra), drugi
pa so raje legli k počitku. V
petek, 22. aprila, pa smo
večer preživeli nekoliko dru-

gače. Po večerji smo praznovali prav poseben rojstni
dan - 90. rojstni dan naše
članice Ivane Božič. Dočakati visok življenjski jubilej je
dano le redkim in ena takih
je članica našega društva in
redna udeleženka večine
naših dejavnosti Ivana Božič.
Presenetili smo jo z dietno
torto, rožico in voščilom:
Trmoglava, vztrajna
in vesela,
Ivana bikica je smela.
Živahno se po svetu smeje,
življenja radost iz nje veje.
Zato nikomur se ne zdi,
da danes jih 90 slavi.
Ivana,
mladenka v letih,
zdrava nam ostani,
vedrost svojo v sebi ohrani,
raduj se življenja dni
in pohajkuj vesela,
brez skrbi.
Teden dni organiziranega
okrevanja v Rogaški je ob
tako raznovrstnih aktivnostih hitro minil. Ob povratku
v Idrijo smo sklenili, da
bomo prihodnje leto ponovno odšli na okrevanje v
eno slovenskih zdravilišč.
Valerija Pavšič

Srečanje sladkornih bolnikov iz Idrije in Škofje Loke
»Skupaj nam bo laže« je bil motiv, da smo se člani Društva
diabetikov Idrija in Društva diabetikov Škofja Loka v soboto,
4. junija, srečali v Idriji. Srečanja so se udeležili tudi štirje
člani Društva diabetikov Tolmin. Z nami sta bila tudi
predsednika obeh društev.
Sladkorne bolnike iz škofjeloškega društva je avtobus pripeljal na avtobusno
postajo, kjer smo jih Idrijčani sprejeli, nato pa smo
goste popeljali v enega največjih rudnikov živega srebra na svetu - v idrijski rudnik. Obiskali smo Antonijev
rov, ki je najstarejši del
rudnika. Vodstvo po rudniku so prevzeli izkušeni
vodniki, ki so nam z zanimivo pripovedjo in razkazovanjem podzemskih
lepot odkrivali skrivnostni
svet idrijskih rudarjev.
Prikazi rudarjenja skozi
pet stoletij, jamska kapela
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Sv. Trojice, kapljice edine
tekoče kovine na svetu,

živo rdeča cinabaritna
ruda, srečanje z nagajivim
jamskim škratom, spust po
stopnicah v globlje dele
jame, ropot strojev in počitek na rudarski klopci so
bila nepozabna doživetja v
idrijskem rudniku.

Udeleženci srečanja
S E P T E M B E R
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POGOVOR
O DELOVANJU DRUŠTEV
Po ogledu rudnika smo se
odpravili v gostilno Pri Zagodu, kjer je bilo v lepem
ambientu na prostem poskrbljeno za jedačo in pijačo.

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Novo mesto

Pohod ob Kolpi
P o l e t n e m r a z p o r e d u p o h o d o v s m o i m e l i 2 2 . j u n i ja
n a č r t o v a n z a k l j u č n i p o h o d p r e d p o č it n i c a m i v n e z n a n o .
Z a t a d o g o d e k s m o s i v z e l i v e s d a n i n n a je l i a v t o b u s .
N a j d a l j š i i n z e l o v r o č d a n v l e t u j e b i l k o t n a l a š č z a h o jo
p o n a j j u ž n e j š i p o t i S l o v e n i j e , k i s m o jo p r e h o d i l i p r e d v s e m
v s e n ci t i k o b K o l p i .
Z avtobusom smo se peljali od Novega mesta do
Damlja v Beli krajini. Spotoma smo pobrali pohodnike v Vavti vasi, Dolenjskih Toplicah, Podturnu,
Kotu pri Semiču in Črnomlju. Skupaj se nas je nabralo 34.
Med vožnjo od Črnomlja
do Damlja nam je višja
medicinska sestra Jožica
predavala o pomembnosti
gibanja za vsakega, zlasti
pa za sladkornega bolnika. Predavanje je bilo jedrnato, zanimivo in koristno. Vsi smo s pozornostjo
poslušali, da je gibanje in
zlasti hoja na svežem
zraku, prilagojena sposobnosti posameznika, zelo
koristna za dobro telesno
in duševno stanje.

MERITEV SLADKORJA PRED
POHODOM IN PO NJEM
V Damlju smo postali pri
lepo urejeni turistični kmetiji, se pred pohodom odžejali, si privoščili dobre
češnje, ki sta jih natovorili
v dveh velikih košarah pohodnici iz Kota pri Semiču.
Postanek je bil priložnost, da nam je sestra Jožica izmerila sladkor v krvi.
Od Damlja do Radencev
smo prehodili pot počasi, z
vmesnim postankom za
prigrizek iz nahrbtnikov.
Vročino smo najbolj občutili na posameznih odsekih
po travnikih. Po gozdnih
stezah v senci tik ob Kolpi
pa je bila hoja najlepša. Šli
smo proti toku Kolpe, katere površina se je lesketala,

Ogled rudnika živega srebra v Idriji

Pri kosilu smo imeli čas, da
se spoznamo in izmenjamo
koristne informacije o delovanju naših društev (o izvajanju programov, o dejavnostih in seveda tudi o težavah, povezanih s tem). Med
kosilom nas je s kulturno
predstavo zabavala Metka
Pavšič, ki nam je po kosilu
ob kitari tudi pela. Tisti, ki

imajo posluh, so se ji z veseljem pridružili.
Popoldne smo namenili
sprehodu in ogledu Divjega
jezera, ki spada med bisere
slovenske naravne dediščine
in je že od leta 1967 zavarovano kot naravni spomenik,
od leta 1972 pa je urejeno
za obiskovalce in velja za
prvi slovenski muzej v nara-

Hoja je prijetna in koristna

odrekli in počasi napredovali do Radencev. Od tod
smo se odpeljali na izvir
Krupe, kjer nas je čakalo
zelo dobro kosilo.
Pred kosilom nam je sestra Jožica izmerila sladkor,
da je primerjala rezultate,
dobljene pred hojo in po
njej. Nekaterim je napor
sladkor celo zvišal; da je to
mogoče, smo slišali pred
tem na predavanju, nekateri pa so bili z rezultati za-

Postanek v gozdu je vsem prijal

v prozorni vodi so se razkazovale ribe in voda je kar
vabila, da bi se pogreznili
vanjo. Tej skušnjavi smo se
vi. Divje jezero, dolgo je 65
metrov in široko 40 metrov,
se skriva v temačnem zatrepu, ki ga z južne strani obdaja sto metrov visoka navpična stena.
Jezero, pravzaprav mogočen kraški izvir, je v neposredni bližini sotočja Idrijce
in njenega pritoka Zale. Petnajst metrov pod jezersko
gladino pod navpično steno
se vije poševen rov, iz katerega priteka voda. Ponavadi
majhno in prosojno jezero
ob obilnih padavinah na
hitro postane divje in
motno. Iz jezera se izteka
odtok Jezernica, ki se že po
55 metrih izliva v Idrijco, s
čimer velja za najkrajšo slovensko reko. Jezero z okolišem se ponaša z izjemnim
bogastvom favne in flore.
Pozno popoldne smo se razšli v upanju, da se prihodnje
leto srečamo v Škofji Loki.

S E P T E M B E R

Valerija Pavšič
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dovoljni, kar pomeni, da so
pri naporni hoji porabili
precej sladkorja.

LEPE MISLI IN
SPODBUDNE BESEDE
Po dobrem kosilu in izdatnem klepetu smo se še
pred večerom odpravili na
avtobus. Med vožnjo proti
domu so nam organizatorji
izleta in vodnica Fani namenili veliko lepih misli in
spodbudnih besed. Povabili
so nas tudi na športno rekreativni piknik društva v
Dolenjske Toplice.
Zaradi dobro vodenih pohodov, vodi jih Fanika
Vovko iz Planinskega društva Novo mesto, se je naši
pohodniški skupini pridružilo tudi nekaj družinskih
članov sladkornih bolnikov
in nekaj članic Skupine za
samopomoč Društva onkoloških bolnikov, nekaj pa se
jih je tudi včlanilo v Društvo diabetikov Novo mesto.
Hoja je prijetna in koristna, najlepše pa je pri skupinski hoji druženje.
Zina Vidrih
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Društvo diabetikov Velenje

Predavanji o inzulinski črpalki
in izkoriščanju pozitivne energije
Konec junija in v začetku julija smo v našem društvu pripravili dve predavanji.
Prvo je bilo obiskano nekoliko slabše, drugo pa bolje.
Prvo v seriji petih načrtovanih predavanj je bilo 23.
junija. Anica Kvas, ki že
nekaj let uporablja inzulinsko črpalko, nam je spregovorila o svojih izkušnjah z
njo in o razlikah v življenju
sladkornega bolnika prej,
brez inzulinske črpalke, in
zdaj, s črpalko. Razlika je
velikanska. S pomočjo inzulinske črpalke je pridobila na kakovosti življenja,
bolj brezskrbno se lahko
giblje, pridobila je na optimizmu.
Spregovorila je o tem,
kako je črpalko pridobila
pred leti, ena od naših članic pa je pripovedovala o
zdajšnjih težavah s pridobivanjem črpalke. Predvsem je bilo zanimivo v
živo videti, kako je črpalka
nameščena, kako se upo-

Udeleženci z zanimanjem spremljajo predavanje o inzulinski črpalki

rablja in na kaj je treba
biti pozoren. Udeležba na
predavanju je sicer bila
bolj skromna, zadovoljstvo
navzočih in živahen pogovor pa sta odtehtala slabo
udeležbo.

Letni piknik
Tudi drugi piknik velenjskega društva smo imeli na športnem
igrišču v Ravnah pri Šoštanju. Zaradi nestalnega vremena in
deževnega jutra smo bili kar malce zaskrbljeni, saj je bilo vse
pripravljeno za sprejem vsaj sto ljudi.
Vremenski bogovi so nam
bili tokrat naklonjeni: delno
oblačno, ne prevroče vreme
je bilo kot nalašč za športne
aktivnosti in večina udeležencev je sodelovala v njih.
Rusko kegljanje, balinanje,
biljard in pikado kot tekmovalne panoge, vmes pa badminton in igra z žogo za posameznike in pare. Gibanje
je bilo nujno potrebno, saj
sta obara iz kotla in okusni
kruh iz Geršakove pekarne
kar kopnela.
Jedača, gibanje in svež
zrak seveda naredijo ljudi
žejne in k šanku so tekali
kot mravljice. Poleg klasične ponudbe vin Bizeljčan
in Jeruzalemčan in seveda
36

NEKAJ ČISTO
VSAKDANJIH NASVETOV
Drugo predavanje, ki je
bilo 7. julija, je bilo o izkoriščanju pozitivne energije.
Predavateljica dr. Damjana
Praprotnik: sledila je izmenjava daril - mi njej šopek,
ona nam pletenke. Predsednica Romana je s svojo
mladostjo in nalezljivim
smehom postala ljubljenka
članstva: skratka, »naša Romana«.

