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Za vsebino prispevkov in oglasov ne odgovarjamo. Nepodpisani prispevki so plačani oglasi

Pismo ministru za zdravje
JJaannkkoo KKuuššaarr, 
predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

Avstrija bo v začetku leta 2006 prevze-
la predsedovanje Evropski uniji. Po naših
informacijah bo v sodelovanju z Medna-
rodno diabetično zvezo za evropsko regi-
jo (IDF Evropa), Evropskim združenjem
za raziskave sladkorne bolezni in Evrop-

skim združenjem medicinskim sester za sladkorno bole-
zen 15. in 16. februarja 2006 na Dunaju organizirala po-
svet, na katerem naj bi pripravili konkretna predloge in
priporočila za obvladovanje sladkorne bolezni tipa 2. Ta
stališča in priporočila naj bi bila podlaga za razpravo o
sladkorni bolezni tipa 2 na srečanju ministrov za zdravje
EU, ki bo 26. aprila 2006.

Zveza društev diabetikov Slovenije je od leta 1994 pol-
nopravna članica IDF Evropa. Sodelovanje je dobro in ko-
ristno. Lani smo organizirali redno letno skupščino IDF Ev-
ropa, ki je bila na Otočcu. Takrat je bila sprejeta tudi otoš-
ka deklaracija, ki opozarja tudi na pomanjkljivo odgovor-
nost politike do te hitro naraščajoče bolezni. Želja Zveze
društev diabetikov Slovenije, še posebej pa sladkornih bol-
nikov, je, da bi ministri za zdravje EU sprejeli čim konkret-
nejša priporočila in ukrepe za večje zavedanje o nevarnos-
ti sladkorne bolezni.

Sladkorni bolniki v Sloveniji, ki smo organizirani v 39
društvih, pričakujemo in želimo, da se predstavniki minis-
trstva za zdravje RS, ki se bodo zagotovo udeležili napo-
vedanih pogovorov, odločno zavzamejo za čim enotnejša
priporočila za obvladovanje sladkorne bolezni.

Predstavniki IDF Evropa so nas tudi obvestili, da se v EU
pripravlja zdravstveni program za obdobje 2007-2013. V
dosedanjih pogovorih in pripravah omenjenega programa
se omenja predvsem čim boljše obvladovanje duševnih
bolezni, raka in bolezni srca in ožilja. Glede na hitro nara-
ščanje števila sladkornih bolnikov v Sloveniji kot v Evropi
smo presenečeni, da bi se med boleznimi, ki naj bi jih ob-
ravnaval nov evropski zdravstveni program, morala ome-
njati tudi sladkorna bolezen, ki postaja vodilni vzrok smrti
v Evropi. Te ocene slišimo čedalje pogosteje. Slovenski na-
cionalni program varstva sladkornih bolnikov, ki naj bi ga
sprejeli čim prej, naj bi pripomogel k izboljšanju položaja
in čim bolj načrtnemu delovanju glede varstva sladkorne
bolezni.

Kot humanitarna organizacija, ki deluje v javnem intere-
su in povezuje več kot 17.000 članov, želimo prispevati
svoj delež pri čim bolj kakovostnem in samostojnem ži-
vljenju sladkornih bolnikov. Pričakujemo dobro sodelova-
nje z ministrstvom za zdravje in vsestransko pomoč pri
naših prizadevanjih in ciljih.

V pričakovanju uspešnih rešitev vas lepo pozdravljamo.

Škodljivo počivanje
CCvveettoo PPaavvlliinn, 
vaš urednik

Ritem življenja se spreminja. Namesto
vsakodnevnega gibanja se prebivalci v
razvitih državah čedalje pogosteje za-
tekajo k »počivalnemu«, sedečemu ali
celo ležečemu preživljanju prostega časa.
Ravno počivanje pa je za zdravje najbolj

škodljivo. Vodi k čezmernemu uživanju hrane, večjemu
deležu izrazito nezdrave hrane z veliko maščob in sladkor-
ja. Posledica je povečana telesna teža in nastanek bolezni. 

Na žalost srčno-žilne bolezni vodijo na lestvici vzrokov
za umrljivost sodobnega človeka. Da bi jih zmanjšali, bi
se morali zavzemati za primerno, torej za »zdravo težo«,
ki vodi k zdravemu počutju in zdravemu načinu življenja.
Oboje skupaj pa dosežemo s primerno telesno pripravl-
jenostjo, torej gibanjem in pravilno prehrano.

Prizadevati si je torej treba za boljše ozaveščanje o
pomembnosti izogibanja dejavnikom tveganja, ki
povzročajo srčno-žilne bolezni in seveda trudi druge
bolezni, in za poudarjanje večjega pomena preventivne,
vzgojne, svetovalne in gibalne dejavnosti. In prav to
počnemo tudi v tokratni Sladkorni boletni.

Prinašamo najnovejše podatke, ki jih je pripravila med-
narodne diabetična zveza (IDF), v katerih opozarja, da je
vsak šesti Zemljan predebel, kar pomeni, da je na svetu
milijarda ljudi s preveliko telesno težo, ki povečuje tveg-
anje za nastanek  različnih bolezni, med katerimi je tudi
sladkorna bolezen. Vlade v posameznih državah morajo
spodbujati oblikovanje in izvajanje nujnih preventivnih
ukrepov za zmanjševanje števila prezgodnjih smrti zara-
di kroničnih bolezni, med katerimi je tudi sladkorna
bolezen, so še opozorili iz IDF.

Pišemo tudi o psihosocialnih težavah, ki bi jih bilo
treba šteti kot zaplet sladkorne bolezni, saj raziskave
kažejo, da imajo sladkorni bolniki veliko več psiholoških
težav kot drugi ljudje, ker se počutijo slabo, strah jih je in
so pod nenehnim stresom.  Depresija je med sladkornimi
bolniki dva- do štirikrat pogostejša kot pri drugih ljudeh.
Zato bi morali v nacionalne programe za sladkorno
bolezen vključiti tudi psihosocialno problematiko sladko-
rnioh bolnikov kot tipičen zaplet sladkorne bolezni. 

Pozornost bralcev bosta vsekakor pritegnila tudi članka
o sladkorni bolezni in raku dojk in o sladkorni bolezni in
erektilni disfunkciji, povezani s težavami s prostato.
Razbijanja tabujev glede težav s sečili pri moških se je
lotilo Društvo za zdrava sečila, ki ga je ustanovila
skupina urologov. Podatki namreč kažejo, da ima težave
s povečano prostato približno vsak tertji moški po 50.
letu in vsak drugi moški po 60. letu. Podobne so tudi
številke o pogostnosti motenj erekcije. In to seveda še ni
vse. Pred vami je veliko zanimivega branja.
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sem se odločila, da bom o
tem napisala svojo izkušnjo,
ki sem jo imela letos v prvi
polovici junija. Neko nedeljo
sem srečala gospoda (skoraj
soseda) iz naše ulice. V
pogovoru mi je povedal, da
ima hude bolečine, da ima
herpes zoster, da že več kot
osem dni trpi, da ne more
spati in jesti in da zdravila,
ki mu jih je predpisala oseb-
na zdravnica, nič ne poma-
gajo. Odpel je srajco in
pokazal, da je ves mozoljast
od levega do desnega boka
za ped široko. Bil je čisto
obupan in oslabljen. Sveto-
vala sem mu naj gre nasled-
nje jutro k svoji zdravnici in
prosi za napotnico za proti-
bolečinsko ambulanto, ki jo
imamo tudi v bolnišnici v
Slovenj Gradcu.

Tako je tudi storil. Še isti
dan so ga začeli zdraviti z
elektroterapijo. Prvi teden
vsak drugi dan, drugi in
tretji teden pa vsak dan.
Skupno 13-krat. Svetovala
sem mu, naj se hkrati začne
mazati s sokom netreska.
Tako se je vsak dan, ko je
imel  elektroterapije, večkrat
namazal s tem sokom. Že
drugi dan je povedal, da ga
manj boli. V treh tednik je
bolečina popolnoma izginila.
Bil je neskončno srečen,
zadovoljen za nasvet, oba
nisva mogla verjeti, da ga
nič več ne boli in da se je
tako hitro pozdravil. 

Hudo mi je, ko srečujem
ljudi, posebno starejše, ki
imajo neznosne bolečine v
križu, kolkih, sklepih, kosteh
itd., pa ne vedo za te ambu-
lante, kjer bi jim lahko po-
magali, če bi jim osebni
zdravnik napisal napotnico.
Do teh napotnic ima vsak
tak bolnik pravico. Ko se
pogovarjam z različnimi
ljudmi, tudi mladimi, večino-
ma sploh ne vedo o teh am-
bulantah ničesar, kot da je
to neka skrivnost. Pred
kratkim sem slišala, da
imajo v zdravstvenem domu
na Ravnah, na vidnem mestu
plakat, ki seznanja ljudi o
teh ambulantah. Bilo bi prav,
da bi o tem slišali tudi na
radiu in TV, saj ljudje radi
poslušamo zdravniške
nasvete. 

Vanda Kramaršek,
Dom starejših Prevalje
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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.
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66 Razširitev pravice 
do zdravljenja z inzulinsko
črpalko

88 Dvajset let časopisa 
Sladkorna bolezen (2)

1100 Dramatično povečanje števila
smrti zaradi sladkorne bolezni

1122 Šola o oskrbi 
diabetičnega stopala

1144 Psihosocialne težave bi bilo 
treba šteti kot zaplet 
sladkorne bolezni

1166 Sladkorna bolezen 
in rak dojke

2200 Sladkorna bolezen 
in erektilna disfunkcija

2222 Društvo za zdrava sečila
razbija tabuje

2255 Možnosti zdravljenja zapletov
pri sladkorni bolezni
s hiperbarično oksigenacijo

3311 Maraton Franja 
in vzpon na Vršič

3322 Iz dejavnosti društev diabetikov
Domžale, Lukovica, Mengeš,
Moravče, Trzin, Škofja Loka,
Kranj, Postojna, Idrija, Litija,
Velenje, Slovenj Gradec, Tržič,
in Lenart

4466 Društvene aktivnosti

SSppooššttoovvaannii
V današnjem času imamo

taka zdravila, da nobenemu
bolniku ni treba trpeti
bolečin. Ta stavek sem
slišala koncem leta 1999 ali
morda v začetku leta 2000 v
zdravstveni oddaji na Radio
Slovenija. Žal ne vem imena
tega zdravnika, ki je to
povedal.

Ko sem sama zbolela (zdaj
sem stara 82 let) v začetku
leta 2002, sem se spomnila
na ta stavek. Bila sem tako
bolna, da sem kar obležala.
Bolelo me je vse telo - vse
mišice, glava, spredaj čelo in
zadaj teme, in v notranjosti
roke, noge kolki - vse, tako
da sem bila nekaj mesecev v
postelji. Zvečer, ko sem zas-
pala, so bolečine izginile.
Zjutraj, ko sem se zbudila,
so se v nekaj sekundah
zopet vrnile. Med tem sem
zvedela, da je v Kliničnem
centru protibolečinska am-
bulanta. 

Tedaj se je hčerka odločila
- pobrala je vse moje
zdravstvene izvide in šla v to
ambulanto. Tam so mi pred-
pisali zdravilo proti boleči-
nam. Jemala sem jih redno
in bolečine so se polagoma
zmanjševale in po več tednih
izginile. Od takrat nimam
nobenih bolečin, ki so me
prej morile. Zdaj me nekaj
zadnjih mesecev, če hodim
več kot 20 minut, bolijo
kolki in noge, če hodim dalj
časa, pa moram počivati. Če
mirujem, me nič ne boli

Lani, proti koncu leta, sem
v Nedeljskem dnevniku brala
članek z naslovom Tako me
boli, da bom kar umrla,
potem pa spet letos februar-
ja v prilogi Nedeljskega
dnevnika NIKA članek Boleči-
na. Tako sem zvedela prav
podrobno o protibolečinskih
ambulantah v Sloveniji in
tudi to, da v Murski Soboti
imajo celo protibolečinski
center, edinega v Sloveniji in
enega redkih v Evropi.

Ker opažam, da ima veliko
ljudi hude kronične bolečine,
posebno starejših, pa ne
vedo, kako naj si pomagajo,

*
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Proti spremembam zakona 
o zdravstvenem varstvu

A K T U A L N O

Zveza društev diabetikov Slovenije je
humanitarna organizacija, ki v 39
društvih združuje 17.000 sladkornih
bolnikov. Izvršni odbor (IO) Zveze se je
na 4. redni seji, ki je bila 21. junija,
pod 3. točko dnevnega reda seznanil s
sklepi in stališči udeležencev strateške
konference o zdravstvenem absentiz-
mu ter zavzel naslednja stališča:

11.. Izvršni odbor podpira prizadeva-
nja Ministrstva za zdravje RS, Ministr-
stva za delo, družino in socialne za-
deve RS ter Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, da se proble-
matika zdravstvenega in socialnega
varstva državljanov ureja čim bolj ce-
lovito in učinkovito.

22.. Ker so sklepi in stališča strateške
konference podlaga za pripravo spre-
memb zakona o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zavarovanju in
ne upoštevajo vseh dejavnikov zdrav-
ja in socialne varnosti ljudi, IO meni,
da bi bilo treba upoštevati vse speci-
fičnosti in različne dejavnike, ki vpli-
vajo na ohranitev socialne varnosti
delavcev, ki so zaradi bolezni oziro-
ma poškodbe upravičeno zadržani z
dela in njihovih družin.

Posebna problematika sladkorne bo-
lezni v teh sklepih in stališčih ni ome-
njena. S tem se njena specifičnost ne-
gira in uvršča v tisti del absentizma, ki
ga udeleženci majske razprave ne pri-
znavajo kot upravičenega.

IO meni, da mora dopolnjena zako-
nodaja s področja zdravstvenega var-
stva in zavarovanja priznati upraviče-
no odsotnost vsem tistim sladkornim
bolnikom in tudi njihovim odgovor-
nim skrbnikom (če so ti odsotni zara-
di sladkorne bolezni otrok ali star-
šev), če tako odločijo njihovi zdravni-
ki na podlagi svoje strokovne odgo-
vornosti. Le tako se ne bo »absenti-
zem« po novih spremembah obrnil v
škodo ne samo zavarovancev, ampak
bo zaradi posledic v znatno večji
meri bremenil narodno gospodarstvo
in obvezno zdravstveno zavarovanje.

33.. IO ugotavlja, da pripravljavci
sklepov in stališč ter posledično spre-

memb zakona niso upoštevali proble-
ma kroničnih in dolgotrajnih bolezni,
med katere spada tudi sladkorna bo-
lezen. Strategija predlaganih spre-
memb je pri sladkorni bolezni napač-
na in vodi v protislovnost. Spremem-
be zakonodaje zdravstveni absenti-
zem zaradi te neozdravljive bolezni
zdaj ponovno utemeljujejo kot stro-
šek in negirajo argument, da je ob-
časna odsotnost z dela ugotovljena
na podlagi strokovne odgovornosti
zdravnikov nujna potreba, da se pre-
prečijo napredovanje in zapleti oziro-
ma da se omogoči njihovo odlaganje,
kar pomeni dolgoročno zmanjševanje
stroškov zdravstvene blagajne in
boljšo kakovost življenja obolelega.

Veliki napredek diabetologije pri
odraslih, otrocih in najstnikih omo-
goča ljudem s sladkorno boleznijo,
da živijo čim bolj normalno življenje,
ča se držijo navodil svojih zdravni-
kov, ki imajo pravico in dolžnost, da
v zdravljenje vključujejo tudi potreb-
ni, nenadni »absentizem«. 

Navodila o potrebi takega »absen-
tizma«, ki v svoji končni posledici
zmanjšuje stroške narodnega gospo-
darstva in zdravstvenega zavarova-
nja, ne morejo zamenjati »medicina
dela in izvedenci za ocenjevanje za-
časne in trajne zadržanosti z dela«.

Društva diabetikov s svojo zvezo
na čelu podpirajo zdravstveno stroko
in zahtevajo, da ta stroka s svojimi
odločitvami ne bo »super ocenje-
vana« zaradi ocenjevanja zadržanosti
z dela po predlaganih novih smerni-
cah. S tem se bodo uresničevale tudi
smernice Mednarodne diabetične
zveze in njene regionalne organizaci-
je za Evropo, predvsem pa članov te
organizacije v Evropski uniji.

Tudi stališče, da ne bi smel delavec
med bolezensko zadržanostjo z dela
zapuščati doma ali stanovanja, v pri-
meru sladkorne bolezni ne vzdrži
resne presoje, saj prav fizična aktiv-
nost (plavanje, kolesarjenje, sprehodi
v naravi) pripomore k uspešnejšemu
uravnavanju bolezni. 

44.. IO meni, da sklepi in stališča pre-
malo jasno poudarjajo dejstvo, da
zdravstveni absentizem predpisujejo
zdravniki z vso svojo strokovnostjo in
odgovornostjo. Če v praksi prihaja do
zlorab, ker posamezni zdravniki zlo-
rabljajo ali neodgovorno opravljajo to
zaupano jim družbeno vlogo, je treba
vzpostaviti sistem kontrole za njihovo
delo znotraj zdravstvenega sistema.
Za delavca, ki je zaradi bolezni upra-
vičen do odsotnosti z dela in finanč-
nega nadomestila, jamči zdravnik s
svojo odgovornostjo in strokovnostjo.
»Namišljeni bolniki« ne morejo biti
resno izhodišče za spreminjanje za-
konodaje, ker jih pri odgovornem in
strokovnem delu zdravnikov ne more
biti. Zaradi posamičnih zlorab ni mo-
goče zmanjševati socialne varnosti
vseh bolnih in njihovih družin. 

55.. V sklepih in stališčih je premalo
poudarjeno, da se starostna in po-
trebna delovna doba prebivalstva po-
daljšujejo. Življenjsko obdobje, ko
morajo delavci ostati v aktivnem de-
lovnem razmerju, se je z nekdanjih
55 let za moške in 50 let za ženske
premaknilo na 65 let za moške in 60
let za ženske. Ta razlika je čas, ko se
bolezni pogosteje razvijejo ali že toli-
ko napredujejo, da nastanejo resna
zdravstvena ovira (kronične, starost-
ne bolezni ...). Vse to bo v prihodnje
posledično vplivalo na večjo bolezen-
sko odsotnost z dela.

66.. Predlagane spremembe zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju, ki izhajajo iz skle-
pov in stališč o zdravstvenem absen-
tizmu, predvsem v delu, kjer se dolo-
čajo odstotki za nadomestila plače
med bolniško odsotnostjo, prinašajo
bistveno poslabšanje socialne varnosti
za bolne delavce. Zato jih IO kot pred-
stavnik Zveze društev diabetikov Slo-
venije, ki združujejo bolnike s kronič-
no boleznijo, katera jih lahko spremlja
od otroštva do konca življenja, ne
more podpreti in jim nasprotuje. 

Janko Kušar,
predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

NNaaššaa zzvveezzaa nnee ppooddppiirraa pprreeddllaaggaannee sspprreemmeemmbbee zzaakkoonnaa oo zzddrraavvssttvveenneemm vvaarrssttvvuu iinn zzddrraavvssttvveenneemm zzaavvaarroovvaannjjuu,, 
kkii iizzhhaajjaajjoo iizz sskklleeppoovv iinn ssttaalliišščč oo zzddrraavvssttvveenneemm aabbsseennttiizzmmuu,, iinn jjiimm nnaasspprroottuujjee.. PPrreeddvvsseemm vv ddeelluu,, kkjjeerr ssee ddoollooččaajjoo
ooddssttoottkkii zzaa nnaaddoommeessttiillaa ppllaaččee mmeedd bboollnniišškkoo ooddssoottnnoossttjjoo,, pprriinnaaššaajjoo bbiissttvveennoo ppoossllaabbššaannjjee ssoocciiaallnnee vvaarrnnoossttii zzaa
bboollnnee ddeellaavvccee.. IIzzvvrrššnnii ooddbboorr zzvveezzee mmeedd ddrruuggiimm uuggoottaavvlljjaa,, ddaa pprriipprraavvlljjaavvccii sskklleeppoovv iinn ssttaalliišščč tteerr ppoosslleeddiiččnnoo 
sspprreemmeemmbb zzaakkoonnaa nniissoo uuppoošštteevvaallii kkrroonniiččnniihh iinn ddoollggoottrraajjnniihh bboolleezznnii,, mmeedd kkaatteerree ssppaaddaa ttuuddii ssllaaddkkoorrnnaa bboolleezzeenn..
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DDrraaggoo PPeerrkkiičč,,
vodja oddelka za medicinskotehnične pripomočke,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zaradi pozitivnih učinkov zdravlje-
nja z inzulinsko črpalko je ZZZS ves
čas podpiral prizadevanja stroke in
predstavnikov zavarovanih oseb s
sladkorno boleznijo za razširitev pra-
vice do zdravljenja z inzulinsko čr-
palko tudi za zavarovane osebe, sta-
rejše od 15 let. Prav zaradi zagotovi-
tve finančnih virov za razširitev pra-
vic zavarovanih oseb do medicinsko-
tehničnih pripomočkov se je Zavod v
zadnjih dveh letih pogajal z dobavi-
telji, da bi znižali cene posameznih
vrst medicinskotehničnih pripomo-
čkov. Uspešno izvedena pogajanja so
pripeljala do znižanja cen za posa-
mezne vrste enako kakovostnih pri-
pomočkov in hkrati ustvarila ustrez-
ne prihranke. 

Prav pri znižanju cen posameznih
vrst pripomočkov za zdravljenje slad-
korne bolezni (aparat za določanje
glukoze v krvi, diagnostični trakovi,
inzulinska črpalka vključno s potroš-
nimi materiali) so bili ustvarjeni pri-
hranki, ki so omogočili razširitev pra-
vice do zdravljenja z inzulinsko čr-
palko. Treba pa je poudariti, da je
Zavod lani kljub zmanjšanju stroškov
za celotno skupino pripomočkov za
zdravljenje sladkorne bolezni še
vedno namenil 2,9 milijarde tolarjev,
kar je 30 odstotkov vseh stroškov, ki
jih je imel Zavod z medicinskotehnič-
nimi pripomočki.

PRAVICA DO ZDRAVLJENJA
Z INZULINSKO ČRPALKO
TUDI ZA STAREJŠE OD 15 LET

Skupščina Zavoda je na seji dne
30. marca letos sprejela spremembe
in dopolnitve Pravil obveznega zdrav-
stvenega zavarovanja, ki na novo do-
ločajo pogoje glede upravičenosti do
zdravljenja z inzulinsko črpalko, kar

pomeni možnost zdravljenja z inzu-
linsko črpalko tudi za zavarovane
osebe, starejše od 15 let. Navedena
širitev pravic zavarovanih oseb do
zdravljenja z inzulinsko črpalko velja
od 20. maja letos. Tako so do zdrav-
ljenja z inzulinsko črpalko in do pri-
padajočih potrošnih materialov upra-
vičene zavarovane osebe, ki izpolnje-
ujejo naslednje pogoje: 
1. otrok do 15. leta starosti s sladkor-

no boleznijo tipa 1 ter pogostimi
in velikimi nihanji krvnega sladkor-
ja kljub natančnemu zdravljenju z
večkratnimi aplikacijami inzulina
dnevno;

2. zavarovana oseba z neurejeno
sladkorno boleznijo tipa 1, pri ka-
teri tudi šestmesečno izvajanje
funkcionalne inzulinske terapije ni
bilo uspešno;

3. zavarovana oseba s sladkorno bo-
leznijo tipa 1 in sindromom neza-
vedanja hipoglikemije kljub zdrav-
ljenju z večkratnimi aplikacijami
inzulina dnevno;

4. zavarovana oseba s sladkorno bo-
leznijo, ki se zdravi z inzulinom
med nosečnostjo in ki nima dobro
urejene sladkorne bolezni.

Za zavarovane osebe iz 2., 3. in 4.
točke tega odstavka mora biti izpol-
njen tudi pogoj, da so aktivno sode-
lovale pri dotedanjem zdravljenju v
skladu z navodili zdravnika ter so
usposobljene za samokontrolo in rav-
nanje s črpalko. Lečeči diabetolog to
potrdi s posebno izjavo, ki jo skupaj
z epikrizo poteka bolezni priloži
predlogu imenovanemu zdravniku in
potem hrani v dokumentaciji. 

Tako kot je to veljajo že do zdaj, o
upravičenosti do zdravljenja z inzu-
linsko črpalko na podlagi predloga
zdravnika specialista diabetologa od-
ločijo z odločbo imenovani zdravniki
območnih enot Zavoda. V primeru
upravičenosti do zdravljenja z inzu-
linsko črpalko pa lahko potrošne ma-
teriale na naročilnico za medicinsko

tehnični pripomoček predpišejo
osebni zdravniki zavarovanih oseb,
vendar največ za tri mesece. 

Posebej je treba opozoriti, da je pri
zavarovani osebi s sladkorno bolez-
nijo, ki se zdravi z inzulinom med
nosečnostjo in ki nima dobro urejene
sladkorne bolezni, zdravljenje z inzu-
linsko črpalko v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja zagotov-
ljeno največ za 12 mesecev. V tem
primeru zavarovana oseba prejme in-
zulinsko črpalko v izposojo. Če zava-
rovana oseba po izteku navedenega
obdobja izpolnjuje pogoje za zdrav-
ljenje z inzulinsko črpalko, se ji to
zagotovi tudi naprej. 

ZDRAVNIKI, POOBLAŠČENI
ZA PREDPISOVANJE
INZULINSKIH ČRPALK

V skladu z že navedenimi spre-
membami in dopolnitvami Pravil ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja,
ki so razširile pravico do zdravljenja
z inzulinsko črpalko, so za predpiso-
vanje inzulinskih črpalk pooblaščeni
le zdravniki specialisti diabetologi, ki
jih je s posebnim sklepom imenoval
upravni odbor Zavoda. V nadaljeva-
nju navajamo natančen seznam po-
oblaščenih zdravnikov in izvajalce
zdravstvenih storitev, pri katerih ti
zdravniki opravljajo zdravstvene sto-
ritve. 

Predpisovanje inzulinskih črpalk za
zavarovane osebe do dopolnjenega
18. leta starosti:

KKlliinniiččnnii cceenntteerr LLjjuubblljjaannaa,, PPeeddiiaattrriičč--
nnaa kklliinniikkaa
• prof. dr. Tadej Batttelino, dr. med.
• asist. mag. Nataša Uršič Bratina,

dr. med.
• asist. mag. Nina Bratanič, dr. med.
• asist. mag. Mojca Žerjav Tanšek,

dr. med.

Predpisovanje inzulinskih črpalk za
zavarovane osebe, starejše od 18 let:

Razširitev pravice 
do zdravljenja z inzulinsko črpalko
ZZaavvoodd zzaa zzddrraavvssttvveennoo zzaavvaarroovvaannjjee SSlloovveenniijjee oodd 2200.. jjuulliijjaa 22000022 zzaaggoottaavvlljjaa kkoott pprraavviiccoo zzaavvaarroovvaanniihh oosseebb 
zzddrraavvlljjeennjjee zz iinnzzuulliinnsskkoo ččrrppaallkkoo vv bbrreemmee ssrreeddsstteevv oobbvveezznneeggaa zzddrraavvssttvveenneeggaa zzaavvaarroovvaannjjaa.. GGlleeddee nnaa oopprreeddeelliittvvee 
vv ttaakkrraattnniihh ddoollooččiilliihh PPrraavviill oobbvveezznneeggaa zzddrraavvssttvveenneeggaa zzaavvaarroovvaannjjaa ssoo bbiillee ddoo zzddrraavvlljjeennjjaa zz iinnzzuulliinnsskkoo ččrrppaallkkoo iinn
ss tteemm ddoo ppoottrrooššnneeggaa mmaatteerriiaallaa uupprraavviiččeennee llee zzaavvaarroovvaannee oosseebbee ddoo 1155.. lleettaa ssttaarroossttii.. NNeekkaatteerriimm zzaavvaarroovvaanniimm
oosseebbaamm ppaa jjee bbiilloo ooddoobbrreennoo zzddrraavvlljjeennjjee zz iinnzzuulliinnsskkoo ččrrppaallkkoo iizzjjeemmoommaa žžee oodd lleettaa 22000000 nnaapprreejj..
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KKlliinniiččnnii cceenntteerr LLjjuubblljjaannaa,, 
KKlliinniiččnnii ooddddeelleekk zzaa eennddookkrriinnoollooggiijjoo,,
ddiiaabbeetteess iinn pprreessnnoovvnnee bboolleezznnii

• doc. dr. Andrej Janež, dr. med.
• doc. dr. Marko Medvešček, dr. med.
• prim. Franc Mrevlje, dr. med.
• dr. Marjeta Tomažič, dr. med. 

SSppllooššnnaa bboollnniiššnniiccaa MMaarriibboorr
• prim. Jurij Šubic, dr. med.
• Matej Završnik, dr. med.
• prim. Miro Čokolić, dr. med.

SSppllooššnnaa bboollnniiššnniiccaa CCeelljjee
• Lučka Kostanjšek, dr. med.

Splošna bolnišnica Topolšica
• Damjan Justinek, dr. med.

SSppllooššnnaa bboollnniiššnniiccaa NNoovvoo mmeessttoo
• Milivoj Piletič, dr. med.

SSppllooššnnaa bboollnniiššnniiccaa JJeesseenniiccee
• Karmen Janša, dr. med.

KKlliinniiččnnii ooddddeelleekk zzaa pplljjuuččnnee bboolleezznnii
iinn aalleerrggoollooggiijjoo GGoollnniikk

• Marjan Kristanc, dr. med.
ZZddrraavvssttvveennii ddoomm KKooppeerr

• Metka Mesec-Staut, dr. med.

VRSTE INZULINSKIH ČRPALK
V BREME OBVEZNEGA
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Zavarovane osebe, ki so upravičene
do zdravljenja z inzulinsko črpalko,
lahko prejmejo v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja inzulinske
črpalke treh izdelovalcev, za katere je
ugotovljeno, da so strokovno ustrez-
ne za to vrsto zdravljenja in zagotav-
ljajo ustrezen servis zavarovanim
osebam. Zavod se je v začetku letoš-
njega leta, torej že pred širitvijo pra-
vice do zdravljenja z inzulinsko čr-
palko, pogajal z zastopniki izdeloval-
cev inzulinskih črpalk v Sloveniji za
znižanje cen inzulinskih črpalk in
cen potrošnega materiala. Rezultat
teh pogajanj je bilo znižanje cen in-
zulinskih črpalk s 715.000,00 tolar-
jev na:
• 536.250,00 tolarjev za inzulinske

črpalke Disetronic (Accu Chek D-
Tronplus in H-Tronplus) in Sooil De-
velopment (Dana Diabecare II);

• 619.535,00 tolarjev za inzulinske
črpalke Medtronic Mini Med (Para-
digm 712).
Glede na mnenje stroke o ustrez-

nosti posameznih inzulinskih črpalk
za določene skupine zavarovanih
oseb in dogovorjenih cen inzulinskih
črpalk je Zavod določil cenovni stan-
dard za inzulinsko črpalko do 15.
leta starosti v višini 619.535,00 tolar-
jev in za inzulinsko črpalko nad 15

let starosti v vrednosti 536.250,00
tolarjev. V skladu z navedenim zava-
rovane osebe prejmejo inzulinsko čr-
palko v primeru ugotovljene upravi-
čenosti brez doplačil. Zavarovana
oseba, starejša od 15 let, doplača
razliko v ceni med ceno inzulinske
črpalke in cenovnim standardom, do-
ločenim za inzulinsko črpalko nad
15. letom starosti le v primeru, če se
odloči za zdravljenje z inzulinsko čr-
palko, ki jo izdeluje Medtronic Mini
Med.

Pri tem je treba dodati, da je za-
stopnik inzulinskih črpalk Medtronic
Mini Med podjetje Zaloker & Zaloker
izkazalo pripravljenost za dodatno
znižanje cene inzulinskih črpalk,
kar je bilo z Zavodom tudi dogovor-
jeno, tako da te črpalke od 1. sep-
tembra letos stanejo 553.024,50 to-
larja. 

Razen tega pa je upravni odbor Za-
voda sprejel sklep o spremembah in
dopolnitvah nazivov in šifer medicin-
skotehničnih pripomočkov, s katerim
se je dosedanja starostna meja pri in-
zulinskih črpalkah dvignila s 15 na
18 let. V skladu s tem veljajo od 1.
septembra na novo določeni nazivi in
cenovni standardi inzulinskih črpalk,
in sicer: 
• inzulinska črpalka do 18. leta sta-

rosti, cenovni standard je
553.034,50 tolarja,

• inzulinska črpalka nad 18. letom
starosti, cenovni standard je
535.250,50 tolarja.
Dogovorjene cene za potrošni ma-

terial so znižane za 20 odstotkov na
podlagi pogajanj v začetku leta 2005
in so pri vseh vrstah inzulinskih čr-
palk enake, zato zanj ni potrebno do-
plačilo. 

ZAGOTAVLJANJE POTROŠNEGA
MATERIALA ZA ZAVAROVANE
OSEBE, KI SO IZJEMOMA
PREJELE INZULINSKO ČRPALKO
DO 20. MAJA 2005

Tako kot smo navedli že v uvodu,
je Zavod posameznim zavarovanim
osebam, starejšim od 15 let, z zelo
težko vodljivo sladkorno boleznijo na
predlog Interne klinike in Pediatrične
klinike Kliničnega centra Ljubljana iz-
jemoma odobril zdravljenje z inzulin-
sko črpalko pred 20. majem letos. V
skladu s tem je bilo tem zavarovanim
osebam izjemoma odobreno tudi za-
gotavljanje potrošnega materiala,
praviloma za eno leto. Vse te vloge

zavarovanih oseb pa so se reševale
na Direkciji Zavoda v Ljubljani. 

Glede na spremembe in dopolnitve
Pravil, ki veljajo od 20. maja 2005 ,
in upravičenost do zdravljenja z inzu-
linsko črpalko tudi za zavarovane
osebe, starejše od 15. let, ni več po-
trebna izjemna odobritev potrošnega
materiala s strani Direkcije Zavoda. Za
te zavarovane osebe bodo imenovani
zdravniki območnih enot Zavoda ugo-
tovili izpolnjevanje pogojev glede
zdravljenja z inzulinsko črpalko in v
skladu s tem izdali odločbo. Če so pri
zavarovani osebi izpolnjeni določeni
pogoji za zdravljenje z inzulinsko čr-
palko, bo ta lahko pri svojem oseb-
nem zdravniku prejela naročilnico za
medicinskotehnični pripomoček. 

Za izdajo te odločbe je potrebno,
da zdravniki diabetologi, ki zdravijo
te zavarovane osebe, oziroma zdrav-
niki, ki so pooblaščeni za predpiso-
vanje inzulinskih črpalk, posredujejo
imenovanemu zdravniku območne
enote Zavoda razen povzetka zdrav-
ljenja še izpolnjeni listini, in sicer na-
ročilnico za medicinskotehnični pri-
pomoček in predlog imenovanemu
zdravniku. 

Zavod je posamezne zavarovane
osebe, ki so zaradi izteka odobritve
posredovale vlogo za nadaljnjo iz-
jemno odobritev potrošnega materia-
la, obvestil o spremembah in postop-
ku glede njihovega nadaljnega uvelja-
vljanja pravice do tega materiala. V
odgovoru zavarovanim osebam smo
glede na njihovo stalno prebivališče
navedli, kje imajo najbližje poobla-
ščene zdravnike diabetologe za pred-
pis inzulinskih črpalk. To ne pomeni,
da smo nameravali omejiti pravico
zavarovane osebe do proste izbire
zdravnika in da mora zavarovana
oseba prekiniti zdravljenje sladkorne
bolezni pri dosedanjem diabetologu
in zaradi postopka ugotavljanja upra-
vičenosti do zdravljenja z inzulinsko
črpalko, to zdravljenje nadaljevati pri
katerem izmed navedenih zdravnikov
na prejetem dopisu. 

Zdravljenje z inzulinsko črpalko je
pomemben del terapije pri osebah s
težko vodljivo sladkorno boleznijo.
Skupna prizadevanja so omogočila
širitev pravice do zdravljenja z inzu-
linsko črpalko. Pričakovane rezultate
pri zdravljenju teh zavarovanih oseb
bo mogoče doseči le, če bomo vsi, ki
sodelujemo pri tem, torej stroka,
Zavod, dobavitelji in tudi zavarovana
oseba, opravili svoj del naloge z vso
odgovornostjo.
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prim. mag. MMiihhaa KKoosseelljj, dr. med.

Po izteku prvega mandata je bilo
treba preurediti uredništvo, ker je
nekaj članov umrlo, nekateri pa niso
želeli več sodelovati. Tako je leta 1990
postal glavni in odgovorni urednik
Bojan Zavašnik, ki se je tudi poklicno
ukvarjal z novinarstvom, člani uredniš-
tva pa so bili: dr. Miha Koselj (urednik
za strokovne zadeve), Mihaela Mrav-
ljak, Sabina Nograšek, Franc Ograjen-
šek, Miran Sattler, Štefan Temlin,
Duška Vreg in dr. Peter Weiss (lektor). 

Leta 1992 je prišel v uredništvo še
Lojze Cepuš, ki je postal naslednje leto
odgovorni urednik časopisa. Na tem po-
ložaju oziroma od leta 1996 na položa-
ju glavnega in odgovornega urednika je
ostal do konca leta 1999. Leta 1992
smo ponovno izdali samo eno številko
časopisa. V letih 1989 in 1990 je časo-
pis tiskal Studio Print, naslednjih deset
let pa tiskarna Pleško, ki se je pozneje
preimenovala v Littera picta.

SLAVNOSTNA ŠTEVILKA
OB 35-LETNICI ZVEZE
SLADKORNIH BOLNIKOV

Ob 35-letnici Društev diabetikov Slo-
venije je oktobra 1991 izšla slavnostna
številka, v kateri je Štefan Temlin opi-
sal zgodovino zveze in društev. Leta
1992 smo 27. junija v Rogaški Slatini
prvič praznovali svetovni dan sladkor-
ne bolezni. Hkrati je bil to tudi prvi
dan sladkorne bolezni v Sloveniji.
Mednarodna zveza za diabetes (IDF) je
leta 1991 določila 27. junij za svetovni
dan sladkorne bolezni. To vest je pri-
nesla 13. številka Sladkorne bolezni ju-
nija 1992. Tudi naslednje leto smo 27.
junija praznovali v Ljubljani. To je bilo
skromno objavljeno na drugi strani
Sladkorne bolezni. 

IDF je takrat že spremenila datum
praznika na 14. november, to je na
rojstni dan Friderika G. Bantinga, ki je
skupaj s Charlsom Herbertom Bestom,
Jamesom Bertramom Collipom in Joh-
nom Jamesom Richardom MacLeodom
odkril insulin. Leta 1923 sta Ch. H.
Best in J. J. R. Mac Leod za odkritje in-
sulina prejela Nobelovo nagrado, ven-
dar sta napako Nobelovega komiteja

popravila in nagrado razdelila z
obema sodelavcema.

V januarski številki leta 1993 je bil
objavljen sklep Mednarodne zveze za
diabetes o začasnem članstvu naše
naše zveze v IDF, kar je bilo sklenjeno
na sestanku 14. septembra 1992 v
Heidelbergu. Z nekaj zamude je bila
objavljena tudi slika slovenskih di-
abetologov pred Belo hišo, posenta
26. junija 1991. Med vojno za Slo-
venijo so bili namreč slovenski dia-
betologi od 23. do 28. junija 1991
na 14. kongresu IDF v Washingto-
nu. Takratnemu predsedniku Geor-
geu Bushu st. so predali peticijo,
naj pomaga ohraniti demokracijo
in svobodo v Sloveniji. 

Dvojna številka, 18-19, ki je izšla
decembra 1994, je objavila novico,
da je bila Slovenija na 15. kongresu
IDF v Kobeju na Japonskem spreje-
ta v polnopravno članstvo IDF.
Pismo sta podpisala takratni pred-
sednik IDF Wandell Mayers in dr.
Jak Jerval, ki je bil v Kobeju izvo-
ljen za naslednjega predsednika. 

OBSEG ČASOPISA
SE NENEHNO POVEČUJE

Časopis je v teh letih še vedno
izhajal dvakrat na leto, le leta

1993 nam je uspelo izdati tri šte-
vilke. Povečal pa se je obseg, saj
so posamezne številke vsebovale
od 25 do 30 strani. Tiskali smo
jih na boljšem papirju. Med članki
je bilo veliko fotografij, posamez-
ne so bile tudi barvne. Društvene
novice so po obsegu že presegle
strokovne članke. Vsa društva so
poročala o svojem delu. Posamez-
niki so pisali o svojih izkušnjah, o
zanimivih doživetjih. Začeli smo
objavljati tudi literarne prispevke.
Naklada se je povzpela na 10.000
izvodov in več. Vse to pomeni, da
se je časopis prijel, postal je
pravo glasilo sladkornih bolnikov.

Leta 1995 smo praznovali 50-
letnico organizirane diabetološke
službe v Sloveniji in 10-letnico iz-
hajanja časopisa Sladkorna bole-
zen, kar je bilo objavljeno v dvoj-
ni, 21. - 22. ševilki decembra
1995. V tej številki se je predstavil
tudi nov kandidat za predsednika

Zveze društev za boj proti sladkorni
bolezni Jože Snoj, ki je bil naslednje
leto tudi izvoljen. Dotedanji predsed-
nik Štefan Temlin je v isti številki ori-
sal uspehe svojega dela v štirih zelo
uspešnih mandatnih obdobjih 1979-
1996. 

VV pprreejjššnnjjii šštteevviillkkii ssmmoo ppiissaallii oo tteemm,, kkaakkoo jjee pprreedd vveečč kkoott ddvvaajjsseettiimmii lleettii nnaassttaallaa zzaammiisseell oo iizzddaajjaannjjuu ččaassooppiissaa
SSllaaddkkoorrnnaa bboolleezzeenn,, kkii jjee bbiill nnaattoo lleettaa 11998855 ttuuddii uussttaannoovvlljjeenn,, oo tteežžaavvaahh,, kkii ssmmoo jjiihh iimmeellii nnaa zzaaččeettkkuu,, iinn oo tteemm,,
kkaakkoo jjee pprrooppaaddllaa zzaammiisseell oo eennoottnneemm jjuuggoosslloovvaannsskkeemm ččaassooppiissuu zzaa ssllaaddkkoorrnnee bboollnniikkee.. NNaaddaalljjuujjeemmoo zz lleettoo 11999900..
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NOVA ZUNANJA
PODOBA ČASOPISA

Leta 1996 je bilo treba spremeniti
statut Zveze. Hkrati je bilo treba izde-
lati tudi razpoznavni znak (logotip). V
23. ševilki, marca 1996, je bilo objav-
ljenih več predlogov in znakov društev.
Sprejet je bil znak ljubljanskega druš-
tva, ki je bil prilagojen Zvezi. Ta znak
je natisnjen tudi na časopisu od 27. še-
vilke, to je od marca 1997 naprej.

Leta 1996 (št. 24, november 1996)
je ponovno prišlo do spremembe v
uredniškem odboru. Glavni in odgo-
vorni urednik je postal Lojze Cepuš,
v uredniškem odboru pa so bili; dr.
M. Koselj, Vida Cimperšek, Srečko
Makoter, Ana Čerpnjak, vms, in dr.
Peter Weiss, lektor. Naslednje leto se
je uredništvo reorganiziralo. Poleg
uredniškega odbora smo ustanovili
uredniški svet, predsednica je bila dr.
Vlasta Gjura Kaloper, člana pa Štefan
Temlin in Barbara Prelesnik, dipl.
farm. Časopis je dobil nazaj svoj
prejšnji podnaslov: Glasilo Zveze
društev diabetikov Slovenije. 

Naša dolgoletna želja, da bi izdajali
tri števikle časopisa na leto, se je ures-
ničila šele leta 1998, že dve leti pozne-
je pa smo pričeli izdajati štiri številke
na leto. Spremenili smo tudi podobo
časopisa. Dvojna številka (33-34) junija
1999 je dobila novo sodobno podobo
in notranjo ureditev, kar je naredil Blaž
Mrevlje. Naslednje leto je to nadaljeval
in izpopolnjeval Brane Bombač, kar
uspešno dela še zdaj. 

PRELOMNO LETO 2000
Leta 2000 je bil za glavnega in od-

govornega urednika imenovan poklicni

novinar Cveto Pavlin. Časopis je
po tem doživel največ vsebin-
skih in oblikovnih sprememb.
Takoj istega leta smo v celoti
prešli na barvni tisk (časopis od
takrat tiska Delo TČR), dodali
smo nove vsebine in povečali
število strani najprej na 36 in
nato na 52, dostavo je od druš-
tev prevzela Pošta Slovenije, ki
to delo opravi v eni noči, število
izdaj smo lani povečali na pet,
letos pa na šest na leto.

Zadnjo spremembo je ured-
ništvo doživelo leta 2004. Glav-
ni in odgovorni urednik je še
vedno Cveto Pavlin, člani ured-
niškega odbora pa so Brane
Bombač (tehnični urednik), Mi-
lojka Mansoor (lektorica, ki je
to delo leta 2001 prevzela od
dr. Petra Weissa), Špelca Rudolf

(tajnica), dr. M. Koselj (zdravstvena
problematika), Tjaša Cepuš in Vojko
Cuder (člana). Izdajateljski svet sestav-
ljajo: Janko Kušar (predsednik), Judita
Erjavec, dr. Vlasta Gjura Kaloper, Val-
neja Jurečič, mag. farm., in Dominik
Soban (člani). Vse to pa ni več prava
zgodovina, ampak sedanji čas, o kate-
rem bodo čez nekaj let pisali drugi.

Kljub temu naj na koncu omenim po-
sebno, slovensko-angleško izdajo Slad-
korne bolezni, ki je izšla oktobra lani,
ko je naša Zveza na Otočcu gostila ge-
neralno skupščino IDF za evropsko ob-
močje. Posebno številko so dobili vsi
udeleženci skupščine, ki so bili s takš-
no predstavitvijo dela naše Zveze iz-
jemno zadovoljni, še posebej pa jo je
pohvalilo tudi vodstvo IDF Evropa.

www.diabetes-zveza.si

   



O K T O B E R 2 0 0 5

Svetovna zdravstvena organizacija
je v svojem zadnjem poročilu z nas-
lovom Preprečevanje kroničnih bolez-
ni: življenjsko pomembna naložba
ugotovila, da vsako leto zaradi epide-
mije kroničnih bolezni umre okrog
35 milijonov ljudi, od tega kar 80 od-
stotkov v nerazvitih in srednje razvi-
tih državah. Hkrati opozarja, da bo
število smrti zaradi sladkorne bolez-
ni v prihodnjih desetih letih naraslo
kar za 80 odstotkov!

VSAK ŠESTI ZEMLJAN
JE PREDEBEL

Profesor Pierre Lefebvre, predsednik
Mednarodne diabetične zveze (IDF)
pravi, da ocenjujejo, da je za vsaj tri
milijone teh smrti kriva sladkorna bo-

lezen. V Indiji živi največji delež ljudi
s sladkorno boleznijo, 35 milijonov,
kar pomeni osem odstotkov odrasle
populacije. Ta odstotek še vedno ne-
zadržno raste. Prav tako predvidevajo,
da bo v prihodnjih 25 letih število
ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 na
Kitajskem doseglo 50 milijonov. 

Najpogostejšo obliko sladkorne bo-
lezni, diabetes tipa 2, povzročajo de-
javniki, kot sta nezdrav način prehra-
njevanja in premalo telesne dejavnos-
ti, a jih je mogoče preprečiti. Na
svetu je milijarda ljudi s preveliko te-
lesno težo, ki povečuje tveganje za
nastanek s čezmerno telesno težo
povezanih kroničnih nenalezljivih bo-
lezni. Mednje sodijo sladkorna bole-
zen tipa 2, bolezni srca in ožilja in
nekatere oblike raka.

»Še bolj skrb zbujajoče pa je, da je
vedno več predebelih otrok in mla-
dostnikov, kar se kaže v povečanem
številu diabetesa tipa 2 pri otrocih in
mladih,« pravi profesor Martin Silink,
ki je izbrani predsednik IDF za ob-
dobje 2006-2009.

ZMANJŠATI
DEJAVNIKE TVEGANJA

»Nikakor ne smemo spregledati po-
mena kroničnih bolezni,« pravi profe-
sor Lefebvre. »Vsaka država, ne
glede na stopnjo razvitosti, lahko pri-
pomore k zmanjševanju bremena, ki
ga prinašajo kronične bolezni. To
lahko storijo z večjim nadzorom in
preprečevanjem dejavnikov tveganja.
Določena sredstva so za take dejav-
nosti sicer potrebna, vendar pa je
končni izkupiček, tako imenovani
»cost benefit«, bistveno večji. Če bi
odstranili dejavnike tveganja, bi pre-
prečili najmanj 80 odstotkov bolezni
srca, možganskih kapi in sladkorne
bolezni tipa 2. 

Na svetu živi okrog 200 milijonov
ljudi s sladkorno boleznijo in IDF
predvideva, da jih bo leta 2025 kar
333 milijonov. Brez preprečevanja
tega naraščanja bo leta 2025 za nji-
hovo oskrbo potrebnih od 213 do
396 milijard dolarjev. To pomeni, da
bi od sedem do 13 odstotkov vsega
denarja, namenjenega zdravstvu, po-
rabili za sladkorno bolezen.

»Vlade v posameznih državah mo-
rajo spodbuditi oblikovanje in izvaja-
nje nujnih preventivnih ukrepov za
zmanjševanje števila prezgodnjih
smrti zaradi kroničnih bolezni. Po-
membno je, da to storijo v sodelova-
nju z drugimi družbenimi dejavniki,
predvsem z industrijo ter organizaci-
jami strokovnjakov in diabetikov,«
poudarja profesor Martin Silink.

Po sporočilu za javnost, ki ga je izdala IDF,
pripravila Vlasta Gjura Kaloper, 

dr. med., spec. transf. med., podpredsednica
Zveze društev diabetikov Slovenije

Dramatično povečanje števila smrti
zaradi sladkorne bolezni
NNaa ssvveettuu zzddaajj žžiivvii ookkrroogg 220000 mmiilliijjoonnoovv lljjuuddii ss ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezznniijjoo.. MMeeddnnaarrooddnnaa ddiiaabbeettiiččnnaa zzvveezzaa ((IIDDFF)) 
pprreeddvviiddeevvaa,, ddaa jjiihh bboo ččeezz ddvvaajjsseett lleett,, lleettaa 22002255,, kkaarr 333333 mmiilliijjoonnoovv.. ČČee tteeggaa nnaarraaššččaannjjaa nnee bboommoo pprreepprreeččeevvaallii,,
bboo lleettaa 22002255 zzaa nnjjiihhoovvoo oosskkrrbboo ppoottrreebbnniihh oodd 221133 ddoo 339966 mmiilliijjaarrdd ddoollaarrjjeevv.. TToo ppoommeennii,, ddaa bbii oodd sseeddeemm 
ddoo 1133 ooddssttoottkkoovv vvsseeggaa ddeennaarrjjaa,, nnaammeennjjeenneeggaa zzddrraavvssttvvuu,, ppoorraabbiillii zzaa ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezzeenn..
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Neverjetno hitro je minilo deset let
od prvega srečanja v šoli za oskrbo
diabetičnega stopala v Preddvoru.
Leta 1995 je namreč mag. Vilma Ur-
bančič-Rovan, dr. med., pod vtisom
izobraževanja v Veliki Britaniji začela
izjemno uspešno pot ozaveščanja in
izobraževanja zdravstvenih delavcev
o pravilni oskrbi diabetičnega stopa-
la. 

Rezultati se kažejo predvsem v
tem, da imamo zdaj v Sloveniji zdrav-
stvene delavce in pedikerje, ki se za-
vedajo, kako zelo pomembno je zna-
nje pri oskrbi diabetične noge. In
ravno zaradi vsakoletne šole o oskrbi
diabetičnega stopala se je veliko
stvari na tem področju izboljšalo.

ZANIMANJE ZA ŠOLO JE VELIKO
Šola je namenjena zdravnikom, me-

dicinskim sestram, fizioterapevtom,
pedikerjem in vsem, ki poklicno
skrbijo za ljudi s sladkorno bolezni-
jo. Zgodnje prepoznavanje tipičnih
zapletov sladkorne bolezni na spod-
njih okončinah in njihova ustrezna in
strokovna obravnava so zelo po-
membni zaradi preprečevanja hude
invalidnosti in amputacij. Zato ni pre-

senetljivo, da zanimanje za udeležbo
v tej šoli tekom desetletja ni usahni-
lo. To je verjetno tudi posledica od-
ličnih programov, ki jih pod organi-
zacijskim vodstvom dr. Urbančičeve
pripravijo vrhunski strokovnjaki iz
Slovenije in tujine. Letošnje srečanje
je bilo še posebej zanimivo. 

Prvi dan, v petek, so bila na pro-
gramu skupna predavanja o temelj-
nih znanjih o diabetičnem stopalu: o
epidemiologiji, etiopatogenezi in kla-
sifikaciji, o nevropatskem stopalu,
periferni žilni bolezni, konservativ-
nem zdravljenju razjed, glivičnih
okužbah, fizikalnih metodah zdrav-
ljenja razjed ter razbremenitivi z
mavčenjem. 

Tri predavanja so bila name-
njena kirurškemu zdravljenju
razjed in vnetij ter obvezilne-
mu materialu. V poseben
sklopu pa so strokovnjaki po-
novno poudarili, kako po-
membna je za sladkorne bol-
nike primerna in individualno
izbrana oziroma izdelana
obutev. Prikazani sta bili tudi
rehabilitacija bolnika z ampu-
tacijo spodnjih okončin in os-
krba z medicinsko tehničnimi
pripomočki.