Podkrajšek je s svojim simpatičnim, neposrednim
pristopom takoj pridobila
poslušalce - tokrat jih je
bilo okrog 30. Pričakovano
predavanje je spretno obrnila v pogovor s poslušalci,
ki so se nenavadno hitro
odprli. Osnova je bilo nekaj
točk iz vsakdanjega življenja, ki se jih tako ali drugače vsi držimo. Povzetek je
bil, da sladkorni bolniki
prav zaradi svoje bolezni
živimo bolj urejeno. Vsi tisti
»moraš« in »ne smeš« prinašajo v naše življenje več
reda in uravnovešenosti.
Nekaj čisto vsakdanjih
nasvetov, pravzaprav bolj
namigov, smo odnesli s
seboj. Odhajali smo zadovoljni, nasmejani, notranje
umirjeni in z domačo nalogo: povejmo in pokažimo
svojim bližnjim, da jih
imamo radi. In radi bomo
tudi prišli na prihodnji,
trdno obljubljeni pogovor z
dr. Podkrajškovo, saj se je
tudi ona med nami počutila
dobro.
Besedilo in foto:
Ingeborg in Franc Čas

Zmagovalci športnih
panog so dobili simbolična darilca: lesene petelinčke. Sledile so zabavne
igre: tekmovalci niso imeli
lahkega dela, ko so se morali ob bučnem smehu in
navijanju gledalcev kon-

vode smo lahko poskušali
in kupili tudi odlični malinov sok pripravljen s fruktozo - torej primeren za
sladkorne bolnike. Nista
manjkali niti glasba in ples,
saj brez tega na naših srečanjih ne gre. Nekateri so
se zavrteli že pred jedjo.
Mlada glasbenika sicer
nista imela koncertne kakovosti, ustregla pa sta večini
obiskovalcev, ki so se jima
od srca nasmejali in si živahno brusili pete.

ŠPORT IN ZABAVA
Skoraj sto udeležencev
piknika je skupaj čestitalo
in zapelo za rojstni dan
naši predsednici Romani
S E P T E M B E R
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Z Vogla čez Rodico
na Črno prst
V nedeljo, 14. avgusta, so se slovenjegraški diabetiki
(»sladkorčki«, kot se sami imenujejo) odpravili na planinski
izlet iz Bohinja čez Rodico na Črno prst. Na pot so povabili
tudi diabetike iz velenjskega društva.
V zgodnjih jutranjih urah
smo - po deževni noči -

malo zaskrbljeni sedli na
avtobus in se odpeljali po

novi avtocesti pod Trojanami proti Bohinju. Na Vogel
smo se povzpeli z vzpenjačo, potem pa še s sedežnico do Orlove glave. Naprej
smo se po planinsko odpravili peš.
Pot je bila zelo lepa, pa
tudi zahtevna. Občudovali
smo prelepe bele planike,
modro-rumene orlice in še
veliko drugega cvetja, ki
krasi naše planine. Na vrhu

Besedilo in foto: Fanika Jurjovec

Pot na Črno prst je bila lepa, pa tudi zabavna

centrirati na nastop.
In ker sta kuharja delala
s polno paro, je iz njune
kuhinje kmalu čudovito dišalo in brez poziva so ljudske množice posedle k
mizam in čakale, kaj bo.
»Šefica strežbe« Andreja in
njeni pomočniki so imeli
novo športno panogo: tekanje s polnimi pladnji. Bili
so silno uspešni in v najkrajšem času je pogovor in
smeh zamenjalo zadovoljno mlaskanje. Porcije niso
bile majhne, tudi repete je
bil dobrodošel, še zlasti,
ko je Stojan s svojo polno
skledo krenil med mizami.
Nekaj lačnih ust bi bili ob
koncu še sicer lahko nasitili, zelo veliko pa tudi ne.

VSI SO BILI ZADOVOLJNI
In ker smo tako pridno
jedli in se izdatno gibali,
smo zadnji dve uri za nagrado dočakali še sonce.
Bilo je že proti večeru, ko

so se ljudje začeli razhajati. Pohval in zahval ni manjkalo. Vsi so odhajali zadovoljni in razigrani, organizatorji pa tudi nismo skrivali zadovoljstva, da smo
lahko svojim članom pripravili tako lep dan. Tudi
pospravili smo mimogrede
in si dajali poguma s pesmijo Otoček sredi jezera …
vendar nam je hitro zmanjkalo besedila.
Morda se nam bo do prihodnjega piknika uspelo
naučiti vsaj celo prvo kitico. Če pa ne, pa tudi nič
hudega: saj člani ne prihajajo zaradi kakovosti našega petja, temveč zato, da
se družijo in skupaj poveselijo. Vsi po vrsti so se že
prijavljali za piknik 2006!
Dobrodošli in prisrčno vabilo že vnaprej tudi vsem
tistim, ki se letošnjega piknika niste udeležili.

Rodice smo se okrepčali z
malico iz nahrbtnika in pot
nadaljevali proti Črni prsti,
kamor smo prispeli pozno
popoldne. V domu sta nas
čakala dobra večerja in
topla postelja.
Ponoči je zopet močno
deževalo, jutro pa se je naredilo v prelep dan. Vse,
kar smo prvi dan zamudili
zaradi megle, smo drugi
dan nadomestili. Imeli smo
čudovit razgled vse do Tržaškega zaliva, čez Julijce
do Triglava, ki je bil odet v
novo snežno odejo. Polni
lepih vtisov smo se odpravili proti dolini, kjer nas je
čakal avtobus. Odpeljali
smo se proti Marijini cerkvi
na Brezjah, nato pa še na
dobro kosilo.
Navdušeni nad lepimi doživetji smo se proti večeru
vračali domov. Člani Društva diabetikov Velenje se
društvu iz Slovenj Gradca
lepo zahvaljujemo za povabilo, obema vodnikoma pa
za odlično voden pohod in
pomoč pri težavah, ki smo
jih imeli na poti.

Šoštanjski pohodniki
Na vsakotedenskih četrtkovih pohodih okrog Šoštanjskega jezera se poleg rekreacije tudi zabavamo. Takole
končamo pohod, kadar kateri izmed nas praznuje.
Posnemanja vredna zamisel!
Besedilo in slika: Fanika Jurjovec

Besedilo in foto:
Ingeborg in Franc Čas
S E P T E M B E R
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Srečanje v domu za varstvo odraslih
Dobro sodelovanje med Domom za varstvo odraslih Velenje in Društvom diabetikov Velenje
je še dodatno utrdila akcija, ko so člani delovne terapije pod vodstvom sestre Melvine za
udeležence športnega srečanja sladkornih bolnikov Slovenije izdelali več kot 1500 mavčnih
figuric.
Za to smo se jim želeli še
posebej zahvaliti, zato smo
se v sredo 20. julija dobili
v njihovi sejni sobi. V pozdravnem nagovoru je se-

kretarka našega društva
poudarila, kako ponosno in
hvaležno je društvo za to
akcijo, ki je zgovoren
dokaz, kako zelo so starejši

pripravljeni sodelovati in
pomagati, samo prava
spodbuda je potrebna.
Predsednica društva Romana Praprotnik jim je izro-

čila darilne vrečke z brošuro srečanja, majico našega
društva in kosom premoga:
takšnega, kot so ga udeleženci srečanja diabetikov
skupaj z mavčnimi figuricami ponesli v tisoč slovenskih domov. Harmonikar, ki
ga je predsednica pripeljala
s seboj, je bil za oskrbovance doma več vreden kot
darilce in pogostitev.
Sproščeno smo klepetali.
Oskrbovanci so nam pripovedovali, kako so mesece izdelovali figurice, kako se je
gospod Škoflek za vse življenje napekel »keksov«, pa
vendar mu je še ostalo energije za letošnji častni skok
čez kožo. Zelo ponosni smo
nanj, so dejali, saj je najstarejši član našega društva.
Potem smo za rojstni dan
zapeli še mladostni gospe
Sluga, ki s svojo šegavostjo
krepko skriva svoja leta.
Razšli smo se z željo, da se
še kdaj takole dobimo in
drug drugemu polepšamo
popoldne in z obljubo, da
nam bodo še kdaj priskočili
na pomoč. Pa tudi mi njim.
Besedilo in foto:
Ingeborg in Franc Čas

Častni skok čez kožo Jožeta Škofleka
Tradicionalna velenjska prireditev
ob rudarskem prazniku vključuje tudi
skok čer kožo, ko se na simboličen
način sprejmejo mladi rudarji
v knapovski stan.
V minulih letih smo videli kar nekaj
častnih skokov znanih osebnosti iz
politike in gospodarstva, letos pa je
ta čast pripadla Jožetu Škofleku, najstarejšemu upokojenemu rudarju.
Kdor pozna Jožeta Škofleka, ve, da
je živahen, zgovoren gospod, ki mu
nikoli ne bi pripisali, da si je naložil
že 94. križ. Oba z ženo sta člana
Društva diabetikov Velenje in aktivna
tudi pri delovni terapiji v Domu za
varstvo odraslih. Skupaj sta tudi zelo
aktivno sodelovala pri izdelovanju
mavčnih figuric za športno srečanje
Kljub častitljivim letom je Jože Škoflek pogumno skočil čez kožo
diabetikov, ki je bilo konec maja v
da bi še naprej ostal tako veder in živahen, kot ga poVelenju.
znamo.
Zelo ponosni smo, da je Jože naš član, in želimo,
da bi imeli več tako aktivnih članov, predvsem pa,
Besedilo: Ingeborg Čas, slika: arhiv Našega časa
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na 1836 metrov nadmorske
višine. Kljub počitku, ki
smo si ga vzeli, smo pot
opravili v času, ki je bil
označen na začetku naše
poti.

ČAS ZA SONČENJE
IN POČITEK

Slovenjegraški sladkorni bolniki med narcisami na Golici

Društvo diabetikov Slovenj Gradec

Pohod na Golico
V maju, najlepšem mesecu v letu, smo se slovenjegraški
»cukerčki« odločili, da obiščemo Golico, eno najlepših planin,
ki je še posebno lepa v času, ko tam gori cvetijo narcise.
Kombi je ob peti uri zjutraj z avtobusne postaje v
Slovenj Gradcu krenil proti
Velenju, kjer je pobral še
tamkajšnje pohodnike, ki
se nam, to moram poudariti, vedno radi pridružijo, še
posebno na zahtevnejših
turah oziroma pohodih v visokogorje. Večina pohodnikov je namreč prepričan, da
so po kakšnem napornem
pohodu polni energije in
zato laže gredo v službo.
Tako je kombi z 20 pohodniki peljal po avtocesti
Arja vas-Vransko, tam pa
smo krenili proti Kamniku,
Kranju in naprej proti Jesenicam, kjer so se nam planine že čisto približale. V
jutranjem soncu smo opazovali bližnje in tudi bolj
oddaljene vrhove gora. Veselili smo se, da bomo že
kmalu tam. Naš vodnik
Stane, ki je domačin, nam
je razlagal o planinah,
vedel pa je tudi ime vsakega vrha, za katerega smo
ga vprašali. Veselo smo
vzkliknili, ko smo nedaleč
Jesenic zagledali odcep za
Golico.

da bi prišli v nebesa, je
bilo slišati med množico. V
gozdu, v prijetnem hladu,
smo si vzeli čas za počitek,
saj se je pot kar strmo
vzpenjala. Hoditi smo začeli na 1090 metrov nadmorske višine, vrh Golice pa je

Pri koči smo naredili
malo daljši postanek, ki
smo ga porabili za malico,
vpis v knjigo, razglednice,
štampiljke … Potem smo se
podali še naprej, gor, proti
vrhu Golice, proti kateremu
so se po vijugastih serpentinah ves čas vlekle kolone
radovednih planincev. Kar
kmalu smo tudi mi občutili
to višino in videli, kaj je to,
kar vleče vse gor. Na vrhu
smo si zopet vzeli malo
daljši postanek, da smo
lahko občudovali bližnje in
tudi bolj oddaljene vrhove.
Čisto v ozadju smo prav
lepo videli tudi Triglav.