PREDSTAVITEV
ZANIMIVIH NOVOSTI

Drugi dan so se udeleženci
razdelili v dve skupini. Ena je
poslušala osnovni program z
informacijami o presejalnih
testih, merjenju perfuzijskih
tlakov in medicinsko pediku-
ro, druga pa je v nadaljeval-
nem programu izvedela no-
vosti v diagnostiki in zdravlje-

nju diabetičnega stopala. Zelo zani-
miva so bila predavanja o zdravljenju
s hiperbarično komoro, o plastično-
rekonstruktivni kirurgiji nevropati-
čnih razjed, o pristopu k bolniku z
motnjami arterijske prekrvitve in o
pristopu k bolniku z bolečo nevropa-
tijo. Glede na spodbudne rezultate
lahko upamo, da bodo ti načini
zdravljenja postali dostopni čim šir-
šemu krogu bolnikov. 

Prepričana pa sem, da bo letošnji
enajsti šoli prihodnje leto sledila dva-
najsta in še naprej. Glede na kako-
vost programa predvidevam, da bodo
oktobrska srečanja v Preddvoru osta-
la stalnica v izobraževanju zdravstve-
nih delavcev o oskrbi diabetičnega
stopala in da bodo postala kraj, kjer
bomo od vrhunskih strokovnjakov
imeli priložnost slišati najnovejše in-
formacije s tega področja.

Vlasta Gjura Kaloper

A K T U A L N O

Šola o oskrbi diabetičnega stopala
TTuuddii lleettooss jjee bbiillaa vv PPrreeddvvoorruu ššoollaa oo oosskkrrbbii ddiiaabbeettiiččnneeggaa ssttooppaallaa,, kkii jjoo vvooddii mmaagg.. VViillmmaa UUrrbbaannččiičč--RRoovvaann,, ddrr.. mmeedd..
ŠŠoollaa jjee nnaammeennjjeennaa zzddrraavvnniikkoomm,, mmeeddiicciinnsskkiimm sseessttrraamm,, ffiizziiootteerraappeevvttoomm,, ppeeddiikkeerrjjeemm iinn vvsseemm,, kkii ppookklliiccnnoo sskkrrbbiijjoo
zzaa lljjuuddii ss ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezznniijjoo..

mag. Vilma Urbančič-Rovan, dr. med.

Mednarodna diabetična federacija (IDF) je v skladu z letošnjo temo svetov-
nega dneva diabetesa izdala knjigo o diabetičnem stopalu z naslovom Time
to Act, Diabetes and Foot Care. Avtorji so vrhunski evropski strokovnjaki, ki
se ukvarjajo z oskrbo diabetičnega stopala, med njimi je tudi mag. Vilma
Urbančič Rovan, dr. med. V knjigi je celostno predstavljena problematika di-
abetičnega stopala, podane pa so tudi smernice za ukrepanje.

V knjigi je zelo veliko koristnih informacij za vse, ki se kakorkoli srečujejo s
sladkornimi bolniki. 

Naročite jo lahko na e-naslovu: iinnffoo@@iiddff..oorrgg in wwwwww..iiddff..oorrgg
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Na letošnjem festivalu se je predsta-
vilo 93 razstavljavcev, 28 predavateljev
in 20 nastopajočih na odprtem odru.
Obiskalo ga je več kot 8000 ljudi. V
prvem nadstropju so se predstavila
predvsem zdravilišča in terme, izobra-
ževalne ustanove in zavarovalnice, v
spodnjem nadstropju pa društva, do-
movi starejših občanov, knjižnice in
druge organizacije, pomembne za ljudi
v tretjem življenjskem obdobju. Po
obeh nadstropjih so bila razporejena
še farmacevtska in živilska podjetja, ki
so predstavila zdravo hrano.

NE VEDO, DA IMAJO
SLADKORNO BOLEZEN

Zveza društev diabetikov Slovenije se
je predstavila na svojem prostoru z iz-
obraževalnim gradivom in novo zgiban-
ko o delu zveze in društev sladkornih
bolnikov. Podjetje Roche diagnostics je
merilo krvni sladkor. Meritve so pri ne-
katerih pokazale, da ne vedo, da imajo
povišan krvni sladkor. Takšne osebe
smo napotili k njihovim zdravnikom,
da jim tam še enkrat vzamejo kri in
preverijo krvni sladkor.

Na našem prostoru se je oglasilo veli-
ko različnih ljudi. Od takšnih, ki so
člani enega izmed društev sladkornih
bolnikov in so iskali novo literaturo za
izobraževanje o svoji bolezni, do takš-
nih, ki so želeli o sladkorni bolezni iz-
vedeti kaj več zaradi sorodnikov ali pri-
jateljev. Pohvalili so tudi naše glasilo
Sladkorna bolezen, ki ga redno preje-
majo, so z njegovo vsebino zadovoljni
in iz njega veliko izvedo. Nekateri so se

želeli tudi pogovoriti o svoji bolezni,
da jim je potem bilo laže. 

ČIM VEČ INFORMACIJ
Ustavljali so se tudi drugi ljudje, ki

sladkorno bolezen poznajo zaradi bli-
žnjih sorodnikov, in so želeli pridobiti
čim več informacij in literature o njej.
Nekaj se jih bo včlanilo kar v društvo,
da bodo bliže virom informacij in da
bodo s tem seznanjali svojce ter jim
laže pomagali. Večina pa se je ustavila,
da je preverila krvni sladkor in slišala
kaj več o tem, kakšna bolezen je slad-
korna in kakšni so preventivni ukrepi.
Vsakomur smo dali eno številko glasila
Sladkorna bolezen in zgibanko, da bi
se laže včlanili v enega od društev slad-
kornih bolnikov.

Na festivalu je bilo prijetno ozračje.
Ljudje so si lahko ogledali marsikatero
zanimivost in si poleg krvnega sladkorja
pri drugih društvih izmerili še holeste-
rol, kostno maso, indeks telesne mase
in se posvetovali o rezultatih meritev.
Festivala za tretje življenjsko obdobje se
bomo udeležili tudi prihodnje leto. 

Alojz Rudolf

Ne vem, ali imam rada jesen. Rada imam barve, pa jesensko
svetlobo in šelestenje listov pod nogami. Pa vonj pečenega
kostanja in prvi hlad, ki me prisili, da se ovijem v topla ob-

lačila. Ne maram pa dežja in tesnobnih senc, ki jeseni že
tako zgodaj sežejo v moj dom. Z dolgimi rokami se prikra-

dejo in obtičijo še pred večerom.
In ne maram, ker tako dolgo ne kurijo, da me zvečer zebe in

kar naprej nekaj brkljam, da mi je toplo. In oblačim jopice.
Še tiste, ki mi jih je pletla moja mami, ko sem še verjela. Ver-

jela, da jutranja zarja poljubi sonce, preden pobegne za ob-
lake. Da mu skrivaj pomežikne in se igra z mavrično žogo. 
Rada imam trgatev in ostanke sonca na večernem nebu. In
barvaste šale, ki jih potegnem iz predalov in okrasim sebe

in svojo hčer. In vonj po jabolčnem zavitku, ki ga pohrusta-
mo ob nedeljah. Ob nedeljah, ko sem navadno dolgo pole-
žavala in sanjarila. Sanjarila, da te ujamem skozi konice pr-

stov in ti jih prepletem. Skoznje spustim nit, ki naju ovije.
Za vedno. 

Ne maram pa morečih težkih dni, ki nakazujejo zimo. Začne-
jo se z dežjem in ko zvečer zaokrožim dan, se tudi končajo

z dežjem in se skrijejo globoko v telo. Kot sem se skrila jaz,
najraje v drvarnico. Bilo me je strah in komaj sem čakala, da
me najdejo. V njej je bilo temno, bilo pa je najboljše skrivali-
šče. Tiho sem ždela za skladovnico drv in čutila samo bitje
svojega srca. Če me dolgo niso našli, sem se razkrila sama. 
Rada pa imam jesenska druženja, ko s puncami klepetamo
ob kavi in nas nič ne moti, če zunaj dežuje. Takrat mi je res
toplo pri srcu. Moje punce.
In rada imam jesen s teboj, ko me objameš in dišiš po pri-
hajajočem mrazu. Nos potisnem v tvoj vrat, ki ostaja topel.
Spijeva belo kavo in vanjo namakava piškote. Noge si spod-
vijem na stolu in te opazujem. Že vsa ta leta.
In rada imam jesen, ko pride ponoči moja punčka in zakliče:
»Mami, pri tebi bi spala,« in jo grem iskat, še vso toplo od
spanja, in ji dajem poljubčke na mehka lička. 
Vse to imam. Še od takrat, ko sem verjela, sanjarila in se
skrivala. 
Zdi se mi, da imam odgovor. Rada imam jesen.

* Alenka Mirt Iskra, naša kolumnistka, je novinarka na POP tv

Rada imam jesen

AAlleennkkaa MMiirrtt IIsskkrraa**

K O L U M N A

Festival za tretje življenjsko obdobje
PPeettii ffeessttiivvaall zzaa ttrreettjjee žžiivvlljjeennjjsskkoo oobbddoobbjjee jjee bbiill oodd 2299.. sseepptteemmbbrraa ddoo 11.. ookkttoobbrraa vv CCaannkkaarrjjeevveemmuu ddoommuu 
vv LLjjuubblljjaannii.. NNaammeenn ffeessttiivvaallaa jjee ssppooddbbuujjaattii pprreeddssttaavvnniikkee ttrreettjjee iinn ččeettrrttee ggeenneerraacciijjee kk aakkttiivvnneemmuu žžiivvlljjeennjjuu,, 
vv kkaatteerreemm ssee llaahhkkoo vvkklljjuuččuujjeejjoo vv rraazzlliiččnnee ddeejjaavvnnoossttii iinn ddrruuššttvvaa.. 

Na festivalu za tretje življenjsko obdobje smo
se predstavili z izobraževalnim gradivom in

novo zgibanko o delu zveze in društev sladkor-
nih bolnikov. Obiskovalcem smo delili tudi naš

časopis Sladkorna bolezen
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VVllaassttaa GGjjuurraa KKaallooppeerr, dr. med. 

Večina se strinja, da lahko ljudje s
sladkorno boleznijo živijo »normal-
no« življenje. Tako kot ljudje brez
sladkorne bolezni lahko delajo, imajo
družino in so vključeni v družbeno
življenje. Kljub temu se vsi strinjajo,
da je samovodenje bolezni komples-
no in zahtevno. 

Vsakodnevno merjenje krvnega
sladkorja, nadzor nad prehrano in te-
lesno dejavnostjo, obvladovanje vsa-
kdanjega stresa, občasnih infekcij in
drugih bolezni nikakor niso »normal-
ni«. Zahteve, ki jih bolezen postavlja
posamezniku, slabo vplivajo na nje-
govo psihično počutje.

Ljudje, ki imajo sladkorno bolezen,
in tisti, ki z njimi živijo, vredo, kako
močno sladkorna bolezen vpliva na
vsakdanje življenje. Raziskave kažejo,
da imajo sladkorni bolniki veliko več
psiholoških težav kot drugi ljudje.
Depresija je med sladkornimi bolniki
kar dva- do štirikrat pogostejša kot
pri drugih ljudeh.

Nedavna raziskava DAWN (Diabetes
Atitudes, Wishes and Needs), ki je
zajela več kot 5000 ljudi s sladkorno
boleznijo v 13 državah, je pokazala,
da se večina ljudi s sladkorno bolez-
nijo počuti slabo, jih je strah in da so
pod nenehnim stresom.

PSIHOLOŠKE TEŽAVE
Ljudje, ki imajo sladkorno bolezen,

se soočajo z različnimi oblikami in
stopnjami psiholoških težav.
• PPrriillaaggooddiittvveennee tteežžaavvee:: Ne bi bilo nor-

malno, če ljudje, ki se morajo prilago-
diti življenju s sladkorno, ne bi imeli
nobenih trežav. Pri premagovanju so
jim lahko v veliko pomoč osebni
zdravniki, medicinske sestre ...

• DDrruuggee ppssiihhoolloošškkee tteežžaavvee:: Sem
lahko prištevamo od blage do
hujše oblike anksioznosti (strahu)
in depresije. Potrebna je posebna
psihoterapija, voditi pa jo mora
nekdo, ki dobro pozna sladkorno
bolezen.

• PPssiihhiiaattrriiččnnee tteežžaavvee:: Te vrste težav
sicer niso vezane na sladkorno bo-

lezen, vendar lahko njihov nasta-
nek slabo vpliva na obvladovanje
bolezni. Tako stanje seveda zahte-
va intenzivno medicinsko in psiho-
loško zdravljenje.

NAJPOMEMBNEJŠI UKREPI
S psihosocialnimi težavami ljudi s

sladkorno boleznijo bi se morali naj-
prej ukvarjati osebni zdravniki in me-
dicinske sestre. V težjih primerih mo-
rajo sodelovati specializirani psiholo-
gi in če je treba, tudi psihiatri. V av-
stralskem nacionalnem programu je
v strategiji za njegovo izvajanje tudi
načrt psihosocialne oskrbe ljudi s
sladkorno boleznijo.

Najpomembnejše točke so:
• preprečevanje sladkorne bolezni,
• preprečevanje prediabetesa,
• zmanjšati število neodkritih diabe-

tikov.
Če ugotovijo sladkorno bolezen, je

pomembno:
• kakšno je stanje pri diagnozi,
• vzpostaviti je treba dobro vodenje

bolezni,
• spremljati sladkorno z zapleti.

Že zdaj se telesni in psihološki
načrt obravnavata ločeno, vendar bi
ju bilo nujno povezati v skupno oskr-
bo ljudi s sladkorno boleznijo. Breme
telesnega vpliva bolezni je dobro
znano, medtem ko je psihološko
slabo prepoznavno. Zato bi morali v
nacionalne programe vključiti psiho-
socialno problematiko kot tipičen
zaplet sladkorne bolezni. Zbiranje
statističnih podatkov o kakovosti os-
krbe diabetikov in o zapletih bi mo-
ralo vsebovati tudi podatke o psiho-
loškem stanju posameznika.

Psihosocialne težave zavzemajo
velik delež zapletov diabetesa. Teža-
ve je treba prepoznati in pravočasno
ukrepati. Razmeroma preprost pris-
top v začetku (pogovor in podpora)
lahko precej pomaga.

Pomembno vlogo imajo pri zago-
tavljanju psihosocialne pomoči orga-
nizacije diabetikov, predvsem tako,
da vplivajo na upoštevanje teh težav
pri pripravi nacionalnega programa.

Psihosocialne težave bi bilo treba 
šteti kot zaplet sladkorne bolezni
RRuutthh CCoollaaggiiuurrii,, ddiirreekkttoorriiccaa aavvssttrraallsskkeeggaa cceennttrraa zzaa oosskkrrbboo lljjuuddii ss ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezznniijjoo iinn pprrooffeessoorriiccaa 
nnaa uunniivveerrzzii NNeeww SSoouutthh WWaalleess vv SSyyddnneeyyuu,, ttrrddii,, ddaa bbii mmoorraallii ppssiihhoossoocciiaallnnee tteežžaavvee,, kkii nnaassttaanneejjoo zzaarraaddii 
ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii,, pprriizznnaattii kkoott zzaapplleett ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii..

A K T U A L N O
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Svetovni dan sladkorne bolezni s S55T in S50G
Zveza radioamaterjev Slovenije in

Zveza društev diabetikov Slovenije
bosta s posebnima pozivnima znako-
ma S55T in S50G že sedmič počastila
svetovni dan sladkorne bolezni, da bi
se izboljšalo življenje ljudi s sladkorno
boleznijo in povečalo zanimanje jav-
nosti za ta problem. V zadnjih šestih
letih so vzpostavili več kot 11.500 zvez
z radioamaterji iz več kot 130 držav.

Prenos bo po vsem svetu od 11. no-
vembra od 20. ure do 13. novembra
prav tako do 20. ure na vseh kratkova-
lovnih in ultrakratkovalovnih radioama-
terskih valovih. Najpomembnejša loka-
cija bo na gori Slivna (850 m nadmor-
ske višine) blizu geometrijskega sredi-
šča Slovenije.

Veliko radioamaterjev sladkornih bol-
nikov se vsako leto z velikim zadovolj-
stvom udeležuje te akcije, ki jo je poh-
valila tudi Mednarodna diabetična
zveza (IDF).

Kontaktna oseba je Jože Snoj - S52ZG, 
e-pošta: jsnoj@siol.net
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mag. MMiillaann BBaašškkoovviičč, dr. med, 
specialist ginekolog

Poglejmo nekaj dejstev. Sladkorna
bolezen in rak dojke sta le dve izmed
številnih bolezni, ki prizadeneta mili-
jone žensk po vsem svetu. Rak dojke
pa lahko nastane, čeprav zelo redko,
tudi pri moških. V letih 1973-1998 se
je število na novo obolelih za rakom
dojke povečalo za 40 odstotkov. V
Sloveniji pomeni petino vseh rakavih
oboljenj pri ženskah. Na leto zboli za
to boleznijo več kot tisoč žensk. Več
kot 80 odstotkov raka dojk se razvije
pri ženskah, starejših od 50 let,
redke pa so bolnice, mlajše od 30
let. Glede na pogostnost ga lahko
primerjamo s sladkorno boleznijo. 

Gledano statistično, bo ena od
osmih žensk v svojem življenju zbo-
lela za rakom dojke. Rak dojke je v
zahodnem svetu na drugem mestu
glede vseh vzrokov smrti (za kardio-
vaskularnimi bolezni), vodilni pa je

kot vzrok smrti
zaradi raka pri
ženskah v sta-
rostni skupini od
45 do 50 let.
Preživetje bolnic
po tej bolezni se
postopoma iz-
boljšuje, sicer pa

upada z razširjenostjo bolezni ob od-
kritju. Z leti se počasi zvišuje odsto-
tek raka, odkritega v zgodnjem stadi-
ju. Leta 2000 je bilo takih primerov
manj kot 50 odstotkov. 

DEJAVNIKI TVEGANJA
ZA NASTANEK RAKA DOJKE

Dojko sestavlja od 15 do 20 lobu-
sov, ki v času dojenja proizvajajo
mleko, ter mlečni vodi (duktusi), ki
vodijo mleko do bradavic. Rak dojke
se začne ponavadi razvijati v celicah
žleznega tkiva dojk oziroma njegovih
vodih, ki so izgubile sposobnost kon-
troliranja čezmerne delitve in kopiče-
nja celic. Rakave celice se postopoma
vraščajo v okolišnja tkiva, ko pa pro-
drejo v mezgovnice in žile, jih limfni
oziroma krvni obtok zaneseta v od-

daljene organe, kjer tvo-
rijo zasevke.

Znaki raka dojke so
raznoliki, najpogosteje
pa se pokaže kot:
• zatrdlina (slabo prema-

kljiva, čvrsta, nejasno
omejena, ponavadi ne-
boleča), 

• izcedek iz bradavice
(krvavkasto rjav, spon-
tan),

• ugreznjena bradavica
(na novo nastalo
ugreznjenje),

• oteklina in rdečina kože dojke
Vzrokov za nastanek raka dojke še

ne poznamo. Pomembni dejavniki
tveganja za nastanek raka dojke so:
• starost,
• genetski dejavniki in pozitivna dru-

žinska anamneza (več bližnjih so-
rodnic zbolelih za rakom dojk),

• zgodnji nastop menstruacije in
pozna menopavza,

• nadomestna hormonska terapija ( v
trajanju več kot pet let),

• prevelika telesna teža,
• pitje alkohola,
• kemikalije (pesticidi).

POMEN HORMONOV NA NAS-
TANEK RAJKA NA DOJKI

V zadnjem času pa je bilo objavlje-
nih tudi nekaj raziskav, ki so raziskale
pomen hormonov pri razvoju te bolez-
ni. Naše telo namreč vsebuje tako
moške kot ženske hormone, oboji vpli-
vajo na možnost nastanka raka dojk.
Estrogenu in progesteronu se je kot
morebitni dejavnik pridružil še testo-
steron, ki v večji koncentraciji, še po-
sebno v premenopavzalnem obdobju,
poveča nevarnost nastanka te bolezni. 

Raziskovalci povezujejo tudi visoke
vrednosti inzulina in njemu podobnih
rastnih dejavnikov s povečano mož-
nostjo nastanka raka na dojki, in
sicer v obdobju po menopavzi. Opa-
zili so tudi, da je preživetje bolnic z
rakom dojke, ki imajo obenem tudi
visoke vrednosti inzulina, slabše.
Take bolnice imajo tako imenovani
metabolni sindrom, ki ga označujejo

poleg visokih vrednosti
inzulina še nizka raven
holesterola HDL (dobri
holesterol), visok krvni
tlak, visoke vrednosti
trigliceridov in večja
možnost nastanka slad-
korne bolezni. Prevladu-
je prepričanje, da visoke
vrednosti inzulina in
njemu podobnih rastnih
dejavnikov vzpodbujajo
rast rakavih celic dojke. 

SLADKORNE
BOLNICE IMAJO VEČ MOŽNOSTI,
DA ZBOLIJO ZA RAKOM DOJK

Raziskovalci povezujejo debelost in
nastanek raka dojke z visoko vred-
nostjo inzulina. Raziskave so pokaza-
le, da maščobne celice v telesu ne
spijo, temveč proizvajajo različne
snovi, ki se imenujejo citokini, le-ti
pa imajo lastnosti, podobne hormo-
nom. Vsaj za šest citokinov je znano,
da pospešujejo nastanek novih krv-
nih žil, ki so potrebne za rast in šir-
jenje rakavega tkiva. 

V obsežni raziskavi, opravljeni v
ZDA, so 20 let proučevali zdravstve-
no stanje 116.488 žensk. Odkrili so,
da imajo ženske s sladkorno bolezni-
jo tipa 2 za 17 odstotkov več mož-
nosti, da zbolijo za rakom dojk kot
tiste, ki te bolezni nimajo. Ta značil-
nost je prišla do izraza pri ženskah v
menopavzi, medtem ko pri ženskah,
ki so še imele redno menstruacijo, te
značilnosti ni bilo opaziti. 

Ob dejstvu, da kar nekaj hormonov
pripomore k nastanku raka dojk, raz-
iskovalci priporočajo spremeniti ži-
vljenjske navade, ki bi lahko znižale
vrednosti teh hormonov. Raziskave v
zvezi z načinom življenja so pokaza-
le, da redna telesna aktivnost zmanj-
šuje vrednosti inzulina in njemu po-
dobnih rastnih dejavnikov in testoste-
rona. 

KAKO ODKRITI RAKA NA DOJKI?
Odkrivanje raka na dojki naj bo ne-

nehna skrb vsake ženske. V ta namen
se priporoča: 

Sladkorna bolezen in rak dojke
RRaakk nnaa ddoojjkkii jjee eeddeenn rreeddkkiihh rraakkoovv,, kkjjeerr ssee pprreežžiivveettjjee iizzbboolljjššuujjee.. TToo ssmmoo ddoosseeggllii zz iizzbboolljjššaanniimm zzggooddnnjjiimm 
ooddkkrriivvaannjjeemm iinn zzddrraavvlljjeennjjeemm,, zz rreeddnniimmii mmaammooggrraaffsskkiimmii kkoonnttrroollaammii.. ZZ uuppoošštteevvaannjjeemm ssooddoobbnniihh ooddkkrriittiijj vv zzvveezzii 
ss pprreehhrraannoo iinn tteelleessnnoo aakkttiivvnnoossttjjoo llaahhkkoo ttuuddii ssllaaddkkoorrnnee bboollnniiccee zzmmaannjjššaajjoo nneevvaarrnnoosstt nnaassttaannkkaa rraakkaa nnaa ddoojjkkaahh..
OOddkkrriittjjee ttuummoorrjjaa vv zzggooddnnjjeemm ssttaaddiijjuu bboolleezznnii llaahhkkoo ppoommeennii ppooppoollnnoo oozzddrraavviitteevv oozziirroommaa ddoollggoo pprreežžiivveettjjee,, 
mmoorreebbiittnnee ppoonnoovviittvvee bboolleezznnii jjee mmooggooččee ššee ddoollggoo zzddrraavviittii ss kkeemmootteerraappiijjoo iinn oobbsseevvaannjjeemm,, cceelloo zz ooppeerraacciijjoo.. 

Z A  N A Š E  Z D R A V J E
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Karcinom dojke

Celica raka
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• redno samopregledovanje dojk, en-
krat ma mesec od 20. leta naprej,
v prvi polovici menstrualnega ci-
klusa, 

• mamografija: priporočljiva je po
40. letu starosti, nujna pa po 50.
letu starosti; interval je odvisen od
kliničnih znakov in dejavnikov tve-
ganja,

• obisk specialista ob nastanku za-
trdline v dojki oziroma ob sumlji-
vih znakih. 
Pri ženskah, mlajših od 40 let,

pride v poštev kot preiskovalna meto-
da ultrazvočni pregled, saj je zaradi
strukture dojk (obilo žleznega tkiva)
mamografska slika slabo pregledna.
Ultrazvok v kombinaciji z mamografi-
jo poskrbi za zanesljivejšo diagnosti-
ko oziroma ločevanje med solidnimi
oziroma cističnimi spremembami v
dojki in je kot tak odlična dopolnilna
metoda. 

Vsaka tumorska sprememba v
dojki (zatrdlina) še ni nujno rakava
(maligna). Kar 80 odstotkov spre-
memb v dojkah je benigne narave
(fibromi, ciste), poleg tega pa v zre-
lem obdobju pri žen-
skah v dojkah rada
nastane drobna do
groba vozličavost kot
posledica sprememb v
žleznih delih dojke, ko
pride do razraščanja
veziva oziroma širitve
žleznega dela in pol-
njenja s tekočino. To
so tako imenovane fib-
rocistične spremembe
v dojkah. 

RAKA DOJKE
JE MOGOČE
PREMAGATI

Diagnoza rak ni
nujno tudi smrtna ob-
sodba. Zgodnejša dia-
gnoza raka dojk pome-
ni boljše možnosti za
preživetje. Petletno
preživetje bolnic z
rakom, ki je bil diagno-

sticiran v zgodnjem stadiju bolezni,
je kar 96,8-odstotno, medtem ko je
pri metastatskem raku preživetje le
20,6-odstotno.

Mamografija (rentgensko slikanje
dojk) je zlati standard za odkrivanje
netipnih sprememb v dojkah, vendar
ima tudi ta metoda svoje omejitve,
saj nekatere študije kažejo, da se od
10 do 25 odstotkov zgodnjih oblik
raka izmuzne zgodnjemu odkritju z
navadno mamografijo.

Dvojno odčitavanje (dva radiologa
analizirata mamografske posnetke)
lahko izboljša odkritje raka dojke za
15 odstotkov.

Mamografija z računalniško podpr-
to diagnostiko (CAD) lahko odkrije
do 23 odstotkov več primerov zgod-
njega raka dojke, in sicer do 15 me-
secev prej kot bi to odkrila navadna
mamografija. 

Z računalniško podprtim odčitava-
njem odpade človekova omejena spo-
sobnost interpretacije mamograma.
Računalniško podprta detekcija upo-
rablja namreč matematične algoritme
za analizo mamograma glede na mo-
rebitne nepravilnosti (tumorji, mikro-
kalcinacije, porušena zgradba dojke,
asimetrična gostota tkiva). Rentgeno-
log najprej oceni klasični mamo-
gram, nato pa preveri predele dojke,
ki jih je na svojem poročilu označil
računalnik, in poda končno oceno. 

Tako je zagotovljena najnatančnej-
ša diagnoza, radiologova občutljivost
se poveča za 21,2 odstotka (raziskava

Brem et al. AJR AmJ
Roentgenology,
181,687-693), kar po-
meni, da bi za vsakih
sto žensk, pri katerih
so odkrili raka dojke
brez uporabe raču-
nalnika, z njegovo
uporabo dodatno od-
krili 21 novih prime-
rov raka dojke. Ta,
najnovejša tehnologi-
ja je od začetka letoš-
njega aprila na voljo
tudi v Sloveniji. 

UGODEN UČINEK
TELESNA VADBE

Ukrepi za zmanjša-
nje smrtnosti zaradi
raka dojke temeljijo
na dobrem poznava-
nju dojk s samopre-
gledovanjem, rednimi
pregledi, poučenosti
o bolezni in njenih

znakih ter pravil-
nem ukrepanju
ob ugotovitvi teh
zankov. Vsako
zatrdlino v dojki
mora videti izku-
šeni specialist!
Poleg tega pa je
vzdrževanje nor-
malne telesne
teže eden po-
membnih dejav-
nikov pri prepre-
čevanju raka na
dojki. K temu
poleg pravilne in
uravnotežene
prehrane pripo-
more tudi redna
telesna aktivnost.
Ženske v postme-
nopavzi, ki se
redno rekreirajo,
imajo za petino
manj možnosti
za nastanek raka
na dojki. 

Za dober uči-
nek je dovolj že
polurna zmerna
redna telesna ak-
tivnost pet dni v
tednu, čeprav bi
verjetno večja ak-
tivnost še bolj
pripomogla k
zmanjševanju ne-
varnosti zbolevanja za rakom. Večji
učinek telesne aktivnosti na zmanjša-
nje rakave bolezni so opazili pri vit-
kejših ženskah (indeks telesne mase -
manj kot 24,9, normalen je med 18,5
in 24,9 ), pri zelo debelih pa učinka
telesne vadbe niso opazili. Seveda pa
to še ni razlog, da se debelejše žen-
ske ne bi redno rekreirale. Rekreacija
ima varovalni učinek še na razvoj sr-
čnih bolezni in sladkorne bolezni, za
ugoden učinek na raka dojke pa je
treba najprej shujšati, saj se v telesni
maščobi kopičijo hormoni, ki pospe-
šujejo razvoj raka. 

Ugoden učinek telesne vadbe so
opazili celo pri ženskah z neugodni-
mi dejavniki, kot so na primer dru-
žinska obremenjenost z rakom dojke
in uporaba nadomestne hormonske
terapije. Posebej ugoden učinek so
opazili pri mladih ženskah, ki so bile
telesno aktivne vsaj trikrat na teden,
medtem ko je bila enaka telesna ak-
tivnost pri petdesetletnicah manj
uspešna glede preprečevanja raka
dojke.

Samopregledovanje dojk

Mamografija
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prim. as. MMiirroo ČČookkoolliičč, dr. med., specialist 
internist, endokrinolog in diabetolog

Sladkorni bolniki imajo pogosto
razvite kronične zaplete sladkorne
bolezni, pri tipu 2 že pred postavitvi-
jo diagnoze. Diabetiki s koronarno
srčno boleznijo imajo večje tveganje
obolevnosti in smrtnosti kot nediabe-
tiki, zato si morajo zdraviti tudi zvi-
šan krvni tlak in zvišane maščobe v
krvi. V Sloveniji je več kot 80.000 re-
gistriranih sladkornih bolnikov, 75
odstotkov jih ima pravo sladkorno
bolezen (2,3 odstotka sladkorne bo-
lezni je tipa 1 z okoli 600 mladolet-
niki, en odstotek je gestacijske in
drugih vrst sladkorne bolezni, 96 od-
stotkov je sladkorne bolezni tipa 2),
25 odstotkov pa moteno toleranco za
glukozo, kar ob šestodstotni preva-
lenci pomeni še okoli 40.000 neod-
kritih sladkornih bolnikov. 

ASPIRIN ZAVIRA
SINTEZO TROMBOXANA

Zadnja poročila omenjajo v Sloveni-
ji osemodstotno razširjenost sladkor-
ne bolezni med ljudmi, starimi od 20
do 79 let. Cilji zdravljenja sladkorne
bolezni so odprava simptomov, pre-
prečevanje akutnih zapletov in kro-
ničnih organskih okvar, zmanjšanje
umrljivosti in izboljšanje kakovosti
življenja. 

Glavna vzroka kroničnih zapletov
sta pospešena ateroskleroza in žilni
strdki z vpletenostjo trombocitov.
Trombociti so pri sladkornih bolnikih
pogosto preobčutljivi na povzročite-
lje združevanja. Glavni mehanizem je
povečana tvorba tromboxana A2, ki je
močan vazokonstriktor in združeva-
lec trombocitov. Pri sladkornih bolni-
kih s sladkorno boleznijo tipa 2 in sr-
čno-žilnimi obolenji so ugotovili pre-
sežek sproščanja tromboxana, ki
pospešuje združevanje trombocitov. 

Že dolgo je dobro znano, da aspi-
rin povzroči funkcijsko okvaro trom-
bocitov, ki se klinično kaže kot po-
daljšan čas krvavitve. Aspirin zavira
sintezo tromboxana, posledica je

preprečevanje združevanja tromboci-
tov, zato se uporablja kot primarna
in sekundarna prevenca srčno-žilnih
zapletov pri sladkornih in drugih bol-
nikih. Metaanalize 145 prospektivnih
raziskav potrjujejo, da se aspirin, če
ni kontraindikacij, lahko uporablja
kot sekundarna prevenca. Pri sladkor-
nih bolnikih z visokim tveganjem za
srčno-žilne bolezni je mogoča tudi
uporaba aspirina v majhnih odmerkih
kot primarna prevenca. 

PRIPOROČILA O UPORABI
ASPIRINA AMERIŠKE
DIABETOLOŠKE ZVEZE

1. Aspirin (75-162 mg/dan) je treba
uporabljati kot sekundarno prevenco
pri sladkornih bolnikih z makroangio-
patijo (srčni infarkt, žilni obvodi, mož-
ganska kap, periferna žilna bolezen,
klavdikacija in/ali angina pektoris).

2. Kot primarna prevenca se aspirin
(75-162 mg/dan) priporoča pri slad-
kornih bolnikih tipa 2 z visokim tve-
ganjem za srčno-žilne bolezni. Vklju-
čeni so naslednji bolniki, starejši od
40 let:
• srčna bolezen v družini,
• zvišan krvni tlak,

• kajenje, 
• dislipidemija: (ciljne vrednosti: ho-

lesterol < 4,5 mmol/L , LDL < 2,5
mmol/L, HDL > 1,0 mmol/L, trigli-
ceridi < 1,7 mmol/L), 

• albumi v urinu.

3. Kot primarna prevenca se aspirin
(75-162 mg/dan) priporoča pri slad-
kornih bolnikih tipa 1 z velikim tve-
ganjem za srčno-žilne bolezni. Vklju-
čena je ista kategorija bolnikov kot
pod točko 2.

4. Kandidati za aspirin niso bolniki,
ki so alergični na aspirin ali so nag-
njeni h krvavitvam, jemljejo zdravila
proti strjevanju krvi, imajo akutne kr-
vavitve iz prebavil in klinično aktivne
bolezni jeter. Kot nadomestek se
lahko uporabijo druga antiagregacij-
ska sredstva.

5. Aspirin se zaradi možnosti nas-
tanka Reyevega sindroma pri mlajših
od 21 let ne priporoča. Uporaba aspi-
rina pri sladkornih bolnikih, mlajših
od 30 let, še ni dovolj raziskana.

PREMAJHNA UPORABA ASPIRINA
Številne raziskave upravičujejo upo-

rabo aspirina kot primarno prevenco
pri mlajših sladkornih bolnikih z vi-
sokim tveganjem za srčno-žilne bo-
lezni in sekundarno prevenco pri sta-
rejših sladkornih bolnikih z makroan-
giopatijo in v kombinaciji s statini pri
zvišanem holesterolu in koronarni
srčni bolezni. 

Aspirin je učinkovit in varen v niz-
kem odmerku 75-162 mg/dan. Za
preprečevanje razvoja kroničnih zap-
letov pa je najpomembnejša dolgo-
ročna dobra urejenost sladkorne bo-
lezni, kar nam pokaže nizek ostotek
glikiranega hemoglobina (normalen
HbA1c < 6 %), ter ob čedalje bolj po-
udarjeni skrbi za lastno zdravje,
zdravo življenje ob normalnem krv-
nem tlaku in ciljnih vrednostih ma-
ščob v krvi. 

Glede na nedvomno koristnost je-
manja nizkih odmerkov aspirina in
njegovo cenenost je njegova uporaba
premajhna, saj ga redno jemlje manj
kot polovica sladkornih bolnikov.

Sladkorna bolezen in uporaba aspirina
SSllaaddkkoorrnnii bboollnniikkii iimmaajjoo ppoovveeččaannoo ttvveeggaannjjee zzaa ssrrččnnoo--žžiillnnaa oobboolleennjjaa,, oobboolleennjjaa ppeerriiffeerrnneeggaa oožžiilljjaa iinn mmoožžggaannsskkoožžiillnnee
bboolleezznnii iinn iimmaajjoo ddvvaa-- ddoo ššttiirriikkrraatt vveeččjjee ttvveeggaannjjee zzaa ssmmrrtt zzaarraaddii ssrrččnnoo--žžiillnniihh zzaapplleettoovv.. PPoozznnee ppoosslleeddiiccee 
ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii ssee kkaažžeejjoo kkoott ddiiaabbeettiiččnnaa rreettiinnooppaattiijjaa zz mmoožžnnoossttjjoo oosslleeppiittvvee,, ddiiaabbeettiiččnnaa nneeffrrooppaattiijjaa 
zz mmoožžnnoossttjjoo ddookkoonnččnnee lleeddvviiččnnee ooddppoovveeddii iinn//aallii ddiiaabbeettiiččnnaa nneevvrrooppaattiijjaa zz rraazzvvoojjeemm ddiiaabbeettiiččnneeggaa ssttooppaallaa,, 
ppoosslleeddiiččnnoo aammppuuttaacciijjoo iinn mmoottnnjjaammii aavvttoonnoommnneeggaa žžiivvččeevvjjaa,, kkii vvkklljjuuččuujjeejjoo ttuuddii mmoottnnjjee vv ssppoollnnoossttii.. 

A K T U A L N O

                        



doc. dr. CCiirriill OObbllaakk, dr. med., 
Klinični oddelek za urologijo, KC Ljubljana

Pomembno je vedeti, da je zdravljenje erektilne disfunk-
cije (ED) praviloma enako ne glede na vzrok. Izjema so ja-
trogeno, predvsem z zdravili povzročene motnje erekcije,
kjer lahko nekatera zdravila zamenjamo z drugimi, ki
imajo manj učinka na erekcijo. Pri mlajših moških, pred-
vsem po poškodbah genitala, se včasih, vendar zelo redko,
ker posegi največkrat ne dajejo dobrih rezultatov, odloča-
mo za rekonstrukcijo arterij.

ZDRAVLJENJE EREKTILNE DISFUNKCIJE

Kakšno zdravljenje si moški najbolj želijo? Odgovor je
preprost. Moški želijo zdravljenje z učinkovitimi in varnimi
zdravili. Tudi v Sloveniji so na voljo uspešna zdravila za

zdravljenje erektilne disfunkcije, ki
pomagajo pri približno od 50 do 80
odstotkov moških z ED, to je odvisno
od vzroka in izraženosti bolezni.
Omenjena zdravila zavirajo presnovo
cikličnega gvanozin monofosfata
(CGM), ki je pomemben dejavnik v
sprožanju in vzdrževanju erekcije, ker
inhibira encim fosfodiesterazo tipa 5.
Fosfodiesteraza presnavlja CGM in de-
luje nasprotno erekciji. Če uspešno
zavremo ta encim, podaljšamo in
okrepimo učinek naravnih izločkov, ki

lahko povzročijo in vzdržujejo normalno erekcijo.
Edina resna kontraindikacija za zaviralce fosfodiesteraze

tipa 5, ki so sildenafil (Viagra - Pfizer), vardenafil (Levitra -
Bayer) in tadalafil (Cialis - Eli-Lilly), je v praksi hkratno je-
manje zdravil za širjenje srčnih žil, to je nitratov, v kakr-
šnikoli obliki. Hkrati ne smemo uživati tudi nekaterih zavi-
ralcev receptorjev alfa, ki se uporabljajo za zniževanje krv-
nega tlaka in zdravljenju simptomov povečane prostate.
Hkratno jemanje nitratov ali zaviralcev receptorjev alfa in
zdravil za ED lahko povzroči čezmerno znižanje krvnega
tlaka, ki je lahko pri slabše prekrvljeni srčni mišici zaradi
bolezni koronarnih žil in hkratni fizični aktivnosti, kar
spolni odnos je, usodno za bolnika.

BLAGI STRANSKI UČINKI
Zdravila se med seboj razlikujejo po farmakodinamskih

lastnostih. Vsa zdravila učinkujejo na erekcijo le ob ustrezni

Z A  N A Š E  Z D R A V J E

Sladkorna bolezen in 
erektilna disfunkcija (2)
VV pprrvveemm ddeelluu ččllaannkkaa oo eerreekkttiillnnii ddiissffuunnkkcciijjii zzaarraaddii ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii,, 
kkii jjee bbiill oobbjjaavvlljjeenn vv pprreejjššnnjjii šštteevviillkkii,, ssmmoo ppiissaallii oo ppooggoossttnnoossttii eerreekkttiillnnee
ddiissffuunnkkcciijjee,, oo vvzzrrookkiihh zzaa nnjjeenn nnaassttaanneekk iinn oo ddeejjaavvnniikkiihh,, kkii ppoovveeččuujjeejjoo 
ttvveeggaannjjee zzaa nnaassttaanneekk eerreekkttiillnnee ddiissffuunnkkcciijjee.. TTookkrraatt ppiiššeemmoo vveečč oo zzddrraavvlljjeennjjuu..

             



spolni stimulaciji, nezaželeni stranski učinki so od spolne
stimulacije neodvisni. Stranski učinki so praviloma blagi
do zmerni, minejo sami po sebi. 

Levitra se iz prebavil absorbira nekoliko hitreje kot via-
gra in v zadostni koncentraciji vztraja v serumu tudi
dlje, zadnji podatki kažejo, da tudi do deset ur. Cialis se
razlikuje predvsem po dolgi razpolovni dobi, ki je kar 17
ur, vendar terapevtsko koncentracijo doseže nekoliko
pozneje kot levitra.

Med vsemi tremi zdravili je bilo pri bolnikih s sladkor-
no boleznijo največ raziskav narejenih z levitro. Uspeš-
nost v tej skupini bolnikov, ki jih zaradi številnih more-
bitnih dodatnih zapletov praviloma štejemo za teže
ozdravljivo, je dokaj visoka, 40-odstotna pri hudih obli-
kah in 75-odstotna pri blagih. 

Najpogostejši nezaželeni stranski učinki so pri vseh
zdravilih podobni: zardevanje v obraz, dispepsija, ob-
čutek zamašenega nosu in glavobol, bolečine v mišič-
ju in hrbtu, se pa po pogostnosti in izraženosti med
posameznimi zdravili nekoliko razlikujejo. Za posa-
meznega bolnika z ED to pomeni, da lahko s presku-
šanjem izbere zdravilo, ki mu najbolj ustreza. 

Slaba stran vseh zdravil per os je, da jih morajo bol-
niki plačati sami.

DRUGI NAČINI ZDRAVLJENJA
EREKTILNE DISFUNKCIJE

Bolniki, pri katerih zdravila niso uspešna ali pa jih za-
radi kateregakoli vzroka ne smejo ali ne želijo uporab-
ljati, se lahko zdravijo z injekcijami, ki si jih vsakič inji-
cirajo v penis (največkrat prostaglandin E1 - caverject in

4-odstotni papaverin). Erekcija, ki jo lahko tako povzročimo,
ni odvisna od spolne stimulacije, trajanje je odvisno nepo-
sredno od odmerka zdravila. 

Dobra stran caverjecta je, da zdravila ni treba posebej pla-
čati, stranski učinki pa so večinoma le lokalni - bolečina,
podplutba, ob dolgotrajni uporabi brazgotinjenje. Neustrez-
no visoki odmerki lahko povzročijo podaljšano erekcijo ali
redko celo priapizem (čezmerno dolga zelo boleča erekcija
s strjevanjem krvi v brecilu in morebitnimi trajnimi posledi-
cami).

Starejši moški s stalnim spolnim partnerjem se lahko
zdravijo z uporabo vakuumskega aparata, ki omogoča kar
zadovoljivo spolno življenje. Pri bolnikih z erektilno disfunk-
cijo, kjer drugačno zdravljenje iz različnih vzrokov ni mogo-
če, lahko vstavimo penilni vsadek, ki je sicer draga, a zelo
uspešna metoda zdravljenja.

Zdi se mi, da je najpomembnejše, da se moški, ki imajo
erektilno disfunkcijo, odločijo za pravočasno zdravljenje.
Sodobni načini zdravljenja omogočajo tako rekoč vsakemu
moškemu, da ponovno zaživi tudi normalno spolno življe-
nje. To ne vpliva ugodno le na njega samega, ampak doka-
zano tudi na bližnjo in daljno okolico, zmanjša se tudi po-
gostnost depresije in drugih neprijetnih dejavnikov, ki lahko
kvarno vplivajo na zdravje moškega. Pri vseh bolnikih z
erektilno disfunkcijo svetujemo tudi povečano fizično aktiv-
nost, ki te težave dokazano izboljša.
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Društvo za zdrava sečila, ki ga je
ustanovila skupina specialistov urolo-
gov, je v maju prvič spodbudila obis-
kovalce Modrega poleta k odkritemu
pogovoru o težavah s prostato, me-
hurjem in z motnjami erekcije. Spon-
zor preventivne akcije je farmacevt-
sko podjetje Pfizer, poznano po
modri tabletki - viagri. Pfizer je sku-
paj z Društvom za zdrava sečila po-
sebej za to priložnost pripravil brošu-
re, ki z vprašanji in odgovori pojas-
njujejo težave s sečili. 

»Odločili smo se, da bomo poma-
gali ljudem pri tistih vprašanjih, ki
pogosto ostanejo neizrečena ob
obisku osebnega zdravnika. Šele ta-
krat, ko se zdravstveno stanje izra-
zito poslabša in je kakovost življe-
nja močno okrnjena, so mnogi prisi-
ljeni o tem spregovoriti. Vendar pa

so problemi, s katerimi se
srečujejo, zelo pogosti,«
pravi prim. doc. Ciril
Oblak, dr. med., spec. uro-
log in predsednik Društva
za zdrava sečila. 

TOKRAT TUDI
MERITEV PSA

Na prvi poti Modrega po-
leta so pari brez dlake na
jeziku spregovorili o teža-
vah z erektilnimi motnjami. Predstav-
nice nežnejšega spola so bolj pored-
ko zbrale pogum za pogovor z
zdravnikom. Bolj so jih zanimale iz-
obraževalne knjižice o tem, kako se
soočiti s temi težavami in težavami
sečnega mehurja: »Pozdravljam to
akcijo. Prišla je kot naročena, še po-

sebej pa me veseli, da si
brezplačno informacijo
lahko odnesem s seboj in
da so mi izmerili tudi
krvni tlak,« je dejala ena
izmed obiskovalk Modrega
poleta. 

»Zaradi izjemnega odzi-
va in številnih klicev, kdaj
bodo vrata zopet odprta
za vsa modra vprašanja,
smo se odločili, da Modri
polet jeseni ponovimo,« je

pojasnila Barbara Kosler, mag. farm.,
direktorica podružnice Pfizer. In res
so ga ponovili. Med 28. septembrom
in 6. oktobrom je Modri polet obiskal
Celje, Ljubljano, Novo mesto in Mur-
sko Soboto. 

Tokrat so poleg strokovnega sve-
tovanja in meritev krvnega tlaka
prvič merili PSA. Gre za specifično
beljakovino v krvi, s pomočjo katere
je mogoče ugotoviti stanje prostate.
Presejalni testi so preprosti. Urologi
lahko z odvzeto kapljo krvi v dese-
tih minutah ugotovijo, ali je beljako-
vina v krvi povišana nad normalno
ravnijo, kar je znamenje sprememb
na prostati. 

VSAK TRETJI MOŠKI PO 50.
LETU IMA TEŽAVE S PROSTATO

Podatki namreč kažejo, da ima te-
žave s povečano prostato približno
vsak tretji moški po 50. letu in vsak
drugi moški po 60. letu. Strokovnjaki
ocenjujejo, da ima v Sloveniji eno od
oblik povečane prostate približno
100.000 moških. Nič bolj obetavne
niso številke o pogostnosti motenj
erekcije. 

»Po ocenah je v Sloveniji najmanj
130.000 moških, ki imajo erektilne
motnje. Natančne številke pravzaprav
ne poznamo. Na srečo ima velika ve-
čina teh blago ali srednje izraženo
bolezen, manjši delež pa hude teža-
ve. Med temi moškimi so tudi taki, ki
imajo le prehodne težave, vendar
kljub vsemu, motnja je prisotna zdaj
pri enih, zdaj pri drugih moških,
vzroki pa so zelo različni,« poudarja
doktor Oblak. 

C. P.

Društvo za zdrava sečila razbija tabuje
OO tteežžaavvaahh zz mmeehhuurrjjeemm,, pprroossttaattoo aallii oo mmoottnnjjaahh eerreekkcciijjee nneerraaddii ggoovvoorriimmoo,, ššee tteežžee ppaa ssee zzaarraaddii nnjjiihh ooddpprraavviimmoo 
nnaa ppoossvveett kk zzddrraavvnniikkuu.. ZZaattoo ssee jjee sskkuuppiinnaa uurroollooggoovv iinn mmeeddiicciinnsskkiihh sseesstteerr ooddllooččiillaa,, ddaa ssee bboo zz ggeesslloomm 
»»NNee zzaaddrržžuujj vveečč -- vvssttooppii nnaa MMooddrrii ppoolleett«« ppooddaallaa nnaa ppoott rraazzbbiijjaannjjaa ttaabbuujjeevv ppoo SSlloovveenniijjii.. 
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NNaaddeevvaannaa jjaabboollkkaa zz oossvveežžiillnnoo ppiirrii--
nnoo ssoollaattoo

ZZeelleennjjaavvnnaa jjuuhhaa zz bbuukkoovviimm oossttrrii--
ggaarrjjeemm

TTeelleeččjjii ffiillee vv ggrroozzddnnii oommaakkii 
KKrroommppiirr,, nnaaddeevvaann zz jjuurrččkkii 
ZZeelleennjjaavvnnaa oobbllooggaa

KKoossttaannjjeevvaa rreezziinnaa

NNAADDEEVVAANNAA JJAABBOOLLKKAA

SSeessttaavviinnee zzaa 44 oosseebbee::
5 srednje velikih jabolk
8 dag piščančjih prsi 
12 dag kuhane pire
12 dag korenčka 
12 dag bučke 
12 dag paprike
8 dag sira (najboljši brie)
2 dl jogurta 1,6 % mm 
sol, poper
mleta kumina
sok pol limone 

PPrreeddpprriipprraavvaa::
Piščančje prsi opečemo z obeh

strani, nato še približno 20 minut

dušimo do konca. Zdušeno meso
ohladimo in narežemo na majhne re-
zance. Korenček, papriko in bučke
očistimo, operemo in narežemo na
tanke trakove. Tudi sir narežemo na
trakove. Jabolka izdolbemo, oblikuje-
mo in jih blanširamo v vodi z dodat-
kom belega vina.

PPrriipprraavvaa::
Jogurt začinimo s soljo, poprom in

kumino ter primešamo limonin sok.
Piščančje meso pomešamo s kašo,

zelenjavo in sirom, prelijemo z jo-
gurtovim prelivom in marinira-

mo. S pripravljeno solato na-
devamo jabolka in jih ponu-
dimo. 

KKRROOMMPPIIRR,, NNAADDEEVVAANN
ZZ JJUURRČČKKII
SSeessttaavviinnee zzaa 44 oosseebbee::
8 srednje velikih krompirjev
10 dag jurčkov
3 žlice olivnega olja

1 nasekljana čebula
nasekljan peteršilj

1 dl jogurta
1 jajce

8 rezin sira
sol in poper po okusu 

PPrriipprraavvaa::
Krompir olupimo in izdolbemo ter

ga do polovice skuhamo v slani vodi.
Na maslu opražimo čebulo, dodamo
gobe in jih dušimo do suhega. Nato
dodamo sol, poper in peteršilj ter
zdušimo do konca. Skoraj hladnemu
nadevu dodamo stepena jajca. Z na-
devom napolnimo izdolbine v krom-
pirju. Zložimo jih v pekač in pokrije-
mo s koščkom sira. Nadevani krom-
pir spečemo v srednji vroči pečici,
tako da sir postane zlato rumene
barve. 

Pripravil Rok Kotar,
vodja kuhinje v Zdravilišču Šmarješke Toplice

Priročnik

ZNEBITE SE 
ODVEČNIH MAŠČOB
je prevod priročnika o prehrani, izdanega
po načelih Nemškega diabetološkega
združenja in prilagojena slovenskim pre-
hrambnim navadam. Prava prehrana po-
maga 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 po-
pust) – za 22..444411 SSIITT!

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 OObb nnaarrooččii lluu pprriirrooččnniikkaa pprreejjmmeettee  ddaarrii lloo!!

Kosilo 
iz dobrot jeseni 
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sladkorni bolezni velikokrat zožene zlas-
ti golenske arterije, kar je terapevtski
problem

, ki ga pogosto ni m
ogoče pre-

m
agati. 
R

ana zahteva tudi kirurško oskrbo, to
je redno odstranjevanje m

rtvine. Če se
rana inficira, je potrebno tudi zdravlje-
nje z antibiotiki. Seveda pa na celjenje
vpliva tudi splošno zdravstveno stanje
bolnika ozirom

a sprem
ljajoče bolezni.

Žal pa zdaj zdravljenje nevropatije in
sprem

em
b 

v 
m

ikrocirkulaciji 
kljub

napredku 
m

edicine 
ni 

zelo 
uspešno.