BOŽANSKI VONJ NARCIS
Kar strmo smo se vzpenjali po vijugasti in ozki
cesti, preden smo pripeljali
do parkirišča. Že skozi
okno smo lahko občudovali
cvetoče bele planjave,
polne narcis. Kombi nas je
odložil, na hitro smo se
opremili, preobuli, nekaj
malega pojedli, vzeli planinske palice ter se hitro
podali na pot. Daleč, daleč
tam zgoraj smo videli
kočo, ki je bila naš cilj in
do kamor smo morali priti.
V ozadju, čisto tam zgoraj,
pa smo videli vrh Golice,
na katerega se je povzpel,
le kdor je želel. Seveda je
vsak nosil v srcu željo, da
gre čisto na vrh. Kdo pa
ne? »Saj zato smo pa šli,«
si je vsak mislil.
Nekaj časa smo še hodili
po cesti, nato pa smo krenili desno, gor v breg. Bilo
je več poti, mi pa smo izbrali ravno to. Kar kmalu
smo občudovali prelepe
cvetoče travnike in ne samo
to. Vonj planinskih narcis
je božansko mamljiv, kot
S E P T E M B E R
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Nanadoma je po pobočju začelo pihati. Veter je
bil tako močan, da smo v
nahrbtnikih začeli iskati
dodatna oblačila, vetrovke
ali jopice, sicer bi nas planinski veter prepihal do
kosti. Pa smo si rekli: »Videli smo veliko lepot, odpočili smo si tudi, zato je
najbolje, da gremo nazaj
dol do koče, pa si vzamemo še tam čas za postanek.« Res smo naredili
tako. Tudi pri povratku
smo zopet srečevali kolone ljudi, prav tako kot
prej, ko smo šli gor.
Pri koči se je veter umiril, mi pa smo si vzeli čas
za sončenje in prijeten počitek. Lenobno smo se
nastavljali sončnim žarkom, ki so nas prijetno
božali ob rahlem pihljanju
sapice. Pa mi bi še kar lenarili in uživali, a je prišel
čas za vrnitev. Morali smo
ubogati vodnika in se
hočeš, nočeš podati nazaj
proti kombiju.

Imeli smo lep dan, poln
doživetij in mamljivega
vonja prelepih narcis, ki
ga je mogoče doživeti
samo na Golici. Sama pri
sebi sem zbirala vbtise s
pohoda. Koliko ljudi človek sreča na teh gorskih
stezah, koliko lepega smo
lahko videli, zakaj vsi rinemo tja gor v višave, pa
ravno danes in tukaj? A
odgovor dobimo prav
tam gor, zato pa rinemo
v gore. Tudi pregovor
pravi »gora ni nora, nor
je tisti, ki gre gor«. Navsezadnje pa nas tudi
tista norost kaj kmalu
mine, če ne prej, ko pridemo domov.
Lepo je iti in nekaj videti
in doživeti. Potem pa še
dolgo nositi v srcu tisto
zadovoljstvo, ki marsikoga
poteši vseh radovednosti.
Zato se je treba kaj kmalu
zopet napotiti v naše prečudovite gore, novim dogodivščinam naproti.
Danica Sekavčnik-Kotnik

POHODNIŠKA TURA
Olga in Danica plan pohoda naredita
in o tem vse člane obvestita,
tako se vsako sredo dobimo
in skupaj na pohod odhitimo.
Vsi, še posebno pa diabetiki,
moramo vedeti, da koristno je,
ko se na pohodih potimo
in se odvečnega »cukra« znebimo.
Na »cuker« kontroli,
po polovici poti,
se ponavadi kar vsem nasmeji,
saj povišanega »cukra« več ni.
Pogosto za cilj izberemo kmetijo,
kjer si za žejo »tovkovca« naročimo,
če pa še domači kruh imajo,
ga tudi radi v usta damo.
Tako okrepčani in dobre volje,
da nam nihče nič ne more,
se proti domu napotimo
in se naslednjega pohoda veselimo.
Na pohodih veliko kondicije pridobimo,
da se lahko na daljše ture napotimo,
nekateri tudi Triglav osvojijo,
drugi pa se na krajše izlete napotijo.
Ko kak pohodnik svoj praznik slavi,
nas vse bogato pogosti,
vendar so to samo takšne stvari,
da se za povišanje »cukra« bati ni.
Na okrogle obletnice posebej pozorni smo,
takrat vsakemu skromno darilo kupimo,
naj vsak od nas spomin ima,
saj ponavadi tudi za pogostitev da.
Pomembno je, da se vsi zavedamo,
da pohodi nam zelo koristijo,
»cukru« mi se ne predamo,
zato korajžno na pohode se podamo.
Od srede do srede kar prehitro mine
in čas nam le naprej hiti,
pusti nam le spomine,
na borbo proti sladkosti.
Stanko

Društvo diabetikov Trbovlje

Izlet v Čatež
Športno-rekreacijsko srečanje Društva diabetikov Trbovlje je
bilo 25. junija v Termah Čatež. Začetek je bil zelo obetaven,
saj je bilo jutro res čudovito. Udeleženci smo si želeli čimprejšnjega odhoda izpred rudniškega gasilskega doma proti
našemu cilju, Termah Čatež.
Prvi postanek smo imeli v
Brestanici, kjer so nam postregli s kavico, čajem in
toplim zajtrkom, nato smo
nadaljevali pot proti Termam Čatež. Veselo kramljanje v avtobusu je prekinjal predsednik društva, ki
je izletnike obveščal o zanimivostih krajev, skozi katere smo se peljali.
Polni energije smo prispeli v Čatež. Dopoldne je
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bilo zelo vroče, zato nam
je termalna voda zelo prijala. V bazenu je bilo živahno. Plavali smo, se potapljali, skakali v vodo in se
spuščali po toboganu. Po
triurnem namakanju v vodi
smo si ogledali Čatež. V
veliki avli smo si ogledali
maskoto Čateža. Ta nas je
prijazno pozdravil in povedal pravljico o nastanku
imena Čatež.

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Posavje-Brežice

Martinijeva Milka in Jože
praznovala zlato poroko
V Društvu diabetikov Posavje - Brežice smo praznovali
redek jubilej: zlato poroko naših članov Milke in Jožeta Martini z Bizeljskega. Slavljenca smo presenetili z obiskom na
njunem domu na Gradišču, na hribčku, od koder je prelep
razgled po bizeljskih gorcah, Posotelju in sosednjih hrvaških
goricah. Nasmejana in dobre volje sta nas prijazno sprejela
in povabila na klepet za mizo pod cvetočo lipo, ki je bila po sajena v letu Milkinega rojstva.
Jožetu so zibelko prvič
zazibali na Bizeljskem v
letu 1932, Milki pa v bližnji
Brezovici, vendar tri leta
pozneje. Takrat so bili še
časi, ko je marsikateri
otrok prebil prva leta življenja v »tafleku«, za Bizeljsko
značilnem kosu pohištva,
ki je služil čez dan kot priročna miza ali stajica, ponoči pa kot varno ležišče
za »tamlajše«.

V ZAGREB IN NATO
NAZAJ NA BIZELJSKO
Seveda so otroška leta
obema prehitro minila, saj
je oba doletelo medvojno
trpljenje in izgnanstvo v
Nemčijo, po vojni pa vrnitev na opustela in izropana
domova. Kljub mladim, še

Knjižico lahko naročite na
Zvezi društev diabetikov Slovenije,
Einspielerjeva ul. 3, 1000 Ljubljana
otroškim letom, je bilo
treba prijeti za vsako težko
kmečko delo. To so bila
leta, ko ljudem ni zmanjkalo poguma. Tudi Jože je
kmalu zbral pogum in jo
na večer mahnil dol na Brezovico, kjer ga je čakala
njegova Milka. Mejdun, je
bila fejst! Pa koliko sta si
imela povedati! Nazaj
grede pa se je bilo treba izogniti kar gostim zasedam
domačih fantov.
Sredi maja leta 1955 je

Ob zvokih harmonike smo v Čatežu preživeli čudovito popoldne

RAZPOLOŽENJE
JE BILO ENKRATNO
Zamujali smo že z odhodom v kraj Meja, kjer sta vinograd in podružnica gostinskega lokala Les iz Čate-

V knjižici so zbrani izdelki, ki so primerni za diabetike in vse,
ki se zdravo prehranjujejo. Izdelki so razvrščeni po skupinah:
izdelki z malo maščobami, izdelki z veliko vlakninami, izdelki
brez dodane saharoze, močnate jedi in čokolade, maščobna
živila, sladila, vode in drugo. Izdelki imajo določeno energijsko
vrednost, ogljikove hidrate, maščobe …
(cena je 543 SIT)

ža. Po napornem dopoldnevu nas je tu čakalo dobro in
obilno kosilo. Ko smo potešili lakoto in pogasili žejo,
smo se podali v gozd, kjer
smo nabirali gobe. Po vrnitvi z lova na jurčke in lisičke

ljubezen kronala poroka.
Odšla sta s trebuhom za
kruhom v Zagreb, kjer sta
živela in delala kar 32 let.
Rodile so se jima tri hčere,
ki so poročene in živijo z
družinami v Zagrebu. Milko
in Jožeta je vsak konec
tedna vleklo na Bizeljsko,
tako da sta se po osamosvojitvi Slovenije ponovno
preselila na obnovljeno domačijo, kjer uživata zasluženo upokojensko življenje.
Na Gradišču ju obiskujejo

hčere in sedem vnukov, prijatelji od blizu in daleč, s
sosedi je pa tako ali tako
treba kakšno razdreti in
poskusiti lansko letino belega ali/in rdečega.