Eden dodatnih načinov pospeševanja
celjenja ran je tudi hiperbarična oksige-
nacija. 

K K
a aj j

j je e
h hi ip pe er rb ba ar ri ič čn na a

o ok ks si ig ge en na ac ci ij ja a? ?
Izraz hiperbarična oksigenacija lahko

prevedem
o kot zdravljenje s kisikom

pod zvišanim
 tlakom

. M
etoda im

a kore-
nine v potapljaški m

edicini: če je potap-
ljač pod vodo dalj časa in/ali na veliki
globini ter pri tem

 diha zrak iz jeklenke,
se m

u v telesu raztopi veliko dušika.
M

ed prehitrim
 dviganjem

 na površino
pa v tkivih in krvnih žilah lahko nastaja-
jo m

ehurčki - pride do potapljaške ali
kesonske bolezni. 

U
gotovili so, da je m

ogoče potapljaš-
ko bolezen zdraviti s ponovnim

 zviša-
njem

 tlaka, na katerem
 se nahaja obo-

leli potapljač, saj se m
u pri tem

 zaradi
učinka tlaka prem

er m
ehurčkov zm

anj-
ša, plin v tkivih pa še hitreje s pet razto-
pi. Še uspešnejše je bilo zdravljenje, če
so oboleli potapljači (ali delavci v keso-

nih - zato kesonska bolezen) dihali čisti
kisik. To so nato začeli uporabljati tudi
za zdravljenje raznih drugih bolezni, žal
pogosto prem

alo kritično in brez doka-
zov o učinkovitosti te m

etode. Šele v
zadnji četrtini prejšnjega stoletja se je
izoblikovalo m

nenje, katere bolezni ozi-
rom

a stanja se zdi sm
iselno zdraviti s

hiperbarično oksigenacijo.

K K
a ak ko o

p po ot te ek ka a
z zd dr ra av vl lj je en nj je e? ?

M
ed zdravljenjem

 se bolniki nahaja-
jo v zaprti posodi, hiperbarični kom

ori
ali barokom

ori. Te kom
ore so največ-

krat 
v 

obliki 
valja. 

N
ekatere 

lahko
sprejm

ejo le enega človeka in so tem
u

prim
erno m

ajhne, dolge nekaj več kot
dva m

etra in široke slab m
eter. So

kovinske z okni ali v celoti izdelane iz
stekla. B

olnik v taki kom
ori leži. Te

kom
ore se lahko polnijo s čistim

 kisi-
kom

 - v tem
 prim

eru bolnik za dihanje
ne potrebuje m

aske, lahko pa z zra-
kom

 in takrat je za dihanje čistega kisi-
ka potrebna m

aska. 
Večje kom

ore so nam
enjene zdravlje-

nju več bolnikov hkrati, ponavadi za
okoli deset, obstajajo pa tudi precej
večje, 

tudi 
za 

30 
sedečih 

bolnikov.
Velike kom

ore se vedno polnijo z zra-
kom

, bolniki pa dihajo kisik s pom
očjo

obraznih m
ask ali posebnih »kapuc«. V

Centru za barom
edicino Inštituta za fizi-

ologijo ljubljanske M
edicinske fakultete

sm
o letos začeli uporabljati hiperbarič-

no kom
oro, ki lahko sprejm

e osem
 (v sili

tudi 
deset) 

sedečih 
bolnikov 

ali 
dva

ležeča. 

2

jenje skozikožnega delnega tlaka kisi-
ka m

ed sam
o hiperbarično oksigena-

cijo. Če se vrednost tega tlaka dvigne
nad določeno vrednost, z večjo verjet-
nostjo 

lahko 
pričakujem

o 
uspešno

celjenje. 
V strokovni literaturi je precej poro-

čil o izboljšanju nevropatij, ki so nas-
tale kot posledica obsevanj. Že pred
leti so pisali tudi o izboljšanju alkohol-
nih nevropatij. Zato je razum

ljivo zani-
m

anje tudi glede m
ožnosti vpliva na

nastanek ali napredovanje diabetične
nevropatije. Zaradi ugodnih učinkov

hiperbaričnega kisika na m
ikrožilje bi

lahko upravičeno pričakovali tudi uči-
nek na diabetično nevropatijo, saj je
verjeten razlog zanjo okvara m

ikrožilja
živcev. Toda tudi pri tem

 je za dokon-
čen odgovor prem

alo kakovostnih kli-
ničnih študij. 

B Bl la ag go od de ej jn ni iu uč či in ne ek k
z zd dr ra av vl lj je en nj ja a

v v
h hi ip pe er rb ba ar ri ič čn ni ik ko om m

o or ri i
Zdravljenje v hiperbarični kom

ori im
a

torej pri nekaterih bolezenskih stanjih
nedv om

no dokazan blagodejni učinek,
za druga pa bodo za zanesljivo potrdi-
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sladkorni bolezni velikokrat zožene zlas-
ti golenske arterije, kar je terapevtski
problem

, ki ga pogosto ni m
ogoče pre-

m
agati. 
R

ana zahteva tudi kirurško oskrbo, to
je redno odstranjevanje m

rtvine. Če se
rana inficira, je potrebno tudi zdravlje-
nje z antibiotiki. Seveda pa na celjenje
vpliva tudi splošno zdravstveno stanje
bolnika ozirom

a sprem
ljajoče bolezni.

Žal pa zdaj zdravljenje nevropatije in
sprem

em
b 

v 
m

ikrocirkulaciji 
kljub

napredku 
m

edicine 
ni 

zelo 
uspešno.

Eden dodatnih načinov pospeševanja
celjenja ran je tudi hiperbarična oksige-
nacija. 

K
aj

je
hiperbarična

oksigenacija?
Izraz hiperbarična oksigenacija lahko

prevedem
o kot zdravljenje s kisikom

pod zvišanim
 tlakom

. M
etoda im

a kore-
nine v potapljaški m

edicini: če je potap-
ljač pod vodo dalj časa in/ali na veliki
globini ter pri tem

 diha zrak iz jeklenke,
se m

u v telesu raztopi veliko dušika.
M

ed prehitrim
 dviganjem

 na površino
pa v tkivih in krvnih žilah lahko nastaja-
jo m

ehurčki - pride do potapljaške ali
kesonske bolezni. 

U
gotovili so, da je m

ogoče potapljaš-
ko bolezen zdraviti s ponovnim

 zviša-
njem

 tlaka, na katerem
 se nahaja obo-

leli potapljač, saj se m
u pri tem

 zaradi
učinka tlaka prem

er m
ehurčkov zm

anj-
ša, plin v tkivih pa še hitreje s pet razto-
pi. Še uspešnejše je bilo zdravljenje, če
so oboleli potapljači (ali delavci v keso-

nih - zato kesonska bolezen) dihali čisti
kisik. To so nato začeli uporabljati tudi
za zdravljenje raznih drugih bolezni, žal
pogosto prem

alo kritično in brez doka-
zov o učinkovitosti te m

etode. Šele v
zadnji četrtini prejšnjega stoletja se je
izoblikovalo m

nenje, katere bolezni ozi-
rom

a stanja se zdi sm
iselno zdraviti s

hiperbarično oksigenacijo.

K
ako

poteka
zdravljenje?

M
ed zdravljenjem

 se bolniki nahaja-
jo v zaprti posodi, hiperbarični kom

ori
ali barokom

ori. Te kom
ore so največ-

krat 
v 

obliki 
valja. 

N
ekatere 

lahko
sprejm

ejo le enega človeka in so tem
u

prim
erno m

ajhne, dolge nekaj več kot
dva m

etra in široke slab m
eter. So

kovinske z okni ali v celoti izdelane iz
stekla. B

olnik v taki kom
ori leži. Te

kom
ore se lahko polnijo s čistim

 kisi-
kom

 - v tem
 prim

eru bolnik za dihanje
ne potrebuje m

aske, lahko pa z zra-
kom

 in takrat je za dihanje čistega kisi-
ka potrebna m

aska. 
Večje kom

ore so nam
enjene zdravlje-

nju več bolnikov hkrati, ponavadi za
okoli deset, obstajajo pa tudi precej
večje, 

tudi 
za 

30 
sedečih 

bolnikov.
Velike kom

ore se vedno polnijo z zra-
kom

, bolniki pa dihajo kisik s pom
očjo

obraznih m
ask ali posebnih »kapuc«. V

Centru za barom
edicino Inštituta za fizi-

ologijo ljubljanske M
edicinske fakultete

sm
o letos začeli uporabljati hiperbarič-

no kom
oro, ki lahko sprejm

e osem
 (v sili

tudi 
deset) 

sedečih 
bolnikov 

ali 
dva

ležeča. 
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jenje skozikožnega delnega tlaka kisi-
ka m

ed sam
o hiperbarično oksigena-

cijo. Če se vrednost tega tlaka dvigne
nad določeno vrednost, z večjo verjet-
nostjo 

lahko 
pričakujem

o 
uspešno

celjenje. 
V strokovni literaturi je precej poro-

čil o izboljšanju nevropatij, ki so nas-
tale kot posledica obsevanj. Že pred
leti so pisali tudi o izboljšanju alkohol-
nih nevropatij. Zato je razum

ljivo zani-
m

anje tudi glede m
ožnosti vpliva na

nastanek ali napredovanje diabetične
nevropatije. Zaradi ugodnih učinkov

hiperbaričnega kisika na m
ikrožilje bi

lahko upravičeno pričakovali tudi uči-
nek na diabetično nevropatijo, saj je
verjeten razlog zanjo okvara m

ikrožilja
živcev. Toda tudi pri tem

 je za dokon-
čen odgovor prem

alo kakovostnih kli-
ničnih študij. 

B lagodejniučinek
zdravljenja

v
hiperbaričnikom

ori
Zdravljenje v hiperbarični kom

ori im
a

torej pri nekaterih bolezenskih stanjih
nedv om

no dokazan blagodejni učinek,
za druga pa bodo za zanesljivo potrdi-

7

V
hiperbaričnikom

oribolnikidihajo
kisik

s
pom

očjo
obraznih

m
ask



di 
blagi. 

M
ed 

povečevanjem
 

tlaka 
v

hiperbarični kom
ori lahko zaradi slabe-

ga izenačevanja pride do tako im
enova-

ne barotravm
e. Ta se kaže najprej kot

bolečina v obnosnih votlinah in bobni-
ču, ki lahko zakrvavi, v skrajnem

 prim
e-

ru tudi poči. D
a bi se izognili tem

 teža-
vam

, je treba na bolnike m
ed »potaplja-

njem
«, to je povečevanjem

 tlaka, skrb-
no paziti, hitrost zviševanja tlaka pa je
nizka, okoli en m

eter na m
inuto. 

Pri nekaterih bolnikih pride do spre-
m

em
be vida, zlasti po več kot dvajse-

tih 
terapijah. 

G
re 

za 
sprem

em
be

lom
nosti 

očesne 
leče 

- 
poslabšanje

kratkovidnosti in izboljšanje starovid-
nosti. 

Te 
sprem

em
be 

so 
prehodne,

ponavadi izginejo kakšen m
esec po

končanem
 zdravljenju. Po več kot dvaj-

setih terapijah lahko nastane m
ravljin-

čenje v prstih in »gluhi prsti«, kar pona-
vadi traja kakšen m

esec po končanem
zdravljenju. Le pri zelo velikem

 številu
terapij (več kot 15

0
) lahko nastanejo

sprem
em

be, ki vplivajo na nastanek
sive m

rene, ki pa jih ni m
ogoče popra-

viti. 
Zavedati pa se m

oram
o tudi, da je

kisik strupen. R
avno zato je ena tera-

pija v hiperbarični kom
ori om

ejena na
največ dve uri, tlak pa na največ dva
bara nadtlaka. Izjem

a je le pri potap-
ljaški bolezni. K

isik strupeno deluje na
osrednje 

živčevje, 
kar 

se 
kaže 

kot
potenje, 

parestezije, 
m

otnje 
vida,

sluha, počasen utrip srca, kašelj, zelo
redko (en prim

er na nekaj tisoč) pa
lahko 

pride 
celo 

do 
epileptičnega

napada, ki pa ne pušča nikakršnih
posledic.

Strupenost kisika se lahko izrazi tudi
na pljučih, kar se kaže kot draženje v
grlu, siljenje na kašelj, težje dihanje.
Vse to nastane šele pri večjem

 številu
terapij. Če z zdravljenjem

 preneham
o,

ni trajnih posledic na pljučih. 

T Te er ra ap pe ev vt ts sk ki iu uč či in nk ki i
h hi ip pe er rb ba ar ri ič čn ne eg ga a

k ki is si ik ka a
Pri dihanju hiperbaričnega kisika se

poveča količina kisika v krvi, saj se ga
pri višjem

 tlaku znatno več raztopi v
plazm

i. K
er je v tkivih tako na voljo več

kisika, lahko ta doseže tudi od kapilar
bolj oddaljene celice, ki so v določenih
okoliščinah lahko slabše preskrbljene s
kisikom

. 
R

aziskave so pokazale številne učin-
ke hiperbaričnega kisika na celice in
tkiva. N

aštel bom
 le nekaj najznačilnej-

ših. N
orm

alen odgovor žilja je, da se v
tkivih, kjer je kisika veliko, žile skrčijo.
N

asprotno se zgodi v tkivih, kjer kisika
prim

anjkuje. K
ončni učinek tega m

eha-
nizm

a je prerazporeditev krvi iz norm
al-

no prekrvljenih tkiv, kjer je m
ed hiper-

barično oksigenacijo kisika preveč, v
tkiva, ki so slabo prekrvljena.  

Vsi vem
o za plinsko gangreno, ki jo

povzročajo anaerobne bakterije. To je
zelo 

hitro 
napredujoča, 

potencialno
sm

rtna bolezen. H
iperbarični kisik zavi-

ra 
nastajanje 

strupa, 
ki 

ga 
izločajo

anaer obne bakterije (Clostridium
 perf-

ringens), te bakterije pa tudi neposred-
no uničuje.

4

Tako na anaerobne kot tudi na aerob-
ne bakterije pa hiperbarični kisik deluje
indirektno, saj pospešuje učinkovitost
belih 

krvničk
pri

ubijanju 
bakterij.

H
iperbarični kisik zm

anjšuje prepust-
nost kapilar in s tem

 učinkovito zm
anj-

šuje tudi otekanje tkiva.
R

deče krvne celice postanejo pod
vplivom

 kisika bolj prožne. Zm
anjša se

tudi 
zlepl janje 

krvnih 
ploščic 

m
ed

seboj in na steno žilja. O
ba učinka

izboljšujeta pretočnost krvi zlasti skozi
m

ikrožilje. 

Veliko so pročevali tudi učinke hiper-
baričnega kisika na m

ehanizm
e celje-

nja ran. K
isik je nujno potreben, da

celice lahko tvorijo vezivo. V tkivu, kjer
je število kapilar zm

anjšano (na pri-
m

er kot posledica obsevanja z ionizira-
jočim

i žarki), sproži nastajanje novih
kapilar. 

I In nd di ik ka ac ci ij je e
z za a

z zd dr ra av vl lj je en nj je e
v v

h hi ip pe er rb ba ar ri ič čn ni ik ko om m
o or ri i

G
lavne 

indikacije 
za 

zdravljenje
v

hiperbarični kom
ori izhajajo iz zgoraj
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AAlloojjzz RRuuddoollff, podpredsednik Zveze

Letos se je seminarja udeležilo naj-
več poslušalcev do zdaj, kar 87 učite-
ljev in 22 predstavnikov društev, kar
dokazuje, da so naši seminarji dob-
rodošli in teme dobro izbrane. Poslu-
šalci si želijo novega znanja, ki ga
bodo prenesli na naše mlajše genera-
cije, da bodo bolje razumele in po-
znale sladkorno bolezen, zdravo pre-
hrano in pomen gibanja.

Najprej je vse navzoče pozdravil
predsednik Zveze društev diabetikov
Slovenije Janko Kušar, nato pa so sle-
dila predavanja. O opredelitvi, dia-
gnozi, razvrstitvi in epidemiologiji
sladkorne bolezni je predaval prim.
mag. Miha Koselj, dr. med., kot tudi
o akutnih in kroničnih zapletih slad-
korne bolezni, dislipidemiji. 

O diabetični nogi je predavala mag.
Vilma Urbančič Rovan, dr. med., o
sladkorni bolezni tipa 1 pri otrocih in
mladostnikih Nataša Uršič Bratina, dr.
med., o prehrani pri sladkorni bolez-
ni s poudarkom na štetju ogljikovih
hidratov Andreja Čampa, univ. dipl.
inž. živil. teh. in o pomenu telesne
aktivnosti za sladkorne bolnike prim.
mag. Matjaž Vrtovec, dr. med.

KAKOVOSTNA PREDAVANJA
Med prisotne smo razdelili tudi

vprašalnike. Odgovori nanje so nam
potrdili, da je seminar potreben in

kakovosten. Za izvedbo predavanj so
bili pohvaljeni tudi predavatelji. Ne-
kateri udeleženci so odgovorili, da bi
si želeli tudi praktične delavnice o
prehrani in sestavi jedilnikov ter
možnost, da si izmerijo krvni slad-
kor.

Med odmorom so si udeleženci se-
minarja lahko ogledali predstavitev
podjetij s prehrambenimi izdelki in
medicinsko tehničnimi pripomočki.
Vsem sodelujočim donatorjem in
sponzorjem se zahvaljujemo za
pomoč pri izvedbi seminarja, ki se je
pokazal za potrebnega in dobro obis-
kanega. Zahvaljujemo se tudi preda-
vateljem, ki so na seminarju sodelo-
vali in pripravili odlična predavanja.

EDINSTVENO TEKMOVANJE
NA SVETU

Zdaj se učenci in dijaki pravgotovo
že pridno pripravljajo na šolsko tek-
movanje. Najboljši trije iz vsake šole

se bodo udeležili držav-
nega tekmovanja, ki bo
19. novembra na OŠ Tr-
bovlje. Za vse držimo
pesti, da se na testih,
kar je mogoče, najbolje
izkažejo. Pomembno je,
da pridobijo nova zna-
nja, potrebna za življe-
nje in sodelovanje na
tekmovanju. 

Vodstvo Zveze druš-
tev diabetikov Sloveni-
je in vsi sladkorni bol-
niki smo takšnega od-
ziva in volje, da se
mladi želijo učiti in
pridobiti več znanja o
sladkorni bolezni, zelo
veseli in se s tem po-
našamo tudi v tujini,
saj je takšno tekmova-
nje, kot ga organizira-
mo pri nas, edinstveno
v svetu. Upamo, da
bodo podobna tekmo-
vanja organizirali tudi
v drugih državah.

Seminar za učitelje iz znanja 
o sladkorni bolezni 
VV ookkvviirruu tteekkmmoovvaannjjaa iizz zznnaannjjaa oo ssllaaddkkoorrnnii bboolleezznnii oorrggaanniizziirraa ZZvveezzaa ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveenniijjee žžee vveečč lleett sseemmii--
nnaarr zzaa uuččiitteelljjee,, kkii pprriipprraavvlljjaajjoo uuččeennccee iinn ddiijjaakkee nnaa tteekkmmoovvaannjjee.. SSeemmiinnaarr jjee bbiill vv ssoobboottoo,, 2244.. sseepptteemmbbrraa,, vv pprreeddaa--
vvaallnniiccii KKlliinniiččnneeggaa cceennttrraa vv LLjjuubblljjaannii..

A K T U A L N O
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Seminarja za mentorje se je v Kliničnem centru udeležilo več kot sto učiteljev in predstavnikov društev
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Maraton Franja  
in vzpon na Vršič

S T R A N  Z A  M L A D E

Na dan prireditve smo se dobro
uro pred startom dobili v ljubljan-
skem BTC, kjer je bil start maratona.
Pogovarjali smo se o pripravah, ki
smo jih imeli v zadnjih dneh pred
dirko in o tem, kako se bomo lotili
160-kilometrske trase. Nato smo pri-
pravili kolesa, se prijavili na startu in
si premerili krvni sladkor. Strinjali
smo se, da je najbolje začeti z 8
mmol sladkorja v krvi, uskladili inzu-
lin in ogljikove hidrate še tik pred
startom 1500-glave množice kolesar-
jev. Od starta v BTC do »letečega
starta« na Vrhniki smo vozili v strnje-
ni koloni, od tam naprej pa je šlo
zares.

VZPON NA KLADJE
NAM JE ZAGRENIL DAN

Vrhniški klanec je hitro razredčil
kolesarsko kolono. Kolega iz društva
sta bila bolj v ospredju, tako da sem
s svojim »cukrom« in kilometri ostal
sam v veliki množici kolesarjev (tako
pač na dirki je). Po uvodni krizi na
prvem klancu se je »mašina« umirila,
tako da sem pot prot Idriji in Cerk-
nemu prevozil kar lahkotno, še zlasti
ker mi je na spustu proti Idriji uspelo
prehiteti kar lepo število sotrpinov.
Med Idrijo in Cerknim je bil čas za
prvi leteči obrok (dve frutabeli). 

Za menoj je bilo že dobrih 70 km in
pokurjenih tisoč kcal, kar pomeni, da
sem bil z »gorivom« že bolj na koncu.
V Cerknem je bila prva postojanka,
kjer smo se založili s pijačo in napolni-
li rezervoarje za sedemkilometrski
vzpon na Kladje, ki je nekaterim kole-
sarjem precej zagrenil dan. Na vrhu
vzpona sta sledila okrepčilo in obvez-
no merjenje sladkorja - bilo ga je 3,8
mmola - klanec je pač zahteval svoje. 

Banane, energetski gel, frutabela in
nazaj na kolo v dolino proti Škofji
Loki. Na spustu mi je zopet šlo odlič-
no, tako da sem pred Škofjo Loko
ujel skupino, v kateri je vozil Roman.

Samozavest mi je takoj zrasla, ko mi
je Roman povedal, da je do cilja v
BTC samo še ravnina.

UVRSTILI SMO SE
V ZLATO SREDINO

Zadnja etapa poteka iz Škofje Loke
skozi Zbilje proti Vodicam, Tacnu, Čr-
nučam do BTC. Vozili smo v strnjeni
koloni, tako da je bila hitrost kar vi-
soka, premagovanje zadnjih kilome-
trov pa ne preveč naporno.

Po prihodu v cilj je zopet sledila
kontrola sladkorja, ki je pokazala, da
smo bili vsi štirje bolj na koncu z
»gorivom«, tako da smo si z užitkom
privoščili veliko porcijo riža, ki smo
ga poplaknili z zasluženim pivom.
Boštjan, izkušeni triatlonec in kole-
sar, je s traso opravil v pičlih treh
urah in 40 minutah, kar je bil tudi v
absolutni konkurenci odličen rezul-
tat. Midva z Romanom sva potrebo-
vala dobre štiri ure, kar naju je uvrs-
tilo v zlato sredino. Nataša je prikole-
sarila v slabih štirih urah in se prav
tako uvrstila v zlato sredino.

Dokazali smo, da tudi 160 km kar
resnega dirkanja ni nič nemogočega
za športno živeče sladkorne bolnike.

JURIŠ NA VRŠIČ
Če je šla Franja, ni hudič, da ne bi šel

tudi Vršič, smo si dejali in se prijavili
na kolesarjenje od Kranjske Gore do
Vršiča. Dvanajstkilometrskega vzpona s
14-odstotnim povprečnim naklonom
smo se lotili z novim članom v kolesar-
skem timu Hba1c. Andrej se je žrtvoval
za ovekovečenje dogodka s fotoapara-
tom. Položaj za posnetke si je izboril
na kolesu. Čeprav ne v konkurenci, je
Vršič osvojil brez večjih težav.

Pa pojimo od začetka. Na startnem
mestu v Kranjski Gori smo se pome-
šali med preostalih tisoč kolesarskih
navdušencev. Boštjan je bil bolj v
ospredju, z Romanom pa sva startala
nekje v sredini. Do Hotela Lek, kjer
je bil »leteči start«, smo vozili v zapr-
ti koloni, od tam do vrha pa je vsak
sam bil svojo bitko s 25 serpentina-
mi, ki so nas prepotene in zasople
pripeljale na vrh prelaza.

Časa za vmesno kontrolo krvnega
sladkorja na tej dirki ni bilo, saj naj-
boljši prevozijo vzpon v dobre pol
ure. Boštjan je potreboval 43 minut,
kar ga je uvrstilo med prvih sto,
Roman je bil tokrat tri minute hitrejši
od mene, še vedno pa sva oba zmo-
gla vzpon v manj kot eni uri. Ni
samo rezultat tisti, zaradi katerega
smo sedli na kolo, ampak tudi duh
dobre ekipe. Za povrh pa je zdržalo
tudi vreme. Zelo lep dan je bil za za-
četek jesenskega septembra.

Težav s krvnim sladkorjem tudi to-
krat ni bilo, kar zopet dokazuje, da
se ob redni vadbi in poznavanju
svoje bolezni lahko tudi sladkorni
bolniki merimo z najboljšimi in pre-
kosimo marsikoga, ki se spopada
samo s strmino in kilometri.

Se vidimo tudi prihodnje leto!
Robi Zupan,

član društva Hba1c

ŠŠppoorrttnnii vviikkeenndd ddrruuššttvvaa ddiiaabbeettiikkoovv HHbbaa11cc jjee bbiill pprraavvaa pprriilloožžnnoosstt,, ddaa ssmmoo 
ssee ššttiirrjjee ččllaannii ddrruuššttvvaa ooddllooččiillii ssooddeelloovvaattii nnaa nnaajjvveeččjjii kkoolleessaarrsskkii pprriirreeddiittvvii 
vv SSlloovveenniijjii;; nnaa kkoolleessaarrsskkeemm mmaarraattoonnuu FFrraannjjaa.. UUddeelleežžeennccaa pprreejjššnnjjiihh 
mmaarraattoonnoovv,, BBooššttjjaann iinn RRoommaann,, ssttaa mmee pprreepprriiččaallaa,, ddaa iimmaamm zzaa ssaabboo 
ddoovvoolljj pprreevvoožžeenniihh kkiilloommeettrroovv zzaa ssooooččeennjjee ss 116600 kkiilloommeettrrii cceessttee.. 
NNaattaaššaa ppaa ssee jjee ooddllooččiillaa zzaa kkrraajjššii mmaarraattoonn..

31

Trije Mušketiri na Vršiču

V dolino je šlo hitreje, predvsem pa laže
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Pohod na Šmarno goro
smo organizirali 27. avgusta.
Ob 9. uri smo se pohodniki
iz društev gorenjske regije
zbrali na parkirišču društva
Lipa v Pirničah. Po razdelitvi
malice in napotkih smo kre-
nili proti Zavrhu, kjer se je
rodil Jakob Aljaž, in nato na
Šmarno goro (669 m).
Vzpon je trajal uro in pol.
Ob prihodu smo si malo od-
dahnili, se podprli s hrano
in pijačo, nakar nas je pri-
jazni lastnik tamkajšnjega
gostišča Ledinek seznanil s
podrobno zgodovino najbolj
obiskane gore za Ljubljanča-
ne in okoličane. 

ŠMARNA GORA JE MED
POHODNIKI PRILJUBLJENA

Romarsko svetišče z Mari-
jino kapelo je bilo prvič
omenjeno leta 1314. Gotska
cerkev je bila zgrajena v
času turških vpadov v 15.
stoletju. Sedanjo so zgradili
v letih 1711-1729. Freske in
poslikave so delo znanih
umetnikov, med katerimi je
bil tudi Matevž Langus. Zvo-

nik stoji stran od cerkve in
ima tudi svojo zgodovino.
Zvonove v zvoniku so baje v
150 letih kar trikrat zame-
njali. V sosednjem prostoru
smo si ogledali umetniške
slike Barethinija iz Radeč. 

Nekdanja mežnarija, v ka-
teri je zdaj gostilna, ponuja

streho in okrepčilo števil-
nim pohodnikom, ki vsak
dan obiščejo to priljubljeno
izletniško točko nad Ljublja-
no. Čeprav je razlaga traja-
la slabo uro, nam je čas
hitro minil, saj smo izvedeli
marsikaj, česar doslej
nismo vedeli. Prijaznemu
gostitelju smo se zahvalili
ter se poslovili z željo, da
spet pridemo. Vrnili smo se
po isti poti v Tacen, kjer
nas je čakalo kosilo. Vtisi

članov društev so bili poh-
valni, zato smo se razšli
dobro razpoloženi.

PRŠUTA IN VINA
NI MANJKALO

Na izlet v Škocjanske
jame, Lipico in Zalošče smo
se odpeljali 10. septembra.
Tudi tokrat je uzlet vodil
naš športno razpoloženi
Maks Grošelj. Škocjanske
jame sestavlja enajst jam z
vsemi kraškimi značilnost-
mi, kot so kapniki, udarni-
ce, ponori, naravni mostovi
in jezerca. Od leta 1986 so

vpisane v Unescov seznam
svetovne naravne dedišči-
ne. Ogled jame je trajal uro
in pol in je bil za nekatere
kar naporen. 

Nato smo se odpeljali v
Lokev na ogled pršutarne,
kjer so nam postregli s
kraško malico, hkrati pa
smo nakupili nekaj njihovih
dobrot. Dobro razpoloženi
smo se odpeljali v Lipico.
Najprej smo šli na ogled
Doline Matere božje, kjer je
dal v zahvalo za povrnjeno
zdravje nekdanji vojak po-
staviti kapelo, vklesano v
steno. Domačini pripovedu-
jejo tudi zgodbo o štiriletni
deklici, ki je prav tu dožive-
la videnje Lurške Matere
božje. Zdaj je Dolina Matere
božje priljubljena romarska

Društvo diabetikov Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin

Jesenski pohodi
PPoo pprrooggrraammuu ššppoorrttnnee sseekkcciijjee nnaaššeeggaa ddrruuššttvvaa ssmmoo vv zzaaddnnjjeemm
mmeesseeccuu oorrggaanniizziirraallii vveečč ppoohhooddoovv iinn iizzlleettoovv.. BBiillii ssmmoo nnaa ppoohhoodduu
nnaa ŠŠmmaarrnnoo ggoorroo iinn MMaavvrriinncc tteerr nnaa iizzlleettuu vv ŠŠkkooccjjaannsskkiihh
jjaammaahh,, LLiippiiccii iinn ZZaallooššččuu..
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Na našem izletu po Krasu smo obiskali tudi pršutarno Lokev

Utrinek z meddruštvenega pohoda na Šmarno goro
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pot. Sledil je ogled Lipice z
znamenito kobilarno iz leta
1580. To je eden najlepših
kulturno-zgodovinskih spo-
menikov v Sloveniji.

Pot nas je nato vodila
proti Dornberku, v Zalošče,
kjer smo na turistični kme-
tiji Vižintin imeli pozno ko-
silo. Po njem smo nazdra-
vili 75-letnici naše članice
Miryam, ki je že 15 let »fi-
nančna ministrica« našega
društva, in ji za jubilej is-
kreno čestitali. Darilo ji je
domiselno izročil predsed-
nik društva Franc Hrovat.
Močno odžejani in dobre
volje smo se po Vipavski
dolini vrnili v Domžale.

SLABO VREME
PREPREČILO POHOD
NA MAVRINC

Pohod na Mavrinc je bil
17. septembra. Ker je vso
noč in še tudi zjutraj lilo
kot iz škafa, je organizator
pohoda, Društvo diabetikov
Jesenice, izbral lažjo pot.
Zbrali smo se pred hotelom
Erika v Kranjski Gori in se
odpravili do koče v Krnici.
Vso pot je vreme zdržalo,
ko pa smo prišli do koče v
Krnici, je zopet začelo
močno deževati in grmeti,
zato pohoda na Mavrinc
nismo izpeljali. Kljub temu
smo vsi dobili obeske v spo-
min na skupno druženje
članov gorenjskih društev.
Iz našega društva se je po-
hoda udeležilo 11 članov. 

Anica Cotman Anžič,
foto: Viljem Kaker

Pohod na Mavrinc se je zaradi slabega vremena, močnega deževja in
grmenja, končal pri koči v KrniciNaša slavljenka Miryam Beden je bila zamišljena ob svoji 75-letnici

Čeprav je vso noč deževalo, je vreme zdržalo toliko časa, da smo prišli od hotela Erike do koče v Krnici
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Uvodoma naj omenim
izlet v Laško, ki smo ga
združili z obiskom podjetja
Kana v Žalcu, kjer nas je
Marija Akerman ljubeznivo
sprejela in nam veliko po-
vedala o diabetičnem sto-
palu s poudarkom na tem,

kako je treba stopala nego-
vati, ker so negovana sto-
pala pogoj za zdrava stopa-
la. Med predavanjem so
njene sodelavke že izvajale
pedikuro našim najstarej-
šim diabetikom. Z velikim
veseljem in radostjo smo

se prisrčno poslovili in na-
daljevali pot v Laške topli-
ce, kjer smo preživeli nekaj
ur, ki smo jih izrabili za ko-
panje v termalnem bazenu,
sprehod in ogled kraja.
Nato smo nadaljevali pot v
Šmartno v Rožno dolino na
prijazno turistično kmetijo
Vozlič.

SKUPNO SREČANJE
SLADKORNIH BOLNIKOV

Že nekaj dni pozneje
smo organizirali srečanje
sladkornih bolnikov celotne

Poljanske doline, ki obsega
občini Gorenja vas - Poljane
in Žiri. Srečali smo se na
domačiji Pesek, ki se naha-
ja 650 m nad Žirmi. Sreča-
nje sta finančno podprla
župan občine Žiri in posla-
nec v državnem zboru
Bojan Starman in župan ob-
čine Gorenje vas - Poljane
Jože Bogataj.

Tega srečanja so se ude-
ležili tudi starejši člani, ki
so jih svojci pripeljali v
želji, da bi se družili z dru-
gimi člani in izvedeli, kaj je
v društvu novega. Tako
sem že na začetku druže-
nja predstavila program, ki
nam je še ostal do konca

Društvo diabetikov Škofja Loka 

Delovno tudi jeseni
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv ŠŠkkooffjjaa LLookkaa jjee vv zzaaddnnjjeemm ttrriimmeesseeččjjuu 
iizzvveeddlloo vveečč aakkttiivvnnoossttii,, kkii ssoo bbiillee vvkklljjuuččeennee vv lleettooššnnjjee 
pprrooggrraammee ddeellaa.. PPrrii nnaaččrrttoovvaannjjuu tteehh pprrooggrraammoovv ssmmoo 
uuppoošštteevvaallii ssttaarroossttnnoo ssttrruukkttuurroo ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv,, ssaajj jjee
ddvvee ttrreettjjiinnii nnaaššiihh ččllaannoovv ssttaarriihh oodd 6600 ddoo 8855 lleett,, pprreeoossttaallii 
ppaa oodd 4400 ddoo 6600 lleett,, tteerr rraazzpprrššeennoosstt nnaaššiihh ččllaannoovv ppoo SSeellšškkii 
iinn PPoolljjaannsskkii ddoolliinnii iinn ŠŠkkooffjjii LLookkii..

Pohod na Blegoš
Gorenjska društva sladkornih bolni-

kov po vnaprej dogovorjenem in
usklajenem letnem programu pripra-
vijo in izvedejo rekreativne pohode
za svoje člane in prijatelje. V okviru
tega načrta je Društvo diabetikov
Škofja Loka 3. septembra organizira-
lo pohod na 1562 m visoki Blegoš, ki

se ga je udeležilo 64 pohodnikov iz
Kranja, Domžal, Jesenic in Škofje
Loke. 

Dan ni napovedoval prav lepega
vremena, a smo se kljub temu podali
na pot po lepi Poljanski dolini mimo
dvorca Visoko, znanega po pisatelju
in ljubljanskem županu Ivanu Tavčar-

ju, ter skozi Poljane, kjer so doma
slikarji Šubici, mimo Dolenčic, kjer je
spomenik slikarju Ažbetu, skozi vasi-
co Javorje, Dolenjo Žetino, kjer
ustvarja kipar Peter Jovanovič, Gore-
njo Žetino do Črnega Kala, kjer se
stika več cest, ki vodijo v različne
smeri, ena izmed njih na Blegoš.

Pred drugo svetovno vojno
je bila tam velika vojaška
baza, ki je bila namenjena
gradnji Rupnikove obramb-
ne linije. 

Od tam smo se odpravili
na Blegoš. Del udeležencev
je šel po lažji smeri, drugi
pa po zahtevnejši, med
bunkerji Rupnikove linije,
čez vrh Blegoša, in se
spustili do lepo obnovljene
Planinske koče na Blegošu,
kjer nas je čakalo okrepči-
lo. Ker je vreme že priga-
njalo, smo se kar hitro po-
dali nazaj k avtomobilom
in se odpeljali v Javorje.
Tam smo v gostilni Blegoš
dobili zelo okusno kosilo
ter zapeli in zaplesali ob
poskočnih vižah, ki jih je
igral mladi harmonikar Jani
Krajnik, dva pohodnika pa
sta mu pomagala s »priroč-
nimi« instrumenti. Pozno
popoldne smo se zadovolj-
ni odpravili domov, pri tem
pa nas dež ni prav nič
motil.

Peter CeferinGorenjski sladkorni bolniki pred domom na Blegošu
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Gradnja diabetičnega
centra je izjemno po-
membna za vse sladkorne
bolnike na Gorenjskem,
saj bodo zdaj na enem
mestu lahko opravili vse
potrebne zdravstvene pre-
glede. Tako bo v diabetič-
nem centru na voljo vse,
od izobraževanja, dnevne
bolnišnične oskrbe, dia-
gnostike, laboratorijev, sli-
kanja očesnega ozadja,
odvzema krvi in EKG do
nege diabetičnega stopa-
la. V centru bodo tudi
prostori za terapevtske
dejavnosti, okrepčevalnice
in čajne kuhinje, prostori
za predavanja in prostori
našega društva. Sladkor-
nim bolnikom bo na voljo
tudi sodobna trgovina z
vsemi pripomočki, ki so
jim potrebni za dnevno
oskrbo.

V ČEM SO PREDNOSTI
DIABETIČNEGA CENTRA

Vsekakor gradnja centra
pomeni za društvo na eni
strani izziv, na drugi pa
odgovornost. Ker bomo v
nenehnem stiku s sladkor-
nimi bolniki in tudi z
zdravstvenim osebjem, bo
naše delovanje v primerja-
vi z dosedanjim, ko smo
imeli uradne ure le enkrat
na teden, potekalo celod-

nevno vse delovne dni v
tednu. Lažje bo tudi obve-
ščanje o naših aktivnostih,
o organiziranih predava-
njih na temo pravilne pre-
hrane, imeli bomo kuhar-
ske tečaje in če bo zani-
manje, tudi razne telesne
aktivnosti.

Posebno pozornost bomo
namenjali starejšim slad-
kornim bolnikom in tistim,
ki so nameščeni v domovih
za ostarele. V polnem teku
je že terapevtska dejavnost
za preprečevanje in lajšanje
sladkorne bolezni in bolez-
ni, ki so neposredno pove-
zane z njo. Vse druge de-
javnosti bodo potekale v
skladu s predvidenim načr-
tom za leto 2006, pri
čemer bo poudarek na ne-
katerih že tradicionalnih
aktivnostih, kot je organi-
zacija pohodov, izletov in
srečanj.

Prizadevali si bomo, da
bomo za svoje delo zbrali
čim več novih zamisli, iz-
vedbo pa lahko pričakuje-
mo le, če bodo zagotovlje-
ni finančni viri in če se
bomo člani osebno zavzeli
za to. Verjamemo, da
bomo s skupnimi močmi
uspeli v prizadevanjih za
čim boljše sodelovanje pri
načrtovanju društevnih ak-
tivnosti in s tem tudi k

prepoznavnosti naše
organizacije.

Kdaj se bomo prese-
lili v nove prostore, pa
bo mogoče kaj več na-
pisati v prihodnji šte-
vilki.

Miro Snedec,
predsednik društva

Društvo diabetikov Kranj

Kmalu bo odprt 
diabetični center Kranj
VV kkrraattkkeemm bbooddoo mmiinniillaa ttrrii lleettaa oodd zzaammiissllii oo ggrraaddnnjjii pprrvveeggaa
ddiiaabbeettiiččnneeggaa cceennttrraa vv SSlloovveenniijjii,, kkaatteerree ppoobbuuddnniikk jjee bbiilloo
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv KKrraannjj.. NNoovvaa ssttaavvbbaa,, vv kkaatteerrii bboo iimmeelloo
nnaaššee ddrruuššttvvoo nnoovvee pprroossttoorree,, jjee kkoonnččaannaa.. TTuuddii ggrroobbaa 
ggrraaddbbeennaa ddeellaa ggrreeddoo pprroottii kkoonnccuu iinn zzaaččeennjjaajjoo ssee nnoottrraannjjaa
ddeellaa.. 
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leta, ter program, ki ga pri-
pravljamo za prihodnje
leto. Ob koncu druženja
sem slišala veliko lepih in
spodbudnih besed, ljudje
pa s stiskom roke v po-
zdrav niso skrivali svojih
čustev.

Po nekaj dnh smo se že
pripravljali na naslednjo ak-
tivnost, to je na strokovno
predavanje, ki je bilo 1. ok-
tobra v predavalnici Sred-
njih šol na Podnu v Škofji
Loki. Predaval je naš diabe-
tolog dr. med. Tomaž Cam-
lek. Tema predavanja sta
bili debelost in arterijska
hipertenzija. Ta projekt je
bil za nas zelo zahteven,
saj smo v to predavanje
vključili vse sladkorne bol-
nike iz Škofje Loke, Selške
in Poljanske doline. Organi-
zirali smo posebne avto-
busne prevoze iz dolin in
poskrbeli za prijetno počut-
je od 8. do 14. ure. Sodelo-
vali sta tudi podjetji Rosche
diagnostics, ki je merilo
krvni sladkor, in Kana s
svojimi izdelki za nego sto-
pala. 

DOBRO OBISKANO
PREDAVANJE

Na predavanju diabeto-
loga dr. Camleka je bilo
prisotnih 151 sladkornih
bolnikov. Med njimi so
bili tudi varovanci Doma
starejših v Škofji Loki. Pri-

peljali sta jih medicinski
sestri v želji, da bi še več
izvedeli o sladkorni bo-
lezni. Med predavanjem
smo veliko slišali o vzro-
kih za nastanek zapletov
in zdravljenju debelosti
ter dejavnikov tveganja za
nastanek in vpliv krvnega
tlaka na kronične zaplete
sladkorne bolezni. Na
koncu so poslušalci za-
stavljali vprašanja diabe-
tologu Camleku, ki je z
veseljem odgovoril prav
vsem in predavanje kon-
čal v prijetnem razpolože-
nju.

S tako veliko prisotnost-
jo na predavanju so naši
sladkorni bolniki potrdili,
da potrebujemo več iz-
obraževanja in vzgoje, da
bomo lahko svojo bolezen
dobro obvladali in živeli
kakovostno življenje, se
veselili vsakega dne brez
stresov in polno medse-
bojne ljubezni.

Silva Žontar,
foto: Ivan Rolih

Škofjeloški sladkorni bolniki na predavanju dr. Tomaža Camleka

za nego vaših nog
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Po uvodnem predavanju
smo bili seznanjeni s po-
menom nege nog, z nasve-
ti za nego, redno samokon-
trolo, s posebno pozor-
nostjo na različne pojavne
oblike sprememb kože med
prsti, trde in razpokane
kože, kurja očesa - saj še
tako majhna poškodba,
razpoka ali rana na stopalu
lahko privede do usodnih
zapletov. Nato so sledile in-
dividualne obravnave ali
delavnice v manjših skupi-
nah s praktičnim prikazom
nege nog. Nekaj diabetikov
je bilo napotenih v nadalj-
njo zdravniško obravnavo.
Skupaj je bilo opravljenih
več kot 50 ur.

HOJA ODLIČNA
TELESNA AKTIVNOST,
KI JE DOSTOPNA VSEM

Namen organizirane hoje
je čim več sladkornih bolni-
kov spodbuditi k vsako-
dnevnemu gibanju, ki naj

postane način življenja,
vsakodnevna potreba in ko
preide v navado, brez nje
ni moč več živeti. V uvod-
nem delu tega predavanja
nam je prof. Marko Burger,
športni pedagog, predstavil
pomen telesnega gibanja in
rekreacije za vsakogar, po-
sebej pa še za kronične
bolnike, saj je gibanje ses-
tavni del terapije.

Poseben poudarek je bil
na hoji, saj je odlična teles-
na aktivnost in dostopna
vsem. Hoja nas sprosti, po-
meni možnost uživanja v
naravi, ustvarja pozitivna
čustva in dobro razpolože-
nje. Med predavanjem, ko
je profesor Burger govoril o
različnih vajah, ki jih lahko
izvajamo med hojo, je z
demonstracijo izzval obču-
dovanje in odobravanje za
tak pristop. 

NA POHOD GREMO
ENKRAT NA TEDEN

Dogovorili smo se, da
bomo enkrat na teden, ob
sredah, organizirali enourni
pohod pod strokovnim vod-
stvom. Tako se je zbrala

skupna 14 članov, ki je
ravno pravšnja in se lahko
vodja med hojo posveti po-
sameznikom in njihovi
zmogljivosti. Odločili smo
se, da bomo merili krvni
sladkor pred hojo in po njej.
Rezultati so bili za marsiko-
ga presenetljivi, posebno za
tiste, ki nimajo možnosti
vsakodnevnega merjenja, saj
so bile razlike več kot očit-
ne, od 16,7 mmol/l na 7,7
ali od 13,4 na 5,6 mmol/l. 

Pohode imamo organizi-

rane enkrat na teden, če-
prav je hoja potrebna vsak
dan, ne glede na vremen-
ske razmere in naše razpo-
loženje. Seveda je prijetnej-
ša v družbi. Malo gremo
navzdol, malo navzgor in
hojo dopolnimo z različni-
mi vajami, vmes pa je seve-
da prijeten klepet. Pri vsa-
kem pohodu spremenimo
smer, saj daje okolica Pos-
tojne obilo možnosti.

Zapisala: Stanka Horvat, 
foto: Milica Savković

Društvo diabetikov Postojna

Predavenje o negi nog 
in pomenu gibanja
VV zzaaččeettkkuu ookkttoobbrraa ssmmoo kkoonnččaallii ttrriilleettnnii pprrooggrraamm:: 
pprreepprreeččeevvaannjjee jjee nnaajjbboolljjššaa zzaaššččiittaa nnoogg.. NNeeggaa nnoogg jjee ppoossttaallaa
nneeppooggrreeššlljjiivv sseessttaavvnnii ddeell iizzoobbrraažžeevvaallnniihh pprriizzaaddeevvaannjj nnaaššeeggaa
ddrruuššttvvaa.. VV pprrooggrraammuu,, kkii ggaa jjee vvooddiillaa FFrraanncckkaa DDoobbrraanniičč,, 
vviiššjjaa mmeedd.. sseessttrraa,, uussppoossoobblljjeennaa zzaa ssttrrookkoovvnnoo--mmeeddiicciinnsskkoo 
ppeeddiikkuurroo,, ssee jjee zzvvrrssttiilloo 110055 ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv.. 
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KONČNO IMAMO
DRUŠTVENE PROSTORE

Po večletnem prizadeva-
nju smo tudi postojnski
sladkorni bolniki dobili
društvene prostore. Z
razumevanjem Koronar-
nega društva Postojna in
uprave Zdravstvenega
doma smo dobili v sou-
porabo prostore, ki nam
povsem zadostujejo.
Tako nam društveni pro-
stori odpirajo možnosti
za bogatejšo vsebino
dela in pristnejši odnos z
našimi člani. Pisarna je
odprta vsak ponedeljek.

S. H.

Pred hojo in po njej pomerimo krvni sladkor

Septembrski izlet v Mozirski gaj
NNeekkaajj ppoosseebbnneeggaa jjee bbiill jjeesseennsskkii iizzlleett vv MMoozziirrsskkii ggaajj.. SSllaabboo
vvrreemmee ssee jjee vvlleekklloo cceelliihh ddeesseett ddnnii pprreedd tteemm iinn nnii nniičč lleeppoo
kkaazzaalloo,, vveennddaarr jjee bbiillaa ssoobboottaa,, 2244.. sseepptteemmbbrraa,, kkoott nnaarrooččeennaa
zzaa iizzlleett.. 

Bil je lep sončen dan in avtobus z 48 izletniki je krenil
na pot. Naš cilj sta bili Šaleška in Zgornjesavinjska dolina.
Na avtobusu smo predstavili glavne značilnosti obeh dolin
in najpomembnejše kraje. Postanki v Velenju, Mozirju, Rad-
mirju, Gornjem Gradu in Černivcu so navdušili izletnike,
saj je ta košček slovenske zemlje nadvse lep in prijazen.

Zelo smo bili navdušeni
nad lepoto in urejenostjo
Mozirskega gaja. Tokrat je
bila tematska razstava s
poudarkom na jesenskih
aranžmajih z uporabo vsa-
kovrstnih buč. Svoje je pri-
speval jesenski čas s čudo-
vito spreminjajočo se bar-
vitostjo narave in to je bilo
za ljubitelje narave najlep-
še doživetje. Bil je nepoza-
ben dan za vse izletnike in
še se bomo vračali v ta
prelepi svet.

Zapisala: Stanka Horvat, 
foto: Milica SavkovićSkupina izletnikov ob jesenskih darovih
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Sicer pa to ni bil moj prvi
poskus osvojiti vrh
»očaka«. Že lani sem se
udeležila pohoda Sto žensk
na Triglav, vendar nas tri-
deset pohodnic ni doseglo
vrha zaradi neurja. Tik pod
vrhom so vodniki presodili,
da bi bilo čakanje v takih
razmerah za nas usodno,
vsekakor pa zdravju nevar-
no. Zato so nam dali mož-
nost, da se pohoda udele-
žimo tudi letos.

Letošnji, že 40. pohod
Sto žensk na Triglav, se je
začel v petek, 9. septem-
bra, s spoznavnim veče-
rom v hotelu Šport na Po-
kljuki. V soboto zjutraj, še
v trdi temi, smo se skupaj
z gorskimi vodniki in
zdravnikom odpravili na
pot. Vsak krajši postanek
sem izkoristila za merje-
nje »cukra«. Kljub naporni
hoji in pomanjkanju ener-
gije sem si za malico pri-

voščila le diabetične pri-
grizke, kajti zavedala sem
se, da je urejen krvni
sladkor ključ do mojega
uspeha. 

NISEM POZABILA NA
MERJENJE SLADKORJA

Vzpon tik pod kočo Pla-
nika pod Triglavom je bil
zame skupaj z desetkilo-
gramskim nahrbtnikom
zelo težak. Vzpon na vrh
Triglava še isti dan nam je
preprečilo slabo vreme. To
sem izkoristila za počitek
in nego utrujenih in bole-
čih nog. V nedeljo zjutraj
smo se v navezah po
deset žensk in en vodnik
odpravili proti vrhu. V
temi je bilo prelepo videti
dolgo kolono pohodnic z
lučkami. 

Okrog sedmih zjutraj
smo prispele na vrh Tri-
glava. Najprej smo obču-
dovale naravne lepote, saj
nam je lepo vreme omo-

gočilo pogled daleč nao-
koli. Sledila sta planinski
krst in žig na posebne
razglednice, ki so jih izde-
lale Slovenske novice, in

seveda fotografiranje.
Kljub naravnim lepotam in
osebnemu zadovoljstvu
nisem pozabila na merje-
nje sladkorja. Popoldne
smo se vrnile v hotel
Šport na Pokljuki, kjer
smo udeleženke 40. poho-
da Sto žensk na Triglav za
svoje pogumno dejanje
prejele lične diplome. In
ena izmed njih zdaj krasi
steno mojega doma.

Pot na Triglav je bila na-
porna, a ne nepremagljiva.
Za tisto, kar sem doživela
in videla, mi ni žal truda.
Posebna zahvala za to, da
sem dosegla cilj, gre tudi
zdravniku Franciju Kokalju
iz Novega mesta, ki me je
na poti spodbujal in mi po-
magal z nasveti.

Valerija Pavšič

Društvo diabetikov Idrija

Edinstveno doživetje - vzpon na Triglav
»»DDaannaaššnnjjii ddaann jjee eeddeenn nnaajjlleeppššiihh vv mmoojjeemm žžiivvlljjeennjjuu,,«« sseemm ssii
1111.. sseepptteemmbbrraa vveeččkkrraatt ppoonnoovviillaa,, kkoo sseemm ssee vvrraaččaallaa zz vvrrhhaa
TTrriiggllaavvaa.. DDoosseeggllaa sseemm ddoollggoo žžeelljjeennii cciilljj,, ssaajj sseemm ssii ddookkaazzaallaa,,
kkaajj zzmmoorreemm kklljjuubb žžee vveečč kkoott ttrriiddeesseett lleett ttrraajjaajjooččii ssllaaddkkoorrnnii
bboolleezznnii ttiippaa II..
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Spominski posnetek z vrha Triglava

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)
Knjižico lahko naročite na 

Zvezi društev diabetikov Slovenije, 
Einspielerjeva ul. 3, 1000 Ljubljana
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Predavala je o osnovnih
načelih zdrave prehrane, o
prehrani v tretjem življenj-
skem obdobju, o osnovni
varovalni dieti in varovalnih
živilih, o dieti pri težavah z
želodcem, žolčem, pri slad-
korni bolezni, maščobah v
krvi … Opozorila nas je na
upoštevanje načel prehran-
ske piramide, na pestrost
pri sestavi jedilnika, na pri-
poročljive postopke pri pri-
pravi jedi in na pravilno
ravnanje z živili in hrano.