ŠE NA MNOGA
ZDRAVA LETA

nas je z domačo vižo presenetil naš harmonikar Branko
Skočir. Igral je naše lepe domače pesmi, manjkale pa
niso niti partizanske niti dalmatinske melodije.
Ob prelepih zvokih harmonike smo preživeli čudovito popoldne. Zaradi veselega razpoloženja smo
odhod večkrat preložili, tako
da smo domov prišli pozno
v noč. Vse do odhoda je
bilo razpoloženje enkratno.
Domov smo prispeli veseli,
zadovoljeni in z mislimi že
na prihodnji izlet. Predno
smo se razšli, se je predsednik društva še vsem toplo
zahvalil za prijetno preživeto
soboto. Obljubil je, da se bo
izlet ponovil. Na svidenje
prihodnjič in srečno!

Seveda, beseda steče tudi
o sladkorni, vrag jo dal!
Milka jo ima že 15 let, Jože
pa na srečo ne. Sta pa oba
člana našega društva in se
redno udeležujeta naših
srečanj in prireditev. Posebno lepo je bilo zadnji dve
leti v Strunjanu, kjer sta
spoznala nove prijatelje in
izvedela marsikaj koristnega glede premagovanja
težav, ki jih prinaša sladkorna. Želita si še takih
srečanj in vedno bosta šla
z nami, če jima bo le
zdravje služilo.
Od Sotle navzgor je hladno potegnilo in prišel je
čas slovesa. Jože še prav
mladostno skoči v klet in
mimogrede stisne v roko
»flaškonček« rdečega - takega za zdravje, ker zbija
cuker! Še prijateljski objem,
stisk rok in že odbrzimo v
dolino. S hribčka pa mahata v pozdrav naša Milka in
Jože, ki jima kličemo še na
mnoga zdrava leta!

Edi Berglez

Marjan Piltaver
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na terasi hotela. Ob prvih
zvokih glasbe so nekatere še
Predavanja, ki ga je prizasrbele pete in zavrteli so
pravil zdraviliški zdravnik,
se v živahnih ritmih. Animanismo hoteli zamuditi.
Sejna dvorana je bila skoraj torke so poskrbele za razna
tekmovanja in igre.
Že kar nekaj let izvaja naše društvo preventivno okrevanje
pretesna. Tudi na predstaV nedeljo, 3. julija, smo
v raznih zdraviliščih. Bili smo že na Otočcu, v Dolenjskih
vitvi elektronske tehtnice,
končali
svoj program. Sonki jo je imela Melita Lesar,
Toplicah, v Dobrni in letos v Strunjanu.
čno
jutro
so nekateri še izje bila večina naših članov.
koristili za kopanje v bazeOkrevanja se je konec ju- vse možnosti. Zjutraj smo
Slušatelji so bili navdušeni
nu, drugi so odšli do plaže
nija in prve dni julija udele- telovadili v hotelskem bazein mnogi so tehtnico naroin se sprehodili po obali.
žilo 58 članov našega druš- nu, nato smo merili sladkor
čili. Društvo je poskrbelo,
Po zajtrku smo pospravili
tva. Veselo razpoloženi in v v krvi. Večina je bila zadoda so jo v nekaj dneh presvoje stvari in se poslovili.
voljna, nekaterim pa se ni in jeli na Ptuju v društveni pipričakovanju novih doživeOdpeljali smo se iz preleni hotel znižati na želeno
tij smo se z avtobusom in
sarni.
raven. Po zajtrku smo se
kombijem malo pred kosiDnevi so prehitro minevali. pega kotička naše obale na
naš čudoviti stari Ptuj.
udeleževali organiziranih po- Po celodnevnih aktivnostih
lom pripeljali pred hotel
Med vožnjo proti domu
hodov v okolico Strunjana.
Svoboda v Strunjanu. Sprein po večerji smo še zmogli,
smo
si rekli: »Poskrbimo za
Posebno zanimiv je bil sprejela nas je animatorka Barda smo vsak večer posedeli
zdravje, da se prihodhod po solinah in ob
bara, nam razdelila ključe
nje leto spet odpeljemo
sob in razkazala prostore v obali do Pirana, kjer je
v eno naših zdravilišč,
bil vključen celo nehotelu. Po kosilu nam je
kjer bodo pripravljeni
predviden tek, saj se
predstavila program okreizvesti za sladkorne
vanja, nato nas je popeljala je iz temnih oblakov
bolnike prilagojen kavlil topel poletni dež.
na krajši sprehod po parku
kovosten preventivni
Nekaj naših članov
do plaže, kjer smo se že
program, kot so bili
se je redno udeležeisti dan kopali v prijetno
prejšnja leta in letošnji
valo nordijskih pohotopli morski vodi.
v Strunjanu.«
dov, ki so bili organiziDnevi so nam bili prekratSpominski posnetek pred hotelom Svoboda
v Strunjanu
rani vsako dopoldne.
Marija Velikonja
ki, saj smo hoteli izkoristiti

Društvo diabetikov Ptuj

DNEVI SO PREHIRO MINEVALI

Na okrevanju v Strunjanu

Društvo diabetikov Maribor

Okrevanje v Rogaški Slatini
Tudi letos, kot že nekaj let, smo bili člani Društva diabetikov
Maribor na okrevanju v Rogaški Slatini. Po prezgodnji vročini
v maju smo v začetku junija preživeli precej hladen in
moker teden, kar nas ni motilo, saj smo se imeli imenitno.

turizma, kjer so nas pogostili z domačimi dobrotami
in vinom. Z manjšim sprehodom smo povezali tudi
obisk steklarske šole, kjer
smo si ogledali izdelavo steklenih izdelkov, nato smo v
njihovi trgovini lahko kupili
tudi izdelke iz kristala.

ŠE BOMO PRIŠLI
V nedeljo, 5. junija, so nas
sprejeli v Kristalni dvorani
Grand hotela Rogaška Slatina, kjer smo spoznali del
novega izvršnega odbora, ki
je po občnem zboru prevzel
vodenje društva, in kjer smo
se seznanili z aktivnostmi, ki
jih bomo deležni v času našega bivanja v Rogaški. Nato
smo se vselili v prijetne in
udobne sobe v Grand hotelu
Rogaška in hotelih Stiyria in
Strossmeiyer. Nekateri smo
takoj odhiteli v bazen, ki je v
hotelu, tako da ni treba hoditi v zunanjega, če je slabo
vreme.

PREDAVANJA IN
PRIJETNI SPREHODI
Med okrevanjem v Rogaški Slatini smo imeli več predavanj o tem, kako je mogoče izboljšati zdravje in
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počutje sladkornih bolnikov, predavanja o učinkih
mineralne vode na zdravje
sladkornih bolnikov, o diabetičnem stopalu, zdravljenju z zelišči in o kitajski
masaži. Na predavanju o
diabetičnem stopalu so pedikerke vsakemu posebej
pregledale stopala in svetovale o negi, ki bi bila primerna, hkrati pa so opozorile, na kaj mora biti posameznik pozoren. Predavanje o prehrani sladkornih
bolnikov je vodil vodja hotelske kuhinje, ki je tudi diabetik. Pripravil nam je več
receptov in nekateri so si
jih z veseljem zabeležili.
Da ne bi imeli samo predavanj, so bili organizirani
sprehodi v okolico Rogaške
Slatine. Tako je bil organiziran sprehod do kmečkega
S E P T E M B E R

Ponudba storitev, primernih tudi za sladkorne bolnike, je v Rogaški Slatini zelo
pestra. Z eno magnetno
kartico, ki smo jo v hotelu
dobili prvi dan, smo lahko
uporabljali vse, kar Terme
Rogaška Slatina ponujajo:
kopanje, savne, fitnes, telovadbo v vodi in še veliko
drugega. Vsakdo je lahko
našel kaj zanimivega zase,
izbira pa je bila odvisna od
posameznikovega zanimanja in sposobnosti. Zelo prijetno je bilo druženje v bazenu in drugod. Že nekaj let
je navada, da Društvo diabetikov Maribor v bazenu
organizira ljudsko zborovsko petje. Tako je bilo tudi
letos. Vsakokrat se nam pri
petju pridružijo tudi drugi
gostje in lepa slovenska
pesem hitro zazveni.
2 0 0 5

Tudi kulinarična ponudba
je bila dobra, pestra in
hrane je bilo dovolj, tako
da smo pojedli malo več,
kot smemo, ker je bazen
pobral kalorije. Dobra
hrana še bolj tekne, če
streže prijazno in ustrežljivo osebje restavracije
Grand hotela Rogaška. V
znameniti Kristalni dvorani
so nam priredili tudi gala
večerjo. Izjemen ambient,
skrbno izbran program z
moškim pevskim zborom
Slatina in pianistom Alenom, ob lepo pogrnjenih
mizah in dobri večerji; vse
to je na nas naredilo izjemen vtis. Spoznali smo, da
smo v hotelu, kjer osebje
naredi vse, da bi bili gostje
zadovoljni in srečni.
Dnevi okrevanja so zelo
hitro minevali in prišel je
čas odhoda. Ko smo se na
koncu okrevanja, 12. junija,
poslavljali, smo si obljubili,
da se v Rogaški Slatini še
vidimo, če bo le zdravje in
denar. Članom našega izvršnega odbora prisrčna
hvala za organizacijo in ves
trud, ki so ga imeli z nami.
Adi Kekec,
Viktor Navršnik

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Ljutomer

Osmo srečanje pomurskih sladkornih bolnikov
Štiri društva diabetikov na območju severovzhodne Slovenije
(Društvo diabetikov Gornja Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici in
Radenci, Društvo diabetikov Lendava, Društvo diabetikov
Ljutomer in Društvo diabetikov Murska Sobota) se že skoraj
od ustanovitve enkrat na leto zberejo na skupnem srečanju
pomurskih sladkornih bolnikov.
Sprva ta srečanja še niso
bila časovno natančno določena in so potekala tako,
kot je posamezno društvo,
ki je bilo organizator, zmoglo. Včasih se je primerilo
tudi, da finančno stanje ali
vodstveni, organizacijski in
še kakšni podobni problemi v predvidenem društvu organizatorju srečanja tega
niso dovoljevali, čeprav je
bilo tovrstno druženje med
pomurskimi sladkornimi
bolniki že od vsega začetka
zelo dobro sprejeto. Zadnjih osem let pa so bila
srečanja vsako leto in so
tako postala tradicionalna.
Društva si namreč ćedalje
več pomagajo in druga
drugo podpirajo v delovanju in izvajanju programov,
tako da srečanje nikoli več
ne pade v vodo.
Omenjena poletna druženja vključujejo tri pomembna področja, ki so zelo pomembna za dobro počutje
in polno življenje slehernega sladkornega bolnika:
ozaveščanje sladkornih bolnikov in njihovih svojcev,
rekreacijo in druženje.

diabetikov Slovenije Janko
Kušar, dva poslanca državnega zbora, Alojz Sok in
Jože Horvat, ki sta izrazila
veliko zadovoljstvo, ker sta
imela prvič priložnost prisostvovati na takšnem in
tako dobro obiskanem srečanju sladkornih bolnikov.
Srečanja so se udeležili prvi
in žal tudi edini specialist diabetolog v Splošni bolnišnici
Rakičan doktor Rudi Mikolič,
višja medicinska sestra
Zdenka Tratnjek in njeni sodelavki, sestra Angelca in
sestra Marjeta iz ambulante
za diabetike v isti bolnišnici.
Z nami so bili tudi zastopniki podjetij VPD Bled
in Novo Nordisk. V posebno veselje pa nam je bila
celodnevna prisotnost Stanka Ivanušiča, župana Občine Razkrižje z nekaj najožjimi sodelavci, brez katerih
srečanja v taki obliki in s

ko Hrga, moderator na
radiu Maxi in v katerem so
sodelovali otroci z recitacijami in z glasbenimi točkami, člani Društva diabetikov Ljutomer in tamburaši
iz Razkrižja, so udeleženci
srečanja prisluhnili še zanimivemu predavanju o pravilni in varni uporabi in
shranjevanju zdravil, ki ga
je pripravila magistra farmacije Valneja Jurečič iz
Ljubljane.