Predavanje je končala s Hi-
pokratovo mislijo: Vaša
hrana naj vam bo zdravilo
in vaše zdravilo naj vam bo
hrana.

Zaradi tako zastavljenega
predavanja je bilo to name-
njeno vsem občanom in ne
le sladkornim bolnikom, saj
je vsakdo lahko slišal kaj
koristnega in novega zase
in žal nam je, da poslušal-
cev ni bilo več. Predavanje
so popestrili nekateri izde-
lovalci varovanih živil, ki so

svoje izdelke
razstavili.
Tako smo
lahko posku-
sili izdelke iz
perutninske-
ga mesa z
oznako varo-
vano živilo,
žita, kaše in
čokolado, pri-
merno za
sladkorne
bolnike. 

Predstavili
in pojasnili
so nam, kako

se uporablja elektronska
tehtnica za tehtanje živil in
ugotavljanje vrednosti oglji-
kovih hidratov, beljakovin
in maščob v posameznem
živilu. Predvidoma 25. no-
vembra bomo organizirali
tudi delavnico zdrave pre-
hrane, kjer bomo pod vod-
stvom Ivice Verbnik pripra-
vili jedi po načelih zdrave
prehrane.

Osmega novembra se za-
čenjajo tudi božično-novo-
letne ustvarjalne delavnice,
ki jih organiziramo že tret-
je leto zapored. Njihov
namen je prijetno druženje
ob čaju in uživanje ob iz-
delovanju novoletnih voščil-
nic, darilc in okraskov.
Dobrodošli!

Helena Muzga

Društvo diabetikov Litija

Predavanje o zdravi prehrani
VV nnaaššeemm ddrruuššttvvuu ssmmoo vv ččeettrrtteekk,, 1133.. ookkttoobbrraa,, vv vveelliikkii sseejjnnii
ssoobbii ooččiinnee LLiittiijjaa pprriipprraavviillii pprreeddaavvaannjjee oo zzddrraavvii pprreehhrraannii.. 
PPrreeddaavvaallaa nnaamm jjee mmaagg.. IIvviiccaa VVeerrbbnniikk,, ddiippll.. iinnžž.. žžiivviillsskkee 
tteehhnnoollooggiijjee..
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O osnovnih 
načelih zdrave
prehrane nam je
predavala mag.
Ivica Verbnik

V ponedeljek, 3. oktobra, se je
kardiomobil ustavil tudi v Litiji. Za
občane občin Litija in Šmartno pri
Litiji je bil na voljo med 10. in 13.
uro pred prostori društva upoko-
jencev.

Strokovna ekipa je v sodelovanju z
dr. Koprivo in medicinsko sestro
Ireno Hostnik iz Zdravstvenega doma
Litija občanom izmerila krvni tlak,
sladkor in maščobe v krvi ter pljučno

funkcijo (spirometrijo). Strokovnjaki
so vse obiskovalce z visokimi vred-
nostmi napotili k osebnemu zdravni-
ku.

Akcije se je udeležilo več kot sto
obiskovalcev, ki so si med čakanjem
na meritve lahko ogledali tudi raz-
stavljeno izobraževalno gradivo.
Domov so odnesli zloženke o zdravi
prehrani, o pomenu gibanja na ra-
zvoj srčno-žilnih bolezni in sladkorne

bolezni, izvode revij Za srce in Slad-
korna bolezen.

Tehnični organizator je bilo Druš-
tvo diabetikov Litija, v društvu upo-
kojencev pa so nam prijazno odstopi-
li prostor za opravljanje nekaterih
meritev in razstavo izobraževalnega
gradiva. Prizadevali si bomo, da se
bo kardiomobil čimprej spet ustavil v
naših krajih.

Helena Muzga

Kardiomobil se je ustavil tudi v Litiji

Predavateljico mag. Ivico Vrbnik je predstavila Darja Zupančič
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Ker se držimo načela, da
je vedno treba misliti pozi-
tivno, smo vzeli v zakup ne-
ugodnost zunanjega, hlad-
nega in mokrega prehoda
do bazena v hotelu Donat
oziroma prevoz s kombijem
do Rogaške riviere. V Grand
hotelu so se skrajno potru-
dili, da so nam pri vseh dru-
gih stvareh šli zelo na roko.
Odprli so celo improvizira-
no pivnico Donata, da smo
lahko opravljali svojo dnev-
no kuro pitja. 

PREDAVANJA, 
PREDSTAVITVE, 
TELOVADBA, MASAŽE

Program je bil bolj kot ne
standarden: vsako jutro ob
7. uri merjenje krvnega
sladkorja in pritiska, enkrat
na teden merjenje holeste-
rola in merjenje krvnega
profila v sodelovanju z
družbo Johnson & Johnson.
V hotelu so nam organizi-
rali predavanje studia Afro-
dita o negi nog, predvsem
diabetičnih, ki je bilo do-
polnjeno z vzorci njihovih
krem in kuponom za brez-
plačni pregled stopal in ak-
cijsko pedikuro. Tudi zeli-

ščarska kmetija Kalan je
pripravila zanimivo pred-
stavitev in prodajo svojih
zelišč in preparatov. Udele-
ženci so se zelo zanimali
za uporabo in učinke posa-
meznih zelišč. 

Nekaj povsem novega sta
bila predavanje in prikaz in-
dijske masaže glave. Pri-
znam, da sem nadvse rada

»posodila« svojo glavo in
presenečena ugotovila, kako
zelo prijetno je lahko, če te
strokovnjak vleče za lase.
Predavanje šefa kuhinje o
diabetični prehrani je bilo,
tako kot lani, nabito s sme-
hom in dobro voljo, praktič-
nimi nasveti in izmenjavo
izkušenj in mnenj. Tudi vsa-
kodnevni izdelki njegovega
osebja so nam šli zelo v
slast: pravzaprav čisto pre-
več, saj se je skupina zredi-
la za 17,8 kg, shujšala pa le
za 8,3 kg. Krvni sladkor je
nihal med »pa saj ne more
biti res« do »menda mi pa
kozarec vina pri večerji
dobro dene«. 

Kljub neugodnemu do-
stopu do bazena smo se
veliko kopali, plavali, uživa-
li v masaži, ki nam jo je
darovalo društvo, igrali
smo tenis in biljard in kljub
dežju nekaj naredili tudi za
svoje telo. Največji zanese-
njaki so se že ob 6.30 -
tako rekoč sredi noči - zbi-
rali k telovadbi v parku
pred hotelom, kadar je de-
ževalo, pa pod streho na
terasi. Ves teden je poteka-
la akcija opozarjanja o
škodljivosti sedenja s pre-
križanimi nogami. Če smo

še vedno sedli in prekrižali
noge, nas je hitro kakšen
pogled s strani opomnil,
naj tega ne počnemo.

NOVOST - 
ENOURNI POGOVORI

Dokaj dobro se je prijela
letošnja novost: vsakodnev-
ni enourni pogovori o raz-
nih zanimivih temah. V
glavnem sem jih vodila
sama, priskočila pa je tudi
Milena Knez. Načela sem
tudi aktualno temo o in-
kontinenci in možnostih
zdravljenja - tudi moški so
z zanimanjem poslušali -
pa o odnosu med ljudmi, o
nepotrebnem strahospošto-

vanju pred belimi haljami,
o odločnem izražanju svo-
jega upravičenega nezado-
voljstva z raznimi storitva-
mi, o majhnih trikih, kako
premagovati prevelik tek,
vmes pa kakšen recept in
nasvet za domača zdravila,
kjer smo odločno poudarja-
li, da ne bodimo preveč po-
gumni s samozdravljenjem. 

Poklepetali smo tudi o
dobri obutvi, predstavili za-
nimivo kataloško prodajo
čevljev, ki jih lahko po 14
dneh vrnemo, če nam niso
všeč, in še in še. Milena je

Društvo diabetikov Velenje

Zopet na oddihu v Rogaški Slatini
VV nneeddeelljjoo,, 22.. ookkttoobbrraa,, ssee jjee 3399 ččllaannoovv nnaaššeeggaa ddrruuššttvvaa ooddpprraavviilloo
nnaa ppoott zz ddookkaajj mmeeššaanniimmii oobbččuuttkkii:: ššeellee pprreejjššnnjjii vveeččeerr ssmmoo 
nnaammrreečč iizzvveeddeellii,, ddaa bboommoo pprrvvee žžrrttvvee nneessooggllaassiijj mmeedd llaassttnniikkii
hhootteelloovv vv RRooggaašškkii SSllaattiinnii,, ssaajj ssoo zzaakklleenniillii pprreehhoodd iinn ddoossttoopp
ddoo bbaazzeennaa.. 
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Meritve krvnega sladkorja ob 7. uri zjutraj

Pri Lojzeku nam je bilo lepo

Indijska masaža

          



segla po literaturi in svoj
pogovorni dan izpeljala iz
knjige. Tudi na teh pogovo-
rih smo nekaj storili za
svoje noge: izvajali smo se-
dečo in stoječo telovadbo
za ožilje. Kdo se še lahko
pohvali, da je kdaj telovadil
v prelepi Kristalni dvorani? 

Ko se je vreme ustalilo,
smo šli na pohod k Lojzeku
(gostilna Pri Lojzeku), kar je
že nekakšna nuja. Tudi na
obisk Steklarske šole smo
se odpravili peš, tistim, ki
imajo težave pri hoji, pa je
s prevozom pomagala ko-

mercialistka Katarina. Vmes
si je vsak zase našel kak-
šno urico za telo ali dušo.
Oddih se je uradno končal
s slavnostno večerjo.

KRITIKE
SO SE SPREMENILE
V POHVALE

Če povzamemo osnovne
značilnosti z našega leto-
vanja, potem lahko reče-
mo, da smo bili v glavnem
vsi zadovoljni, ozračje je
bilo prijetno, nihče ni zbo-
lel, uprava hotela pa nas

je presenetila z »obližem«
za prestane neprijetnosti -
darilnim bonom. Nad tem
smo bili tako presenečeni,
da smo pozabili kritizirati
tisto, kar nam ni ugajalo.
To je bila zelo dobra pote-
za vodstva hotela, saj so
se prvotne kritike spreme-
nile v tolerantnost in celo
v pohvale. 

Tudi naša anketa je po-
kazala, da si člani, z red-
kimi izjemami, spet želijo
priti v Rogaško, od koder
smo odšli zadovoljni in v
upanju, da bo hotelu do

sredine decembra uspelo
uresničiti zahteven pro-
jekt: dokončati lasten
center, kjer bomo spet ve-
selo - pod streho - boso-
nogi in v haljah tekali v
bazen.

Poleg sprostitve in rekre-
acije je velik pomen teh le-
tovanj, da se člani med
seboj osebno spoznajo, se
navadijo deliti sobo tudi s
tujim človekom in da prido-
bivajo občutek: to je moje
društvo!

Besedilo in foto: 
Ingeborg in Franc Čas
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Predavanje o diabetični nogi KKlljjuubb nneepprriijjaazznneemmuu vvrreemmeennuu ssee jjee 5555 ppoosslluuššaallcceevv zzbbrraalloo iinn
pprriisslluuhhnniilloo pprreeddaavveennjjuu oo ddiiaabbeettiiččnneemm ssttooppaalluu,, kkii ggaa jjee zzaa
ččllaannee vveelleennjjsskkeeggaa ddrruuššttvvaa ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv pprriipprraavviillaa
sseessttrraa DDaarrjjaa.. SS tteemm pprreeddaavvaannjjeemm ssee jjee kkoonnččaall lleettooššnnjjii cciikklluuss,,
ppooddoobbnnaa pprreeddaavvaannjjaa ppaa bboommoo iimmeellii ttuuddii pprriihhooddnnjjee lleettoo..

Vse preveč se zanašamo, da je diabetična noga nekaj,
kar se dogaja drugim, nam pa se ne more zgoditi in se ne
bo, nas je opozorila sestra Darja in nam jasno in naravnost
povedala: vsakega od nas lahko doleti kaj takega in od nas
je odvisno, kako odločno in pravočasno bomo storili vse,
kar je v naši moči. S pretresljivimi slikami je pokazala, kaj
se lahko zgodi, če spregledamo nastanek težav, in zakaj se
diabetiki pogosto ne zavedajo, da je problem nastal veliko
prej kot takrat, ko ne čutijo več bolečine v stopalu. 

Pripovedovala je tudi o dobrih izkušnjah, ki jih imajo v
bolnišnici Topolšica pri celjenju ran z mavčnim škornjem.
Poudarila je pomen pravilnega umivanja nog, pedikure,
predvsem obutve in dnevnega samopregledovanja. Vpra-
šanj kar ni hotelo zmanjkati in tudi skromno zakusko so
poslušalci izkoristili za osebne pogovore s sestro Darjo.

To je bilo zadnje predavanje v letošnjem ciklusu, zato
prosimo člane, naj nam posredujejo svoje predloge za
predavanja v prihodnjem letu. Društvo se bo potrudilo
najti dobre predavatelje. Za pomlad načrtujemo predava-
nja urologov in uroginekologov o ledvicah pri sladkorni
bolezni in o težavah zaradi inkontinence. Ingeborg Čas

Sestra Darja je predstavila dobre izkušnje, ki jih imajo v bolnišnici To-
polšica pri celjenju ran na diabetični nogi z mavčnim škornjem 

Slavnostna večerja je bila nadvse prijetno doživetje Letošnja novost, pogovori o samih zanimivih temah
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Na okrevanje smo se od-
pravili v nedeljo, 11. sep-
tembra. Prihod v Rogaško,
sprejem s predstavitvijo
programa in hotela s kok-
tajlom je bil prijeten in
poln novih pričakovanj. Po
kosilu je sledil brezplačen
pregled pri zdravniku, po
večerji pa obilica smeha
na kinopredstavi. V pone-
deljkovem jutru je tehtnica
pokazala naše začetne ki-
lograme. Sledilo je merje-
nje krvnega sladkorja,
tlaka in holesterola, ki
nam ga je omogočilo pod-
jetje Roche.

Meritve smo izvajali
vsako jutro med sedmo in
osmo uro. Predavanje o
dietni prehrani je bilo
zelo poučno, predvsem
zato, ker je predaval glav-
ni hotelski kuhar, ki je
tudi sladkorni bolnik.
Piano večer z Adamom
Bicskeyem v Grand Cafeju
je ponudil glasbene užit-
ke ob kozarčku in klepe-
tu. Nekateri smo tudi
zaplesali.

PREDAVANJE O DIABE-
TIČNEM STOPALU IN
ZDRAVILNIH ZELIŠČIH

Poleg meritev krvnega
sladkorja, tlaka in holeste-
rola smo ves teden lahko
sodelovali pri vodni gim-
nastiki v hotelskem baze-
nu, razgibavanju v vodi v
bazenih Rogaške riviere in
aerobiki v bazenu hotela
Donat. Imeli smo tudi indi-
vidualne zdravstvene aktiv-
nosti. Torkovo predavanje o
diabetičnem stopalu, o ka-
terem nam je predavala

predavateljica iz podjetja
Afrodita, nam je ponovno
osvežilo znanje o zapletih,
ki lahko nastanejo pri dia-
betičnem stopalu, in po-
streglo s praktičnimi nasve-
ti, kako se je temu mogoče
izogniti. 

O zdravljenju sladkorne
in drugih bolezni z zelišči
sta nas v sredinem popold-
nevu poučila zeliščarja z
zeliščarske kmetije Kalan,
ki leži na 620 m nadmor-
ske višine v neokrnjeni na-
ravil severozahodnega dela
Kozjanskega v vasici Kalob-
je. Na njihovi kmetiji obde-
lujejo zemljo, ki ni bila ni-
koli gnojena z mineralnimi
gnojili ali škropljena s sin-
tetičnimi škropivi. Ker so

veliki ljubitelji narave, so se
odločili, da bodo v naravi
nabirali samo še tista zeli-
šča, ki jih ni mogoče pride-
lati ali pa jih zaradi obilice
in manjše uporabnosti ni
smiselno pridelovati. Na
svojih poljih zdaj prideluje-

jo več kot 45 različnih ze-
lišč. Posebnost njihove pri-
delave je v tem, da sledijo
staremu načinu obdelave
zemlje. 

Poleg zelišč je na njihovi
kmetiji mogoče dobiti še
zeliščna mazila ognjiča,
gabeza in divjega kosta-
nja, zeliščne tinkture og-
njiča, arnike in šentjanžev-
ke, zeliščna olja ognjiča,
šentjanževke in bazilike,
razne zeliščne likerje in

bezgovo vino. Če vas pot
zanese na Kozjansko, si
njihovo kmetijo lahko
ogledate pod strokovnim
vodstvom. Pokažejo vam
zeliščni vrt z več kot 130
različnimi zelišči, razstavo
suhih zelišč, kako priprav-
ljajo zelišča za sušenje in
kje jih sušijo, pokusite
lahko zeliščni čaj in zelišč-
ni namaz ter si ogledate
eno od polj.

VELIKO DOBRE VOLJE,
PETJA IN SMEHA

Večerni koncert tambura-
šev v Grand Cafeju nas je
navdušil, tako da smo ob
njihovi glasbi tudi zapeli. V
sredo smo opravili tudi
dnevni profil merjenja krv-
nega sladkorja pod pokro-
viteljstvom podjetja Roche.

Da se teden okrevanja
preveša že v drugo polovi-
co, smo se prepričali s

Društvo diabetikov Slovenj Gradec

»Življenje je lepo, 
če ga z nami živiš«
VV nnaasslloovvuu zzaappiissaannee bbeesseeddee ssoo bbiillee ssllooggaann lleettooššnnjjeeggaa 
jjeesseennsskkeeggaa ookkrreevvaannjjaa ččllaannoovv DDrruuššttvvaa ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveennjj 
GGrraaddeecc vv hhootteelluu SSttrroossssmmaayyeerr vv ZZddrraavviilliiššččuu RRooggaašškkaa.. TToo
ookkrreevvaannjjee jjee bbiilloo žžee oosseemmnnaajjssttoo ppoo vvrrssttii iinn nnii nnaakklljjuuččjjee,, ddaa
ssmmoo ggaa ttuuddii ttookkrraatt pprreežžiivveellii vv oobbiilliiccii ssmmeehhaa,, ppeettjjaa,, ppoohhooddoovv,,
pplleessaa,, pprreeddaavvaannjj …… IImmeellii ppaa ssmmoo ttuuddii lleeppoo vvrreemmee,, kkii ggaa jjee
bbiilloo lleettooss bboolljj mmaalloo.. 
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Pred odhodom iz Rogaške Slatine smo pred hotelom naredili spominski gasilski posnetek

Predavanje o diabetičnem stopalu nam je osvežilo znanje o zapletih, ki
lahko nastanejo pri diabetičnem stopalu, in postreglo s praktičnimi na-
sveti, kako se je temu mogoče izogniti. Predavanju je sledil pregled nog
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četrtkovim pohodom po
vinski cesti. Z doplačilom
smo v zidanici Hermine
Šverko pokusili več vrst
vina ter ob prigrizku na
Gorci nadaljevali prijetno
popoldne, polno smeha,
petja in dobre volje. Večer
smo končali v bližnji točil-
nici Pri Lojzetu, kjer smo
našemu dolgoletnemu
članu, članu izvršnega od-
bora, plesalcu, pevcu, člo-
veku, ki zmeraj in povsod
poskrbi za obilico smeha in
dobre volje, Jožetu
Smolčniku, voščili za roj-
stni dan. 

V petek smo si zavrteli
komedijo Žikina dinastija,
največ smeha pa je bilo, ko
smo si ogledali film z
dvodnevnega planinskega
pohoda na Črno prst. Da
projekcija ne bi trajala pre-
dolgo, smo jo hitreje zavr-
teli, to pa je zgledalo tako,
kot bi Charlie Chaplin tekel
na Triglav. Predavanja o in-

dijski masaži, ki je bilo na-
črtovano za soboto, se
nismo udeležili, ker nas je
naša maserka Suzana ob-
delala tako dobro, da bi
tudi indijski maserji zavida-
li njenim prijemom. 

V soboto smo imeli v Kri-
stalni dvorani slovesno ve-
čerjo, na katero smo prišli
v slavnostnih toaletah, ve-
černih oblekah in kravatah,
v nedeljo pa nas je čakalo
še merjenje krvnega slad-
korja, tlaka, holesterola in
tehtanje. Zadnje je pokaza-
lo, kaj smo pridelali v tem
tednu. Po zadnjem dopol-
danskem kopanju je sledilo
odjavljanje sob, kosilo, ga-
silska fotografija in ob 13.
uri odhod iz Rogaške.

Slogan našega letošnjega
jesenskega okrevanja - Ži-
vljenje je lepo, če ga z nami
živiš - se je izkazal za pra-
vega, so zatrjevali vsi, ki so
se udeležili okrevanja.

Marjana Pavlič
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Kolona devetih avtomo-
bilov se je odpeljala iz
Slovenj Gradca proti Vele-
nju in naprej do Polzele,
kjer so se nam pri-
družili člani velenj-
skega društva in obe-
nem tudi naši vodni-
ki na to prečudovito
goro - Goro Oljko.
Kar dolgo smo načr-
tovali pohod na to
goro, na kateri stoji
lepa cerkvica Sv.
Križa. Del poti iz Pol-
zele smo se še pelja-
li, nato pa smo jo
mahnili peš. 

Kolona približno 40
pohodnikov se je
vzpenjala po serpenti-
nasti stezi. Vmes smo
naredili kakšen krajši
postanek, si malo
ogledovali bližnje in
malo bolj oddaljene

hribe in kraje ter z zanima-
njem prisluhnili vsaki raz-
lagi naših vodnikov Toma-
ža in Damjane. Občudovali

smo zlate barve jeseni. Ob
prijetnem klepetu smo pri-
šli do vrha, kjer stoji cer-
kvica, ki smo si jo ogledali. 

REKLI SMO SI: 
»ŠE PRIDEMO«

Ko smo si pomerili slad-
kor, preoblekli prepotene
majice in nekaj malega pri-
griznili, nas je ključar po-

peljal v cerkev. Povedal
nam je kar dosti zanimi-
vosti o njej. Izvedeli smo,
da pod cerkvijo stoji še sta-
rejše podzemno svetišče. Z
zanimanjem smo vstopili
tudi tja. Večina nas je prvič
videla kaj takega. V osred-
nji prostor pod zemljo vo-
dita dva enako dolga ho-
dnika. V notranjosti so trije
oltarji in nenavadno obo-

kan strop. 
Pred cerkvijo smo

naredili še spomin-
sko »fotko«, še malo
posedeli na soncu in
se počasi odpravili
nazaj do avtomobi-
lov. Nato smo se od-
peljali do kmetije
Bajht, kjer so nas
prijazno sprejeli in
postregli - okušali
smo dobrote iz
prave krušne peči.
Žal se je prekmalu
stemnilo, tako da
smo se odpeljali
proti domu. Z lepimi
spomini smo zapus-
tili tiste kraje in si
rekli: »Še pridemo.« 
Danica Sekavčnik - Kotnik

Pohod na Goro Oljko
OObbllaaččnnoo iinn ttuurroobbnnoo ssrreeddiinnoo jjuuttrroo ssee jjee pprreevveessiilloo vv pprreelleeppoo
ssoonnččnnoo ppooppoollddnnee.. SSrreeddaa jjee vv nnaaššeemm ddrruuššttvvuu ddaann zzaa ppoohhooddee..
TTookkrraatt ssmmoo ssee nnaammeenniillii nnaa bboolljj ooddddaalljjeenn kkrraajj,, nnaa rroommaannjjee
nnaa GGoorroo OOlljjkkoo.. 

Naši Danici, ki je praznovala 
rojstni dan, smo dovolili, da se je

fotografirala s tamburaši
Jožetu Smolčniku smo voščili

za rojstni dan

             



Tako se nas je druščina
slovenjegraških kolesarjev
lepega sobotnega jutra po-
dala na pot. Vzeti smo mo-
rali s seboj osebni doku-
ment, najnujnejšo malico
in za vsak primer še peleri-
no, saj napoved za popold-
ne ni bila najboljša. Iz Slo-
venj Gradca smo krenili
proti Dravogradu pa naprej
na mejni prehod Vič in že
smo bili v Avstriji. Z užit-
kom in brezskrbno smo se
peljali po kolesarski stezi,
brez strahu, da bi nas
zadel kakšen avto. Ko bi le
bilo tudi pri nas tako. 

V lepem vremenu in po
prevoženih 40 kilometrih
smo prišli v Pliberk. Tam
smo lepo odložili kolesa in
skupaj odšli malo po stojni-
cah, opazovali smo skupine
ljudi, ki so kar mrgoleli
med stojnicami, kupovali,
nosili, barantali. Naš cilj ni
bil kakšen nakup, ampak le
rekreacija. Nato smo šli v
slovenski šotor, si naročili
prigrizek, saj je nas čakala
še pot nazaj. 

Medtem pa se je vreme
obrnilo in na našo žalost je
začelo deževati. Nekaj časa
smo še vedrili in čakali, da

se zlije, nato pa smo kreni-
li nazaj proti Sloveniji. Vo-
zili smo že kar nekaj časa,
pa nam jo je spet zagodlo
vreme. Naredili smo krajši
postanek, si oblekli peleri-

ne in se odpeljali naprej
proti domu. Bila je to čudo-
vita kolesarska avantura in
prihodnje leto jo bomo
zopet ponovili.

Danica Sekavčnik - Kotnik

Kolesarska tura v Pliberk
TTuuddii kkoolleessaarrjjeennjjee jjee vv zzaaddnnjjeemm ččaassuu vv nnaaššeemm ddrruuššttvvoo kkaarr 
zzaažžiivveelloo,, ssaajj ssmmoo bboolljj iinn bboolljj kkoolleessaarrsskkoo rraazzppoolloožžeennii.. TTaakkoo
iimmaammoo vvssaakk ppeetteekk rreeddnnoo ttuurroo.. ZZaa vvssaakk tteeddeenn ssii oommiisslliimmoo
tteežžjjii oozziirroommaa ddaalljjššii cciilljj iinn ttaakkoo jjee bbiilloo ttuuddii pprrvvii tteeddeenn vv 
sseepptteemmbbrruu.. OOddpprraavviillii ssmmoo ssee nnaa ttrraaddiicciioonnaallnnii »»pplliibbeerršškkii 
jjaarrmmaakk«« kkoott tteemmuu rreeččeejjoo.. PPoo nnaaššee jjee ttoo sseejjeemm nnaa ttrraavvnniikkuu 
vv PPlliibbeerrkkuu.. 

I Z  N A Š I H  D R U Š T E V

Krajši počitek na poti v Pliberk

         



O K T O B E R 2 0 0 5

I Z  N A Š I H  D R U Š T E V

44

Lani smo svoje aktivnosti
za odprtje ambulante zelo
povečali. Zbrali smo več
kot 400 podpisov podpore,
potrkali na marsikatera
vrata in prosili za posredo-
vanje tudi predsednika
Zveze društev diabetikov
Slovenije Janka Kušarja.
Letos poleti smo svoje vitri-
ne z veseljem opremili z
obvestilom: Uspelo nam je.
V četrtek, 6. oktobra, so se
v ambulanti začeli prvi pre-
gledi. Za zdaj bo ambulan-
ta delala vsak četrtek od 8.
do 14. ure. Zdravniška
ekipa je ista kot v Kranju,

Tržičanom pa bodo prihra-
njene pot v Kranj in skrbi s
prevozi. 