Na obisku prazgodovinske
naselbine Gibine

VELIKO UGLEDNIH GOSTOV
Letošnje, 8. srečanje pomurskih sladkornih bolnikov
(šteti smo jih začeli šele,
odkar jih organiziramo brez
prekinitev, sicer pa jih je
bilo še več, vendar s presledki) je organiziralo Društvo diabetikov Ljutomer. Več
kot 200 udeležencev se je
prvo soboto v juliju zbralo
pod šotorom v čudovitem
naravnem okolju pri Ivanovem izviru na Razkrižju.
Posebno priznanje so organizatorju srečanja izkazali
vabljeni gostje, ki so se z
veseljem odzvali vabilu:
predsednik Zveze društev

Srečanja se je udeležilo več kot dvesto diabetikov iz štirih pomurskih
društev

tako bogatim programom,
kot smo si ga zastavili,
sami ne bi mogli izpeljati.

PREDAVANJE, KULTURNI
PROGRAM IN DRUŽENJE
Po pozdravnih nagovorih
vabljenih gostov in po
sproščajočem kulturnem
programu, ki ga je s svojimi mislimi povezoval Bran-

Po kosilu in srečelovu so
se udeleženci srečanja
lahko sprehodili po okolici,
kjer so morda celo preskusili tudi učinek zdravilnih
točk ali preprosto posedeli
na klopcah ob sprehajalni
poti, popili kavo na terasi
pri bližnjem gostišču Mali
raj, se zabavali pod šotorom …

S E P T E M B E R
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OGLED PRAZGODOVINSKE
NASELBINE
Popoldne pa so se udeleženci srečanja organizirano
odpravili na tri kilometre
dolg pohod do prazgodovinske naselbine na Gibini.
Pot jih je nekaj časa vodila
ob reki Ščavnici, nato pa
čez travnike in skozi gozd,
malce navkreber in malce
navzdol …, dokler niso prispeli do naselbine, ki je
nastala na podlagi »naključno« odkritih izkopanin. Sledila je zanimiva igralska
predstavitev življenja in dela
ljudi pred 5000 leti.
Gledalci so celo pokusili
»kruh«, kakršnega so pred
petimi tisočletji pekli v preprostih odprtih glinenih pečicah in poduhali ribo, pečeno na odprtem ognju iz
šibja, vej in blata, »sezidano« ter s slamo pokrito
hišo, nekateri najpogumnejši pa so pomagali pri
vsakdanjih opravilih …
Kdo bi danes še imel čas
in potrpljenje, da bi brez
kakršnih koli ostrih pripomočkov samo s peskom in
s trdo palico izdolbel luknjo skozi debel kamen in si
tako naredil preprosto
orodje? Pa še in še zanimivega smo videli … veliko
stvari, ki se nam danes
zdijo nepomembne, vendar
brez njih tudi vsega našega
udobja ne bi bilo …
Ob vsem tem se mi poraja spoznanje, da bi se predvsem mi, sladkorni bolniki
in seveda tudi vsi drugi,
tako ali drugače za kaj prikrajšani Zemljani, morali v
svoji (ne)vztrajnosti, (ne)potrpežljivosti in (ne)doslednosti redno zgledovati prav
po naših prednikih izpred
nekaj tisoč let …
Ob koncu se moram še
posebej zahvaliti donatorjem, ki so velikodušno prispevali dobitke za srečelov
in Občini Razkrižje za vso
podporo in pomoč pri izvedbi srečanja.
Majda Slavinec
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov G. Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici, Radenci

Preventivno okrevanje v Rogaški Slatini
Že tretje leto zapored smo se člani pomurskih društev
diabetikov udeležili preventivnega okrevanja v Rogaški, ki je
potekalo od 5. do 12. junija. Tokrat smo se namestili v hotel
Stiria. Okrevanje je bilo zelo koristno, saj smo izvedeli veliko
novega o sladkorni bolezni.
V hotel smo prispeli
okoli poldneva. Sprejelo
nas je prijazno osebje. V
kristalni dvorani so nam
postregli s pozdravno pijačo. Naša Katarina (vzeli
smo jo kar za svojo) nam
je povedala, kako in kaj
se bo dogajalo ves teden
našega okrevanja, ter
nam predstavila našo animatorko Suzano. Potem
smo se namestili po
sobah, nekateri pa so
nato že morali na zdravniške preglede.
Do večerje smo imeli
»prosto po Prešernu«, kot
temu pravimo. Obiskali

tako da smo spet izvedeli
nekaj novega.
Hladen Donat Mg vpliva
na celoten organizem, na
glasilke, žrelo, želodec predvsem na kislino. V nosečnosti pomaga za lažji
porod, otroci so močnejši,
pri abstinenci alkohola,
čisti kri in holesterol.
Topel pomaga pri prebavi
in za hujšanje. Voda stiria
je za hude bolezni po
operacijah. Ni primerna za
stekleničenje, ker ima polovico manj magnezija kot
donat. Popoldne smo imeli
predavanje o dietni prehrani. Predaval nam je šef

sladkorja v krvi in krvnega tlaka ter druge aktivnosti, od masaže do gimnastike. Imeli smo tudi
predavanje o diabetičnem
stopalu. Ob koncu predavanja so nam stopala tudi
pregledali, tako da je vsak
lahko izvedel, ali je z njim
v redu ali ne.
V sredo smo se po vseh
dopoldanskih aktivnostih
odpravili na pohod po
okoliških gričih in uživali v
čudoviti naravi. Pogled na
Donačko goro je bil enkraten. Domačini pravijo, da
je Donačka gora, ki je pomembna zaradi zbiranja
deževnice, simbol Rogatca
in Rogaške Slatine. Ob vrnitvi v hotel smo imeli
predavanje o zdravljenju
sladkorne bolezni z zelišči. Ogledali smo si tudi
film o zeliščih in njihovi

skozi dišeči gozd. Na vrhu
je bil ves trud poplačan s
čudovitim razgledom. Po
vrnitvi v hotel smo se udeležili predstavitve zeliščnih
mazil, ki smo jih lahko
tudi kupili.
V petek zjutraj je prišel
med nas naš diabetolog
dr. Rudi Mikolič. Prisoten
je bil pri meritvah krvnega
sladkorja in tlaka. Nato
smo se skupaj odpravili v
pivnico mineralne vode in
na skupni zajtrk. Po zajtrku nam je v kristalni dvorani pripravil zanimivo
predavanje, nato pa si je
vzel čas in se z vsakim, ki
je to želel, pogovoril o težavah, ki ga tarejo. Popoldne se je dr. Mikulič
poslovil od nas, mi pa
smo krenili na pohod do
steklarske šole na ogled
proizvodnje in nakup izdelkov. Zvečer smo imeli
slovesno večerjo.

TEDEN JE HITRO MINIL

Po predavanju smo se fotografirali z našim diabetologom dr. Rudijem Mikuličem

smo dobro znane kotičke
Rogaške Slatine. Ponedeljkovo jutro se je začelo z
merjenjem krvnega sladkorja in tlaka, kar se je
potem dogajalo vsak dan,
in sicer ob sedmih zjutraj.
Sledilo je predavanje o
učinkih mineralne vode,
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kuhinje, ki je tudi sam
sladkorni bolnik. Dobili
smo tudi nekaj receptov
za pripravo peciva.

PREDAVANJA IN POHODI
V torek ob sedmih zjutraj smo imeli meritve
S E P T E M B E R

uporabi. Predavatelja sta s
seboj imela tudi zelišča, ki
smo jih lahko kupili.
Dnevi so kar prehitro
minevali. V četrtek dopoldne smo se odpravili
na pohod do turistične
kmetije Perkovič. Pot se je
ves čas vzpenjala v hrib
2 0 0 5

Oh, in že je prišla sobota. Kar nismo mogli verjeti, da ja bil to naš zadnji
dan v Rogaški Slatini.
Takoj po zajtrku smo se
nekateri odpravili na zadnje pohajkovanje po
mestu in po nakupih spominkov. Popoldne smo
imeli predstavitev indijske
masaže. Potem smo se odpravili na pohod po okolici
in se proti večeru zadovoljni vrnili v hotel. Kar
dolgo v noč smo posedeli
in se v preddverju hotela
pogovarjali o minulem
tednu. Bilo nam je kar žal,
da je jutri nedelja in da
takoj po zajtrku odidemo
domov.
Na avtobusu smo si
imeli veliko povedati. Izmenjali smo vtise in si ob
slovesu obljubili, da se vidimo na prihodnjem okrevanju.
Darija Lesjak

IZ NAŠIH DRUŠTEV

Družabno-rekreativno srečanje v Lisjakovi strugi
V soboto, 9. julija, zjutraj nas je namesto sonca in ptičjega
petja pozdravil dež. Na ta dan smo v našem društvu
organizirali družabno-rekreativno srečanje, a je lilo kot iz
škafa. O, ne damo se, sem modrovala sama s seboj. Vreme
nam ne sme pokvariti našega srečanja.
Ob devetih smo se organizatorji srečanja zbrali v
Lisjakovi strugi. Dež je
padal in padal, potok pa je
neutrudno šumel in hitel,
da se čim prej izlije v
Muro. Vremenu je bilo
malo mar naših mrkih pogledov v nebo. Nato je zapihal veter in v krošnjah
dreves je završalo. Upali
smo, da bo veter pregnal
dež. Zato smo se še hitreje
lotili priprav na srečanje,
saj je ura hitro tekla.

VELIKO SMO SI IMELI
POVEDATI
Še ni bila ura deset, ko
so začeli prihajati prvi ude-

leženci srečanja. Ni jih
motil dež. Naš Lojzek je v
pozdrav veselo vrtel najlepše melodije in dobra volja
je kar kipela. Veliko smo si
imeli povedati. Navsezadnje se zato družimo, de se
pogovarjamo in poveselimo
skupaj. Na srečanje smo
kot vedno povabili tudi
naše stare znance iz drugih
pomurskih društev sladkornih bolnikov.
Da ni bilo vse po starem, smo povabili še predsednika in tajnico Društva
diabetikov Maribor, saj je
letos naše okrevanje potekalo hkrati kot mariborsko
in smo se v Rogaški prijet-

no družili, navezali stike
in si obljubili, da se bomo
družili tudi v prihodnje,
saj smo sosednja društva.
In glej ga zlomka, nehalo
je deževati. Očitno je dež
odgnala naša dobra volja
in lahko smo krenili na
pohod proti izviru pitne
vode.
Pot je bila težka, saj so
bila tla premočena, tako da
je kar močno drselo, pa
smo vseeno vztrajno hiteli
naprej in prehodili kar
nekaj kilometrov. Po vrnitvi
nas je čakalo kosilo, ki ga
je medtem pripravil naš neutrudni kuhar. Vsem je zelo
teknilo. Ugotovili smo, da
smo že pošteno lačni.

POLNI DOBRE VOLJE
Po kosilu smo nadaljevali
s športnimi aktivnostmi,
kot je tradicija metanje

žoge na koš. Čas je kar
prehitro mineval in prvi
udeleženci so se že začeli
poslavljati, bolj vztrajni pa
smo še ostali, poslušali Lojzekovo muziko in se zabavali. Proti večeru se je ob
ribniku nabralo kar nekaj
ribičev, ki so pridno lovili
ribe. Ali so kaj ujeli, ne
vem.
Kmalu smo se poslovili in
končali srečanje polni
dobre volje. Naj sije sonce
ali naj dežuje, dan je takšen, kot si ga narediš sam,
smo razmišljali, in mi smo
si takega tudi naredili, da
nam ni nič vzelo dobre
volje in veselja. Upam,
dragi člani društva in gostje, da ste bili zadovoljni,
zato srečno prihoddnje leto
v čudoviti naravi v Lisjakovi
strugi.
Darija Lesjak

DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

Datum

Vsebina

Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel. št..

Društvo diabetikov Domžale
10. september

Izlet v Škocjanske jame

Maks Grošelj, 031 800 656, 01 722 76 11

15. oktober

Predavanje, pohod

Maks Grošelj, 031 800 656, 01 722 76 11

7. do 14. november

Okrevanje

Mirjam Beden 01 721 42 79

Društvo diabetikov Gornja Radgona
17. september

Strokovna ekskurzija

ob 6.00, avtobusna postaja Gornja Radgona

predsednik, 040 576 168

20. september

Rekreacijski pohod

po dogovoru

blagajnik, 040 640 055

4. oktober

Rekreacijski pohod

po dogovoru

blagajnik, 040 640 055

18. oktober

Rekreacijski pohod

po dogovoru

blagajnik, 040 640 055

27. oktober

Rekreacijski pohod

po dogovoru

blagajnik, 040 640 055

8. november

Rekreacijski pohod

po dogovoru

blagajnik, 040 640 055
Zdenka Bogataj, 05 3726 702

Društvo diabetikov Idrija
24. in 25. september

Dvodnevni izlet v Prekmurje s kopanjem v bazenu

Idrija

oktober

Izlet v Trento, na Vršič in Kranjsko goro s pohodom

Idrija

Zdenka Bogataj, 05 3726 702

14. november

Merjenje krvnega sladkorja in tlaka

Idrija, Cerkno

Valerija Pavšič, 040 840 204

november

Kuharska šola

Idrija

Valerija Pavšič, 040 840 204

drugi petek v mesecu

Plavanje v bazenu

ob 20.00, bazen Cerkno

Valerija Pavšič, 040 840 204

prvi ponedeljek v mesecu

Merjenje krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka

od 9.00 do 11.00, trgovina Bio-Med

Valerija Pavšič, 040 840 204

4x mesečno (ob torkih)

Telovadba

ob 19.30, gimnazija Idrija

Valerija Pavšič, 040 840 204

ob 9.00, most nad Jasno

Čažim Babič, 041 909 961, 04 586 12 09

Društvo diabetikov Jesenice
17. september

Pohod Mavrinc

Društvo diabetikov Kamnik
vsak torek

Uradne ure v 1. nadstropju Društva upokojencev Kamnik

od 9.00 do 12.00, pri Marjanci, Kolodvorska 5, Kamnik

Društvo diabetikov Kočevje
september

Predavanje: Diabetična nevropatija

objava po radiu Univox

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

12. oktober

Predavanje: dr. Miha Koselj - Diabetična noga

ob 18.00, hotel Valentin

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

od 3. oktobra - vsak ponedeljek

Šola hujšanja za sladkorne bolnike (cindy)

ob 17.00 pisarna društva diabetikov

Jelka Poj,e 01 893 90 14

od oktobra do decembra

Kuharske delavnice

obvestilo po zbranih prijavah

Branka Kovačič, 041 627 372

9. november

Predavanje: Ogljikovi hidrati, predavateljica dr. Lidija Odorčič

ob 18.00, hotel Valentin

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

14. november

Razstava ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

ob 10.00, knjižnica Kočevje

Nevenka Južnič, 01 893 13 20

14. november

Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

ob 11.00, avtobusna postaja Kočevje

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

vsako 1. sredo v mesecu

Merjenje sladkorja in krvnega tlaka

ob 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov

Bojan Figar, 01 895 40 61, Branka Kovačič, 041 627 372

vsako 1. sredo v mesecu

Informativni dan

ob 17.00, pisarna društva diabetikov

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

vsak torek

Voden pohod v okolici Kočevja

ob 14.00, avtobusna postaja Kočevje

Jože Krapež, 041 624 414, Bojan Figa, 01 895 40 61

vsako sredo in četrtek

Uradne ure

od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov

dežurni člani, 01 893 90 13

zadnjo sredo v mesecu

Biblioterapija

ob 10.00, knjižnica Kočevje

Nevenka Južnič, 01 893 13 20, Denis Gavrič, 01 893 13 20

zadnji četrtek v mesecu

Kopanje v Dolenjskih toplicah

ob 9.00, avtobusna postaja Kočevje

Branka Kovačič, 041 627 372
031 485 470 ali 031 485 490

Društvo diabetikov Kranj
17. september

Pohod: Mavrinc-Sp. Gorniko-koča na Gozdu

ob 9.00, koča pri Jasni

14. oktober

Izlet na trgatev v Jeruzalem

ob 7.00, Kranj - avtobusna postaja

031 485 470 ali 031 485 490

12. november

Izlet in martinovanje

ob 8.00, Kranj - avtobusna postaja

031 485 470 ali 031 485 490

14. november

Svetovni dan diabetesa: merjenje KS

od 8.00 do 12.00, Kranj - Zdravstveni dom

031 485 470 ali 031 485 490

vsako sredo

Uradne ure

od 15.00 do 17.00, pisarna društva

031 485 470 ali 031 485 490
društvena pisarna, 01 898 15 84

Društvo diabetikov Litija
vsak četrtek

Organizirana hoja po programu

ob 8.00, izpred društvene pisarne

vsak 2. torek v mesecu

Kopanje v zdravilišču Laško

ob 15.00,odhod avtobusa izpred društvene pisarne

društvena pisarna, 01 898 15 84

vsak ponedeljek in sredo

Telovadba v telovadnici

ob 18.00, Športna dvorana Litija

društvena pisarna, 01 898 15 84

vsako 1. sredo v mesecu

Uradne ure

od 8.00 do 11.00, v društveni pisarni

društvena pisarna, 01 898 15 84

vsako 1. sredo v mesecu

Merjenje sladkorja in krvnega tlaka in holesterola

od 9.00 do 11.00, v društveni pisarni

društvena pisarna, 01 898 15 84

Društvo diabetikov Ljubljana
vsak 1. ponedeljek

Merjenje HbA1c, mikroalbumini

ob 15.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 28 22 133

1. in 3. ponedeljek

Plavanje

ob 20.00, Zavod RS za rehabilitacijo

Hermina Šteh, 041 338 372

vsak četrtek

Telovadba

ob 17.00, ŠD Tabor

Hermina Šteh, 041 338 372

vsak ponedeljek

Svetovanje, informiranje, merjenje

od 14.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 28 22 133

vsako sredo

Voden sprehod z merjenjem

ob 10.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 28 22 133

vsako sredo

Badminton

ob 17.00, Bit center

Igor Novak, 28 22 133

vsak torek in četrtek

Svetovanje, informiranje, merjenje

od 9.00 do 11.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 28 22 133

17. in 21. september

Izlet v Belokrajno

ob 7.30, hala Tivoli

Igor Novak, 28 22 133

9. od 16. oktobra

Preventivno okrevanje Zdravilišče Laško

Igor Novak, 28 22 133

Društvo diabetikov Ljutomer
zadnji teden

Predavanje

Dom starejših občanov

vsako 2. sredo v mesecu

Razgovori z medicinsko sestro in svetovanje

od 13.00 do 15.00, zdravstveni dom

vms. Nada Smolkovič, 585 14 00

vsako 3. sredo v mesecu

Rekreacijski pohod

pred pisarno društva

Anica Halabarec, 582 19 59
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Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel. št..

Društvo diabetikov Maribor
16. do 23. oktobra

Okrevanje v Rogaški Slatini

ob 12.00, z Ljubljanske ulice 6 (pred Gorenjem)

Franc Nedeljko

vsako sredo

Uradne ure

od 13.00 do 15.00, pisarna na Trubarjevi 15, Maribor

pisarna, 02 228 23 10
Srečko Podhraški, 040 306 530

Društvo diabetikov Mežiška dolina
vsak torek

Pohodi v okolico Mežice

ob 16.00, avtobusna postaja

vsak torek

Pohodi v okolico Kotelj

ob 15.00, po dogovoru skupaj z društvom osteroporoze

Marjeta Macur, 041 847 401

vsako sredo

Pohodi v okolico Črne

ob 16.00, avtobusna postaja

Branko Lepičnik, 041 283 029

vsako sredo

Rekreacija v telovadnici (odbojka)

ob 17.30, Osnovna šola Koroški jeklarji Javornik

Bojan Proje, 031 533 724

Društvo diabetikov Ptuj
10. september

Izlet v Ljubljano in Bistro

prijave v pisarni društva

Zalika Vučak, 02 782 96 41

september

Učna delavnica: Telesna teža in diabetik

zdravstveni dom Ptuj

vabila

8. oktober

Izlet v Opeko, Vinico, Trakovčan in Krapino

prijave v pisarni društva

Zalika Vučak, 02 782 96 41

oktober

Učna delavnica: Diabetik na inzulinu

zdravstveni dom Ptuj

vabila

vabila

oktober

Obisk socialno ogroženih članov in težjih bolnikov članov društva

5. november

Zdravstveni predavanji: Primerna prehrana ter telesna aktivnost
in šport diabetika

Narodni dom Ptuj

12. november

Udeležba na proslavi med. dneva sladkornih bolnikov v Celju

Celje

vabila

14. november

Organiziran pohod »Proti sladkorni bolezni«

ob 11.00, Ptuj, Mestni vrh

Zalika Vučak, 02 782 96 41 ali 02 755 15 81

vsako 1. sredo

Naročilo vstopnic za Terme Ptuj

pisarna društva

Zalika Vučak, 02 782 96 41

vsako sredo

Dežurstvo v društveni pisarni: prijave, informacije, posvetovanja ... od 8.00 do 10.00, društvena pisarna

Zalika Vučak 051 272 804 ali Marija Velikonja

vsako 2. sredo

Razdelitev vstopnic za Terme Ptuj

Zalika Vučak, 02 782 96 41

pisarna društva

Društvo diabetikov Slovenj Gradec
vsak petek

Kegljanje

od 16.00 do 17.00, kegljišče Slov. Gradec

Stane Oblak, 031 642 729

vsak petek

Kolesarjenje

ob 17.00, pri Nami

Danica Sekavčnik, 040 279 806

vsako sredo

Pohod

ob 15.30, pri mostu k NO

Olga Repotočnik, 041 945 664

Društvo diabetikov Škofja Loka
17. september

Pohod na Mavrinc

ob 9.00, pri mostu nad Jasno

Marija Mančevski, 031 472 125

1. oktober

Predavanje dr. Camleka

ob 9.00, predavalnica na Podnu

Marija Mančevski, 031 472 125

vsak četrtek

Pohod v okolici Škofje Loke

ob 9.00, Podlubnik

Marija Mančevski, 031 472 125

Ingeborg Čas, 03 89 77 400

Društvo diabetikov Velenje
15. september

Predavanje vms Slavice Šumnik o najbolj pogostih napakah
pri terapiji sladkorne bolezni

ob 18.00, sejna soba ZD

17. september

Izlet na Otočec

ob 7.30, Rdeča dvorana

Antonija Škrbič, 041 240 496

29. september

Predavanje vms Darje Vučina o diabetični nogi

ob 18.00, sejna soba ZD

Ingeborg Čas, 03 89 77 400

2. do 9. oktobra

Okrevanje v Rogaški Slatini

Rdeča dvorana - čas naknadno

Romana Praprotnik, 041 745 229

14. november

Proslava ob dnevu diabetesa

sporočijo

vsak četrtek

Tedenski pohod v Šoštanju

po dogovoru, Ribiška koča ob Šoštanjskem jezeru

Fanika Jurjovec, 040 924 293, 03 89 11 085

vsako sredo

Tedenski pohod v Velenju

po dogovoru, Ribiška koča ob Velenjskem jezeru

Cilka Miklavžina, 041 260 135

Knjiga Sladkorna bolezen, gibanje in šport
Sladkorna bolezen,
gibanje in šport
je prva knjiga
v Sloveniji,
ki iz več zornih
kotov opisuje
pomen gibanja
pri zdravljenju
sladkorne bolezni.

NAROČILNICA za knjigo SLADKORNA BOLEZEN, GIBANJE IN ŠPORT

Cena knjige je 5.425 tolarjev. Za člane s člansko izkaznico je cena 4.340 tolarjev.
Ime in priimek: .............................................................................................................
Ulica: ............................................................................................................................
Pošta in kraj: .................................................................................................................

Telefonska številka: ................................................... Število izvodov: ......................
Avtorji so
strokovnjaki
Št. članske izkaznice: .............................
s športnega in
medicinskega
Podpis: ...................................................................
področja.
Knjigo lahko naročite po telefonu štev. 01 236 27 26 ali pošljete naročilnico na Zvezo društev diabetikov Slovenije, Einspielerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
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KARDIO MOBIL
je poleti obiskal
18 krajev, kjer je bilo
opravljenih
več kot 3300 meritev

njem Suhorju in Gradcu, v
Ravnah nad Šentrupertom in
Dobrniču, v Odrancih in Dolencih, v Dolenji vasi in Škofijah, v Drežnici in Volčah, v
Polhovem Gradcu in Rovtah,
Koprivniku in Spodnji Sorici
ter Pernovem in Socki.
»Opravili smo 1440 meritev krvnega tlaka, od tega
je imelo 795 obiskovalcev
krvni tlak višji od 140/90
mmHg. Holesterol smo izmerili 1364. obiskovalcem
in pri 673. ugotovili povišane vrednosti maščob v krvi.
Tudi krvni sladkor si je izmerilo 1364 obiskovalcev,
pri čemer smo neustrezne
vrednosti zabeležili v 219.
primerih,« pojasnjuje Jasna

nega sladkorja ter 234 meritev krvnega tlaka.
Skupaj odhajamo na pot
tudi v jeseni. Pridružite se
nam lahko ob otvoritvi, 24.
septembra na Prešernovem
trgu, ko bomo skupaj z
Društvom za zdravje srca in
ožilja praznovali Svetovni
dan srca.
Na jesenski poti se nam
bo priključila tudi ekipa, ki
bo opravljala spirometrijo
ali meritve pljučne funkcije,
s katero zdravniki odkrivajo
kronično obstruktivno
pljučno bolezen. Ta bolezen je pogosta spremljevalka kadilcev ali nekdanjih
kadilcev. Za meritve bodo
morali obiskovalci tudi to-

Jukič Petrovčič, vodja Posvetovalnice za srce v Ljubljani.
Zaradi velikega zanimanja se je Kardio mobil
poleg ustaljene poti pridružil tudi športnemu dogodku, ki ga je organizirala
otroška nogometna šola v
Ljubljani. Meritve so potekale še v BTC, v času njihove letne prireditve. Tako
smo v Ljubljani opravili 154
meritev holesterola in krv-

krat odšteti 500 tolarjev. Za
člane Zveze društev diabetikov Slovenije in Društva za
srce pa so meritve s člansko izkaznico brezplačne.

Jesenskim meritvam se obeta novost:
meritve pljučne kapacitete!
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ve opravljali ob sobotah.
Poleg meritev krvnega tlaka,
maščob in sladkorja v krvi,
smo v Kardio mobilu obiskovalcem omogočili brezplačna
izobraževalna gradiva in posvet z zdravnikom.
Strokovna ekipa je merila
vrednosti pri prebivalcih na
dveh različnih lokacijah v
enem dnevu, dopoldan in
popoldan, in sicer: v Oplotnici in Zgornji Polskavi, v Gor-

Vljudno vabljeni,
da se nam pridružite
na poti do zdravja:

torek, 27. september
Postojna, od 10. do 13. ure
Logatec, od 15. do 17.30
petek, 30. september
Podgrad, od 10. do 13. ure
Kozina, od 15 do 17.30
ponedeljek, 3. oktober
Litija, od 10. do 13. ure
Kisovec, od 15. do 17.30
torek, 4. oktober
Ivanjkovci, od 10. do 13. ure
Dolenci (Bolečka vas),
od 15. do 17.30
petek, 7. oktober
Jezersko, od 10. do 13. ure
Komenda, od 15. do 17.30

S E P T E M B E R
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OGLASNO SPOROČILO

Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije je v sodelovanju z Zvezo društev
diabetikov Slovenije in farmacevtskim podjetjem Pfizer že drugo leto končalo
zelo uspešno preventivno
dejavnost na področju srčnožilnih obolenj. »S prvo
mobilno preventivno akcijo
- Kardio mobilom smo oktobra lani krenili na pot in
opravili več kot tisoč meritev. Pozitiven odziv obiskovalcev nam je dal nov
zalet,« ugotavlja Barbara
Kosler, mag. farm., direktorica podjetja Pfizer.
»Letos smo želeli izmeriti vrednosti še večjemu številu obiskovalcev. Zato smo
število krajev podvojili ter
opravili približno 3300 meritev,« dodaja mag. Danica
Rotar Pavlič, dr. med., predsednica Društva za zdravje
srca in ožilja Slovenije.
Letošnja novost je bila večja prilagodljivost ekipe, saj
so strokovni sodelavci merit-

#

NAGRADNA KRIŽANKA
Nagradna
križanka
št. 60

VRSTA
JEDI

IME NEMŠKE ANTILOPA
Z ZELO
FILMSKE
DOLGIMI
IGRALKE KONIČASTIMI
DOR
ROGOVI

ORGAN
S KATERIM
SE
POMEŽIKNE
NOČNI
LOKAL
PRAOČE
ČLOVEŠTVA
Avtor:
Rudi
Murn

EDEN
IN
DRUGI

STRUPEN
OKRASNI
GRM,
LEPOTNA
LONČNICA

KEM. ZNAK
ZA TULIJ
AM. FILMSKI
IGRALEC
(Jack)

ZOLAJEV
ROMAN

DUŠAN
LAJOVIC

REKA NA
KAVKAZU,
PRITOK
AZOVSKEGA
MORJA

VELIKO
REŠETO
Z REDKO
MREŽO

HATIŠERIF slovesna sultanova listina
v fevd. Turčiji

VELIKO
FINSKO
JEZERO

VELIKA STAROVEŠKA
EVROPSKA
RIMSKA
REKA
PROVINCA
TRPEŽNA
TKANINA ZA
KAVBOJKE
NEON

ITALIJANSKI
VOJAK
S PERJEM
NA KLOBUKU
GLAVNO M.
TURČIJE
RAZGLASIT.
ZA SVETNIKA

ŠVICARSKI
SLIKAR
(Jost,
1539-1591)
DORASEL ČLOVEK
MOŠKEGA SPOLA
KOŠARKAŠKI
KLUB

PRITRDILNICA

MOŠKI V
MOLITVENI
DRŽI, V
STAROKRŠČ.
UMETNOSTI

VREMENARKA
CEGNAR

ZADRUŽNA
ORGANIZACIJA
V CARSKI
RUSIJI

ZGODBICA O
ZN. OSEBI
ORODJE
ZA KOPANJE

GLOBOKA
NEZAVEST

BRITANSKI AVSTRIJSKA VEČJA PTICA
DRESKAČ
OTOK
POROČEVAL.
V IRSKEM
AGENCIJA DRAGIŠA
MORJU
LAPČEVIĆ

ANDREJ
MARINC
EISENHOWERJEV
VZDEVEK
(iz črk: E, I, K)

SLOVENSKA
PESNICA
(Majda)

POTUJOČA
LJUDSTVA
SLOVESNA
SULTANOVA
LISTINA

STAR
SLOVAN
ŠTEVNIK

ČUTILO KONTRABANT
AMMAN Jost, ZA
SLUH
VISOK
švicarski
IN
FUNKCIONAR,
slikar
RAVNOTEŽJE TAJNIK
IME
MADŽAR.AMERIŠKEGA
DIRIGENTA
DORATIJA

RANA
POVZROČENA
Z OSTRIM
PREDMETOM

KRIVOVEREC

KRATICA
ZA
OKAY

KRAJŠE IME
REKA,
KI TEČE ZA IZABELO
SKOZI
KUNTNER
MüNCHEN
TONE

AZIJSKO VOZILO NA DVEH
KOLESIH, KI GA VLEČE
ČLOVEK
PLATNICE ZA SHR. SPISOV

PREDSEDNIK
PLANINSKE
ZVEZE
SLOVENIJE

Izdelki »LINIE-D«
skrbijo
za vaše noge

MAJHNO
MESTO

RIKANJE
ČRKI IZ
BESEDE TOČ

RODITELJ

KOMUNISTIČNA
STRANKA

BIZJAN & Co d.n.o.
ALOJZ
REBULA

Žibertova ul. 1, 1000 Ljubljana
tel.: 01/434 77 11, faks 01/434 77 12, gsm: 041/723 159
http://www.bizjan-co.si, e-mail: bizjan.co@siol.net

CERKVENO
DAROVANJE,
OFER

Nagrajencem križanke iz 59. številke s pravilnim geslom Upina dopolnila k prehrani čestitamo!
Nagrajenci so: 1. nagrada: Mara Kovačič, Ledine 73, 5000
Nova Gorica, 2. nagrada: Milena Korat, Smolnikarjeva 3, 1241
Kamnik, 3. nagrada: Francka Štefe, Dom Petra Uzarja Ročevnica, 4290 Tržič. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
Nagrade za tokratno pravilno rešeno križanko bo poklonilo
podjetje BIZJAN & CO, d.n.o. iz Ljubljane. Križanke pošljite do
10. oktobra 2005 na naslov: Zveza društev diabetikov Slovenije, Einspielerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »Nagradna križanka«. Ne pozabite napisati svoje davčne številke
in davčne izpostave.

Geslo: _ _ za
_ _ nagradno
_ _ _ _ _ _križanko
_ _ _ _ _(september
_ _ _ _2005)
____
Kupon
Ime in priimek: ................................................................................................................
Ulica: .............................................................................................................................
Kraj in poštna številka: .....................................................................................................
Davčna številka in izpostava: .............................................................................................
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UGODNOSTI
POPUSTI IN UGODNOSTI ZA IMETNIKE ČLANSKIH IZKAZNIC

Zveza društev diabetikov Slovenije je za člane društev diabetikov,
ki imajo nove članske izkaznice, pripravila ugodnosti. Popusti veljajo samo za posameznika na podlagi predložene članske izkaznice. Popusti ne veljajo za skupine in se ne seštevajo.

SANITETNI

MATERIAL
ZA DIABETIKE IN DRUGO

Salon DIVINA, Ulica Talcev 2,
Ljubljana Poljane. Urejeno stopalo
– ugodje na vsakem koraku, pedikura in nega nog, strokovna obravnava diabetičnega stopala, manikura, ročna limfna drenaža. Članom društva omogočamo 10 %
popusta za vse storitve. Svoj
obisk naročite po tel. 01 43-43821 ali 040 24-77-24.
Trgovina Revita – izdelki za
zdravo življenje, Tomažičeva 10,
Izola (v hotelu Delfin, vhod s
parkirišča). Medicinske pripomočke izdajamo tudi na recept
oziroma naročilnico ZZZS. 10 %
popusta za izdelke za diabetike
(merilniki sladkorja s potrošnim
materialom, posebna obutev za
diabetike) in 5 % na vse druge izdelke, razen pri izdaji na recept.
PULZ, d. o. o., Miklošičeva 24,
1000 Ljubljana, tel.: 01 433 10
43. Prodaja, kontrola in servis
merilnikov krvnega tlaka. Merilnike sladkorja v krvi, testne trakove in lancete lahko prevzamete tudi na naročilnico ZZZS.
10 % popust pri nakupu novega
aparata.

Kana, d.o.o., Žalec – V podjetju
imajo dolgoletne izkušnje z nego nog in diabetičnega stopala.
Pri njih vam opravijo pedikuro,
nego nog in ponudijo izdelke za
nego nog na podlagi naravnih
zelišč. Predavanja o negi nog se
lahko udeležite vsak prvi torek v
mesecu ob 16. uri, za skupine
pa po dogovoru. Predavanje je
brezplačno. Za pedikuro in izdelke vam na člansko izkaznico
dajo po 5 odstotkov popusta.
Pokličite in se naročite na telefonsko številko 03 713 18 16.
Obiščite jih v Žalcu, Savinjska
cesta 45. Vabljeni.
BBlight, Branko Burja, s. p., Kotlje 105, 2394 Kotlje, tel.: 02 82
77 010 ali 041 448 651 – 10 %
popusta pri nakupu naprave za
pripravo sanitarnih, pitnih voda
in sobnih ionizatorjev (čistilcev
in izboljševalcev zraka). Ogled
in dodatne informacije na
http://www.bblight.com
Hospitalia, d.o.o., vam v svojih
specializiranih trgovinah na podlagi predložene članske izkaznice ponuja 5-odstotni popust
pri prodajnem programu materialov in pripomočkov in 10-odstotni popust pri medicinskih

www.sanolabor.si
V Sanolaborjevih specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, zdravili brez recepta in raznovrstnimi izdelki za
zdravo življenje po vsej Sloveniji ponujamo vsem članom 5 % popust pri
nakupu. Popust ne velja za blago, ki je že znižano ali je v akciji.
Specializirane Sanolaborjeve prodajalne:
Ljubljana – Citypark, Šmartinska 152, tel.: 01 521 12 88
– Cigaletova 9, tel.: 01 23 25 371
– Koseze, Ul. bratov Učakar 54, tel.: 01 510 84 48
– Celovška 280, tel.: 01 510 85 19
Domžale, Slamnikarska 1, tel.: 01 724 44 23
Postojna, Zdravstveni dom, Prečna 2, tel.: 05 720 36 10
Brežice, Zdravstveni dom, Černelčeva 8, tel.: 07 499 32 00
Sevnica, Zdravstveni dom, Trg svobode 14, tel.: 07 816 28 40
Ribnica, Zdravstveni dom, Majnikova 1, tel.: 01 836 97 56
Maribor, City Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, tel.: 02 231 05 76
Novo mesto, Mercator center, Podbevška 4, tel.: 07 39 30 260
Slovenj Gradec, Mercator center, Ronkovska 4a, tel.: 02 883 86 06
Trbovlje, Trg revolucije 26, tel.: 03 563 02 96
N. Gorica, Mercator c., Industrijska c. 6, Kromberk, tel.: 05 333 44 96
Murska Sobota, Ul. Staneta Rozmana 7, tel.: 02 536 10 30
Velenje, Tomšičeva c. 13-15, tel.: 03 897 73 20
Jesenice, Mercator center, Spodnji Plavž 5, tel.: 04 583 64 60
Koper, Pristaniška 2 (na tržnici), tel.: 05 626 26 70
Celje, Mercator center, Opekarniška c. 9, tel.: 03 491 17 01
50
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POLZELA, tovarna nogavic (www.polzela.com)
V specializiranih prodajalnah POLZELA po Sloveniji vam ponujamo program preventivnih nogavic za moške in ženske iz programa COMFORT.
Poseben rob brez gume, ki ne stiska občutljivih nog, in klimaefekt za
tople in suhe noge sta glavni značilnosti tega programa.
Vsem članom ponujamo 5-odstotni popust pri nakupu nogavic iz prodajnega programa POLZELA.
Specializirane Polzeline prodajalne:
Jelka, Polzela 171, Polzela, tel.: 03 703 72 63
Polonca 1, Stanetova 9, Celje, tel.: 03 548 17 66
Polonca 2, Miklošičeva 1, Celje, tel.: 03 548 35 14
Mojca, Prešernov trg 14, Novo mesto, tel.: 07 302 70 69
Sara, Ljubljanska 7 b, Maribor, tel.: 02 320 41 40
Anja, Trg Borisa Kraigerja 5, Maribor, tel.: 02 250 09 03
Fler Maribor, Gosposka 13, Maribor, tel.: 02 250 94 36
Peggy, Mlinska ul. 1, Maribor, tel.: 02 252 52 45
Dora, Jurčičeva 9, Maribor, tel.: 02 228 29 99
Maja, Slovenska ul.39, Murska Sobota, tel.: 02 521 46 00
Nadinn, Tovarniška cesta 10, Brežice, tel.: 07 496 32 12
Fler, Nakupovalni center TUŠ, Kočevje, tel.: 01 895 16 13
Ajda, Ljubljanska 87, Domžale, tel.: 01 721 28 45
Fler Koper, Čevljarska 6, Koper, tel.: 05 627 11 31
Manca, Resljeva 38, Ljubljana, tel.: 01 232 56 62
Diana, Miklošičeva 22, Ljubljana, tel.: 01 434 46 03
Fler Ljubljana, Čopova 12, Ljubljana, tel.: 01 241 65 70
Fler Ljubljana, Slovenska 51, Ljubljana, tel.: 01 231 11 88

storitvah, ki jih opravljamo v
storitvenih centrih Hospitalie na
Kržičevi 7 v Ljubljani, na Mlinski
30 v Mariboru in v sodelovanju
s Prenovo, d. o. o., na Ljubljanski 11 na Bledu.

pališki blagajni. Popust velja za
tele storitve: bazen, savna, fitnes, masaža, kopeli, solarij in
kombinacije teh storitev. Popusti se ne seštevajo z drugimi popusti.

Zaloker & Zaloker, d. o. o.,
Kajuhova ul. 9, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 542 51 11. V naši specializirani trgovini vam ponujamo 10 % popust za nakup aparatov za merjenje sladkorja v
krvi, testnih senzorjev, lancet,
aparatov za pomoč pri impotenci in začasne po-operativne
obutve.

Unior, d. d., program turizem,
Cesta na okroglo 15, Zreče, tel.:
03 757 61 62 in 03 757 61 55.
Člani imajo pri rezervaciji bivanja KTC Rogla in Termah Zreče
10 % popust na redne cene penzionov, polpenzionov, najemov
in paketov.

ZDRAVILIŠčA
M la di ns ko zd rav i l iš č e in le to v i šče Debeli Rtič, Jadranska cesta
73, Ankaran daje 5 odstotkov
popusta na cene penzionskih
storitev. Za vse informacije pokličite recepcijo po telefonu 05
669 20 00. Člani društev se v recepciji evidentirajte s člansko izkaznico.
Krka Zdravilišča, d. o. o., Novo
mesto – Zdravilišče Dolenjske
Toplice, Zdravilišče Šmarješke
Toplice, Zdravilišče Strunjan in
Hoteli Otočec – 10 odstotkov popusta na redne cene hotelskih
storitev (zgornja meja vseh popustov je 20 odstotkov).
Zdravilišče Laško, d. d., Zdravilška 4, 3270 Laško – 20 % popusta na redne cene kopaliških
in zdravstvenih storitev pri plačilu storitev z gotovino pri ko2 0 0 5

Hotel Sava Rogaška, d. o. o.
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška
Slatina, tel.: 03 81 14 000, faks:
03 81 14 732. Na individualne cene po ceniku ponuja 10 % popusta in 5 % popusta na programe.

PREHRANA
Krejan-Levec, d. o. o. – Mlin, pekarna trgovina Brodišče 21, 1236
Trzin – 15 % popusta na kruh
lahko izkoristite v prodajalnah
Trgovina, mlin in pekarna, Peske
19, Trzin in na osrednji pokriti
tržnici v Ljubljani.
UPINA, d. o. o., dopolnila k
prehrani - Franca Nebca 14,
Ljubljana (Rakovnik), tel.: 01 427
20 83. Letos praznujemo 15-letnico podjetja in vam zato do
31. decembra v svoji prodajalni
ponujamo 15 % popusta na vse
izdelke. Obiščete nas lahko v
ponedeljek, sredo in petek od
10. do 12. ure ali pokličite za
brezplačni katalog izdelkov!