Tako je Zdravstveni dom
Tržič bogatejši še za eno
ambulanto. V veliki meri je
k temu pripomoglo tudi
naše društvo, saj smo si
prizadevali pridobiti zagon-
ska sredstva in zavedamo
se, da bo treba še marsikaj
postoriti. V veliki meri je k
temu pripomogla donacija
Janeza Merčuna, ki nam je
podaril aparat za glikiran
hemoglobin.

Ana Marija Hafner

Društvo diabetikov Tržič

Dobili smo specialistično ambulanto
za sladkorne bolnike
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv TTrržžiičč ssii jjee žžee oodd ssaammeeggaa zzaaččeettkkaa ddeelloovvaannjjaa pprriizzaaddeevvaalloo,, ddaa bbii TTrržžiiččaannii
ddoobbiillii ssppeecciiaalliissttiiččnnoo aammbbuullaannttoo zzaa ssllaaddkkoorrnnee bboollnniikkee.. UUggoottoovviillii ssmmoo,, ddaa jjee oobbmmooččjjee ttrržžiišškkee
oobbččiinnee pprreecceejj vveelliikkoo iinn ddaa vveelliikkoo pprreebbiivvaallcceevv žžiivvii ddookkaajj ooddmmaakknnjjeenniihh oodd mmeessttaa.. MMeedd nnjjiimmii 
jjee ttuuddii pprreecceejj ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv,, kkii iimmaajjoo pprreecceejjššnnjjee tteežžaavvee zz oobbiisskkoovvaannjjeemm ssppeecciiaalliissttiiččnnee
aammbbuullaannttee vv KKrraannjjuu aallii nnaa GGoollnniikkuu..

Nasmejana zdravstvena ekipa 
ambulante za sladkorno bolezen
v Tržiču. Od leve proti desni: 
Marjeta Novšak, glavna sestra
Zdravstvenega doma Tržič, 
dr. Jana Kreč Šorli, dr. med., 
specialist intrenist, 
Mira Valant, medicinska sestra in
Snežana Obad, administratorka 

Glavna tema srečanja je
bila z naslovom Zdrav zaj-
trk. Vodja te obširne de-
lavnice Jože Lavrinec je po
krajšem uvodu o pomenu
zajtrka in uporabi primer-
nih živil, dal navodila za
izdelavo 20 različnih na-
mazov. Prisotni so izdelali
vse namaze in jih za
dobro uro dali v hladilnik.
Medtem smo imeli rekrea-
cijo in po njej pogovor.
Skupina za pripravo po-
kušnje je narezala kruh in
vse postavila na mizo.
Prav nič ni ostalo nepojas-
njenega, vsaka posodica
je bila opremljena z re-
ceptom in začelo se je
javno ocenjevanje. Nama-
zi so bili sladki, slani, pa

tudi pikantni. Vsak je
našel kaj za svoj okus.

Udeleženci so dobili tudi
vse recepte. Ob tem bi radi
opozorili še na to, da se
nam je v vseh delavnicah
zdrave kuhinje nabralo že
toliko receptov, da smo se

namenili izdati poseben bil-
ten in v njem objaviti poleg
receptov še nekaj teorije,
vsak recept pa bo oprem-
ljen tudi s tabelo prehramb-
nih vrednosti. Kaj več o tem
bomo še sporočili.

Ana Marija Hafner

Izobraževalni dan
ŽŽee llaannii ssmmoo vv tteemm ččaassuu zzaa ssvvoojjee ččllaannee pprriipprraavviillii iizzoobbrraažžeevvaallnnii
ddaann,, vv kkaatteerreemm ssmmoo zzddrruužžiillii ddvvoojjee pprreeddaavvaannjj iinn iimmeellii pprriijjeettnnoo
vvsseebbiinnsskkoo ssrreeččaannjjee.. TTaakkrraatt ssoo uuddeelleežžeennccii uuggoottoovviillii,, ddaa jjee ttaa
oobblliikkaa ddoobbrraa,, zzaattoo ssmmoo lleettooss iizzoobbrraažžeevvaallnnii ddaann oorrggaanniizziirraallii 
vv ssoobboottoo,, 11.. ookkttoobbrraa..

Naredili smo 20 namazov in vsakdo je lahko med njimi našel kakšnega po svojem okusu
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Ob zvokih harmonike
smo v avtobusu prepevali
in občudovali lepote krajev,
skozi katere smo se peljali.
Po uri vožnje smo naredili
krajši postanek za jutranjo
kavo, s katero nas je po-
gostila medicinska sestra
Štefka Rajšp iz Zdravstve-
nega doma Lenart. 

Pot smo nadaljevali do
steklarne v Rogaški Slatini,
kjer nas je pričakala prijet-
na vodnica in nas popeljala
po proizvodni hali, kjer
smo si ogledali izdelovanjo
steklenih izdelkov. Videli
smo, da je to delo zelo
težko in zahtevno. Po ogle-
du proizvodnje smo se na-
potili še v trgovino, kjer
smo si nakupili njihove ču-

dovite izdelke, nato pa
smo se vrnili do avtobusa
in tam nas je že čakala ma-
lica.

NAJSTAREJŠA LEKARNA
V SLOVENIJI

Pot nas je peljala naprej
proti Olimju do baročne cer-
kve. tam nam je pater Ernest
Benko orisal zgodovino sa-
mostana in baročne cerkve,
ki so jo obnavljali več let in
tako ohranili čudovite freske.

V samostanu je najstarejša
lekarna pri nas. Ustavili smo
se v pivnici in restavraciji
Haler, kjer smo si ogledali
njihovo lastno pivovarno. V
njej po nemškem receptu va-
rijo temno in svetlo pivo
znamke Haler. Tudi mi smo
ga poskusili in je res dobro. 

Pot smo nadaljevali do go-
spoda Počivalška, ki nas je
prijazno sprejel in nam raz-
kazal veliko zbirko starin. V
gostišču Lipa smo imeli na-
ročeno kosilo, zato smo mo-
rali kar pohiteti. Po kosilu
nas je pričakala vodnica
Alenka in nas popeljala po
Termah Olimia ter nas sezna-
nila z njihovimi cilji glede
novega hotela Sotelia, ki ga
pravkar gradijo in ga name-
ravajo odpreti prihodnje leto.

Naše druženje se je poča-
si izteklo. Rogaško Slatino
in Olimje smo zapustili z
lepimi vtisi, z eno samo
željo, da prihodnje leto
zopet obiščemo kak delček
naše lepe Slovenije.

Jožica Vračko

Društvo diabetikov Lenart

Izlet v Rogaško Slatino in Olimje
VV ookkvviirruu lleettnneeggaa pprrooggrraammaa ddeellaa jjee DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv LLee--
nnaarrtt 1166.. sseepptteemmbbrraa oorrggaanniizziirraalloo iizzlleett vv RRooggaašškkoo SSllaattiinnoo iinn
OOlliimmjjee.. DDaann jjee bbiill iizzjjeemmnnoo lleepp,, oobbddaann ss ttoopplliimmii ssoonnččnniimmii
žžaarrkkii.. RRaazzppoolloožžeennjjee jjee bbiilloo nnaa vviišškkuu,, ssaajj jjee bbiill aavvttoobbuuss nnaappooll--
nnjjeenn ddoo zzaaddnnjjeeggaa sseeddeežžaa.. 
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D R U Š T V E N E  A K T I V N O S T I

Datum Vsebina Čas in zbirno mesto Kontaktna oseba + tel. št..

Društvo diabetikov Domžale
14. november Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 10.00, Jablje-Dobeno Maks Grošelj,  031 800 656, 01 722 76 11

19. november Predavanje Zdravstveni dom Domžale Mirjam Beden, 01 721 42 79

Društvo diabetikov Gornja Radgona
8. november Rekreacijski pohod po dogovoru blagajnik, 040 640 055

14. november Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 10.00, po mestu blagajnik, 040 640 055

22. november Rekreacijski pohod po dogovoru blagajnik, 040 640 055

6. december Rekreacijski pohod po dogovoru blagajnik, 040 640 055

20. december Rekreacijski pohod po dogovoru blagajnik, 040 640 055

Društvo diabetikov Hrastnik
14. november Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 10.00, okolica Hrastnika Viktor Ramšak, 041 354 042

Društvo diabetikov Idrija
13. november Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 11.00, avtobusna postaja Idrija Valerija Pavšič, 040 840 204

14. november Merjenje krvnega sladkorja in tlaka Idrija, Cerkno Valerija Pavšič, 040 840 204

november Kuharska šola Idrija Valerija Pavšič, 040 840 204

december Predavanje OS Idrija Valerija Pavšič, 040 840 204

2. petek v mesecu Plavanje v bazenu ob 20.00, bazen Cerkno Valerija Pavšič, 040 840 204

1. ponedeljek v mesecu Merjenje krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka od 9.00 do 11.00, trgovina BIO-MED Valerija Pavšič, 040 840 204

4 x mesečno (ob torkih)  Telovadba ob 19.30, gimnazija Idrija Valerija Pavšič, 040 840 204

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
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

16. december Zabavna prireditev s plesom in srečelovom ob 18.00, hotel Valentin Ksenija Vidoševič, 031 299 555, Branka Kovačič, 041 627 373

1. sreda v mesecu Merjenje sladkorja in krvnega tlaka od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov Bojan Figar, 01 895 40 61, Branka Kovačič, 041 627 372

1. sreda v mesecu Informativni dan ob 17.00, pisarna društva diabetikov Ksenija Vidoševič, 031 299 555

od 3. 10. - vsak ponedeljek Šola hujšanja za sladkorne bolnike (cindy) ob 17.00, pisarna društva diabetikov Jelka Poje, 01 893 90 14

vsak torek Voden pohod v okolici Kočevja ob 14.00, avtobusna postaja Kočevje Jože Krapež, 041 624 414, Bojan Figar, 01 895 40 61

vsaka sreda in četrtek Uradne ure od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov dežurni člani, 01 893 90 13

zadnja sreda 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

Društvo diabetikov Kranj
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

9. december Prednovoletno srečanje članov DD Kranj ob 17.00, Primskovo - Kulturni 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

Društvo diabetikov Lenart
11. november Merjenje sladkorja in krvnega tlaka od 9.00 do 11.00, v trgovini Mercator Jožica Vračko, 031 661 283

12. november Udeležba na proslavi mednarod. dneva sladkornih bolnikov v Celju ob 10.00 Jožica Vračko, 031 661 283

14. november Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 10.00, zdravstveni dom Lenart Jožica Vračko, 031 661 283

Društvo diabetikov Litija
13. november Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 9.00, pohod Litija-Breg društvena pisarna, 01 898 15 84

vsak četrtek Organizirana hoja po programu ob 8.00, izpred društvene pisarne društvena pisarna, 01 898 15 84

2. torek v mesecu Kopanje v Zdravilišču Laško ob 15.00 uri, odhod avtobusa izpred  društvene pisarne društvena pisarna, 01 898 15 84

vsak ponedeljek in sredo Telovadba v telovadnici ob 18.00 uri, Športna dvorana Litija društvena pisarna, 01 898 15 84

vsaka sreda Uradne ure od 8.00 do 11.00 društvena pisarna, 01 898 15 84

1. sredo v mesecu Merjenje sladkorja in krvnega tlaka in holesterola od 9.00 do 11.00 društvena pisarna, 01 898 15 84

1. sredo v mesecu Uradne ure od 14.00 do 17.00, v društveni pisarni društvena pisarna, 01 898 15 84

Društvo diabetikov Ljubljana
1. ponedeljek Merjenje HbA1c, mikroalbumini od 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 338372

četrtek Telovadba ob 17.00, ŠD Tabor Hermina Šteh, 041 338372

ponedeljek Svetovanje, informiranje, merjenje od 14.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2 Igor Novak, 28 22 133

sreda Vodeni sprehod z merjenjem ob 10.00, Ulica Stare pravde 2 Igor Novak, 28 22 133

sreda Badminton ob 17.00, Bit center Igor Novak, 28 22 133

torek, četrtek Svetovanje, informiranje, merjenje ob 9.00 do 11.00, Ulica Stare pravde 2 Igor Novak, 28 22 133

Društvo diabetikov Ljutomer
14. november Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni okolica Ljutomera

16. november Učna delavnica Dom starejših občanov 040 744 311
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2. sredo v mesecu Razgovori z medicinsko sestro in svetovanje od 13.00 do 15.00, zdravstveni dom Nada Smolkovič, 585 14 00

3. sredo v mesecu Rekreacijski pohod pred pisarno društva   Anica Halabarec, 582 19 59

zadnji teden Predavanje Dom starejših občanov 

Društvo diabetikov Maribor
vsako sredo Uradne ure od 13.00 do 15.00, pisarna na Trubarjevi 15, Maribor pisarna, 02 228 23 10

Društvo diabetikov Mežiške doline
vsak torek Pohodi v okolico Mežice ob 16.00, avtobusna postaja Srečko Podhraški, 040 306 530

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
5. november Zdravstveni predavanji: 

Primerna prehrana, Telesna aktivnost in šport diabetika Narodni dom Ptuj vabila

12. november Udeležba na proslavi mednarod. 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

december Družabno srečanje članov ob zaključku leta »GASTRO« Ptuj Zalika Vučak, 02 782 96 41

1. sredo v mesecu Naročilo vstopnic za Terme Ptuj pisarna društva Zalika Vučak, 02 782 96 41

vsako sredo Dežurstvo v društveni pisarni: 
prijave, informacije, posvetovanja, in druge aktivnosti od 8.00 do 10.00, društvena pisarna Zalika Vučak, 051 272 804 ali Marija Velikonja

vsako 2. sredo Razdelitev vztopnic za Terme Ptuj pisarna društva Zalika Vučak, 02 782 96 41

Društvo diabetikov Slovenj Gradec
14. november Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 15.30, okolica Slovenj Gradca

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
5. november Martinovanje Vitomarci ob 7.30, Podlubnik, AP Škofja Loka Marija Mančevski, 031 472 125

14. november Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 10.00, Mercator Podlubnik Marija Mančevski, 031 472 125

17. december Novoletno srečanje ob 18.00, jedilnica diajaški dom na Podnu Marija Mančevski, 031 472 125

vsak četrtek Pohod v okolici Škofje Loke ob 9.00, Podlubnik Marija Mančevski, 031 472 125

Društvo diabetikov Tržič
14. november Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 11.00, Bistrica pri Tržiču Nuša Hafner, 031 727 208

Društvo diabetikov Velenje
14. november Proslava ob dnevu diabetesa - meritev KS ob 17.00, Dom gasilcev Šalek

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
NNAARROOČČIILLNNIICCAA za knjigo SLADKORNA BOLEZEN, GIBANJE IN ŠPORT

CCeennaa kknnjjiiggee jjee 55..442255 ttoollaarrjjeevv.. ZZaa ččllaannee ss ččllaannsskkoo iizzkkaazznniiccoo jjee cceennaa 44..334400 ttoollaarrjjeevv..

Ime in priimek: .............................................................................................................

Ulica: ............................................................................................................................

Pošta in kraj: .................................................................................................................

Telefonska številka: ................................................... Število izvodov: ......................   

Št. članske izkaznice: .............................   

Podpis: ...................................................................

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

Avtorji so 
strokovnjaki 
s športnega in 
medicinskega 
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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U G O D N O S T I

PPOOPPUUSSTTII IINN UUGGOODDNNOOSSTTII ZZAA IIMMEETTNNIIKKEE ČČLLAANNSSKKIIHH IIZZKKAAZZNNIICC

SANITETNI MATERIAL
ZA DIABETIKE IN DRUGO
SSaalloonn DDIIVVIINNAA,, Ulica Talcev 2,
Ljubljana Poljane. Urejeno stopalo
– ugodje na vsakem koraku, pedi-
kura in nega nog, strokovna ob-
ravnava diabetičnega stopala, ma-
nikura, ročna limfna drenaža. Čla-
nom društva omogočamo 10 %
popusta za vse storitve. Svoj
obisk naročite po tel. 01 43-43-
821 ali 040 24-77-24.

TTrrggoovviinnaa RReevviittaa –– iizzddeellkkii zzaa
zzddrraavvoo žžiivvlljjeennjjee,, Tomažičeva 10,
Izola (v hotelu Delfin, vhod s
parkirišča). Medicinske pripo-
močke 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 iz-
delke, razen pri izdaji na recept.

PPUULLZZ,, dd.. oo.. oo..,, Miklošičeva 24,
1000 Ljubljana, tel.: 01 433 10
43. Prodaja, kontrola in servis
merilnikov krvnega tlaka. Meril-
nike sladkorja v krvi, testne tra-
kove in lancete lahko prevza-
mete tudi na naročilnico ZZZS.
10 % popust pri nakupu novega
aparata.

KKaannaa,, dd..oo..oo..,, ŽŽaalleecc – V podjetju
imajo dolgoletne izkušnje z ne-
go 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 iz-
delke vam na člansko izkaznico
dajo po 5 odstotkov popusta.
Pokličite in se naročite na tele-
fonsko številko 03 713 18 16.
Obiščite jih v Žalcu, Savinjska
cesta 45. Vabljeni.

BBBBlliigghhtt,, BBrraannkkoo BBuurrjjaa,, ss.. pp..,,
Kotlje 105, 2394 Kotlje, tel.: 
02 82 77 010 ali 041 448 651 – 
10-odstotni popust pri nakupu
naprave za pripravo sanitarnih,
pitnih voda in sobnih ionizator-
jev (čistilcev in izboljševalcev
zraka). Ogled in dodatne infor-
macije na
http://www.bblight.com

HHoossppiittaalliiaa,, dd..oo..oo..,, vam v v svo-
jih poslovnih enotah, na
Kržičevi 7 v Ljubljani, Ljubljan-
ski 11 na Bledu in Betnavski
9/a v Mariboru, ob ustrezni
predložitvi izkaznic, še nadalje

nudi 5-odstotni popust pri pro-
dajnem programu materialov
in medicinskih pripomočkov in
10-odstotni popust pri medi-
cinskih storitvah svojih special-
iziranih storitvenih centrov.

ZZaallookkeerr && ZZaallookkeerr,, dd.. oo.. oo..,,
Kajuhova ul. 9, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 542 51 11. V naši speci-
alizirani trgovini vam ponuja-
mo 10 % popust za nakup apa-
ratov za merjenje sladkorja v
krvi, testnih senzorjev, lancet,
aparatov za pomoč pri impo-
tenci in začasne po-operativne
obutve.

ZDRAVILIŠčA
MMllaaddiinnsskkoo zzddrraavviilliiššččee iinn lleettoovvii--
ššččee DDeebbeellii RRttiičč,, Jadranska cesta
73, Ankaran daje 5 odstotkov
popusta na cene penzionskih
storitev. Za vse informacije po-
kličite recepcijo po telefonu 05
669 20 00. Člani društev se v re-
cepciji evidentirajte s člansko iz-
kaznico.

KKrrkkaa ZZddrraavviilliiššččaa,, dd.. oo.. oo..,, Novo
mesto – Zdravilišče Dolenjske
Toplice, Zdravilišče Šmarješke
Toplice, Zdravilišče Strunjan in
Hoteli Otočec – 10 odstotkov po-
pusta na redne cene hotelskih
storitev (zgornja meja vseh po-
pustov je 20 odstotkov). 

ZZddrraavviilliiššččee LLaašškkoo,, dd.. dd..,, Zdravi-
lška 4, 3270 Laško – 20 % po-
pusta na redne cene kopaliških
in zdravstvenih storitev pri pla-
čilu storitev z gotovino pri ko-

pališki blagajni. Popust velja za
tele storitve: bazen, savna, fit-
nes, masaža, kopeli, solarij in
kombinacije teh storitev. Popus-
ti se ne seštevajo z drugimi po-
pusti.

UUnniioorr,, dd.. dd..,, pprrooggrraamm ttuurriizzeemm,,
Cesta na okroglo 15, Zreče, tel.: 
03 757 61 62 in 03 757 61 55.
Člani imajo pri rezervaciji biva-
nja KTC Rogla in Termah Zreče
10 % popust na redne cene pen-
zionov, polpenzionov, najemov
in paketov. 

HHootteell SSaavvaa RRooggaašškkaa,, dd.. oo.. oo..
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška
Slatina, tel.: 03 81 14 000, faks:
03 81 14 732. Na individualne ce-
ne po ceniku ponuja 10 % popus-
ta in 5 % popusta na programe.

PREHRANA
KKrreejjaann--LLeevveecc,, dd.. oo.. oo.. – Mlin, pe-
karna 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.

UUPPIINNAA,, dd.. oo.. oo..,, ddooppoollnniillaa kk
pprreehhrraannii - Franca Nebca 14,
Ljubljana (Rakovnik), tel.: 01 427
20 83. Letos praznujemo 15-let-
nico 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!

Zveza društev diabetikov Slovenije je za člane društev diabetikov,
ki imajo nove članske izkaznice, pripravila ugodnosti. Popusti ve-
ljajo samo za posameznika na podlagi predložene članske izkazni-
ce. PPooppuussttii nnee vveelljjaajjoo zzaa sskkuuppiinnee iinn ssee nnee sseešštteevvaajjoo..

PPOOLLZZEELLAA,, ttoovvaarrnnaa nnooggaavviicc ((www.polzela.com)

V specializiranih prodajalnah POLZELA po Sloveniji vam ponujamo pro-
gram 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 pro-
dajnega programa POLZELA.

SSppeecciiaalliizziirraannee PPoollzzeelliinnee pprrooddaajjaallnnee::
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

wwwwww..ssaannoollaabboorr..ssii

V Sanolaborjevih specializiranih prodajalnah z medicinskimi in orto-
pedskimi 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.

SSppeecciiaalliizziirraannee SSaannoollaabboorrjjeevvee pprrooddaajjaallnnee::

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
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N A G R A D N A  K R I Ž A N K A

Geslo: _ ____  _________  _  ________

Nagrajencem križanke iz 60. številke čestitamo!
Nagrajenci so: 1. nagrada: RRoozzaalliijjaa SSaajjkkoo, Hočka ul. 18, 2000
Maribor, 2. nagrada: VVllaaddiimmiirr KKooččeevvaarr, Celovška 287, 1000
Ljubljana, 3. nagrada: MMaarrjjeettaa KKoobbaarriičč, Boben 8, 1430 Hrast-
nik, 4. nagrada: MMaarriijjaa JJeennkkoollee, Zasavska 8, 4000 Kranj, 5.
nagrada: MMaarrlleennaa ŠŠtteerrmmaann, Na livadi 11, 2342 Ruše, in 6. na-
grada: VVeesseelliinnkkaa RRuužžiičč, Cankarjeva 1a, 8270 Krško.
Nagrade za tokratno pravilno izpolnjeno križanko bo poklo-
nila Zveza društev diabetikov Slovenije. Rešene križanke poš-
ljite do 2211.. nnoovveemmbbrraa 22000055 na naslov: ZZvveezzaa ddrruušštteevv ddiiaabbee--
ttiikkoovv SSlloovveenniijjee,, EEiinnssppiieelleerrjjeevvaa uulliiccaa 33,, 11000000 LLjjuubblljjaannaa, s pri-
pisom »Nagradna križanka«. Ne pozabite napisati vaše davč-
ne številke in davčne izpostave.

Kupon za nagradno križanko (oktober 2005)

Ime in priimek: ................................................................................................................

Ulica: .............................................................................................................................

Kraj in poštna številka: .....................................................................................................

Davčna številka in izpostava: .............................................................................................

##

                                             

Nagradna
križanka 

št. 61

PREBIVALCI
NEKDANJE

DEŽELE
PRUSOV

NAVIGA-
CIJSKA

NAPRAVA

SLOVENSKI
KNJIŽEVNIK

CANKAR

GRŠKI
NARODNI

PLES

POHORSKI
GRANIT

GRŠKA
KOLONIJA

NA
POLOTOKU
HALKIDIKA

STAVČNO
LOČILO

DOSTOP

TESTENE
VREČKE

POLNJENE 
Z MESNIM
NADEVOM
KOMUNIST.
NAZIV ZA
DELAVCA, 

KI PRESEGA
NORMO

ZNAMENITI
MEHIŠKI
KITARIST
(Carlos)

KEMIJSKI
ZNAK 

ZA 
IRIDIJ

ŽENSKI GLAS
ZADRŽANOST

ZARADI
SRAMU

SANTANA,
CARLOS

- MEHIŠKI
KITARIST

KEMIJSKI
ZNAK 

ZA 
NATRIJ

NORVEŠKI
PESNIK IN
DRAMATIK

(Henrik)

SKANDINAV.
IZRAZ 

ZA SMUČI
PLOČNIK

Avtor:
Rudi 
Murn

OBER

NEŽIV-
LJENJSKO

POSLOVANJE
URADNIŠTVA

GEO-
METRIJSKI

LIK

IME
AMERIŠKEGA

IGRALCA
LADDA

KISEL
SAD

AKTINIDIJE

ANA
(ljubkovalno)

SOL SOLITR.
KISLINE

STAROPERZ.
KRALJ,
DAREJMAGIČNA

BESEDA
ZAPISANA

NA 
AMULETU

OLINT,
GRŠKA KO-
LONIJA NA
POLOTOKU
HALKIDIKA

PAVEL
MIHELČIČ

SOKRATOV
TOŽNIK

KOVINA

VRSTA
GODALA

VELIKA
SLADKO-
VODNA 

RIBA

GR. BOGINJA
NESREČE
RUDOLF
NUREJEV

MESTO 
V RUSIJI
(ob reki
Kuban)

STREŠNA
KRITINA 
IZ ZMESI

AZBESTA IN
CEMENTA

ZAKLUČNA
LESENA

LETEV OB
ROBU

(množ.)

ŽENSKA
VAGINA

KRATICA ZA
KNOCK OUT

TRGOVEC S CENENIM,
DROBNIM BLAGOM

SLOVENSKI
UGANKAR

(Vinko)

ANTON
OCVIRK

VOLNENA
ODEJA

KEM. ZNAK
ZA ALUMINIJ

ORAČ
(zastar.)

DEL (ljudsko)
ŽELATINA 

IZ MORSKIH
ALG

MOČEN, 
REZEK
GLAS

IME DVEH
ZALIVOV

V S. AFRIKI,
OB SREDO-

ZEM. MORJU

ZUNANJI DEL
PEČENEGA

KRUHA
POD

TRNEK
(knjižno)

KDOR JE 
PO IZVORU 

IZ ISTE
DRŽAVE

SIRTAKI,
GRŠKI

NARODNI
PLES

VESELJE,
SREČA

NEKDAJ
SO ORANJU
DEJALI . . .

IGRALEC
SAMOBOR
VELETOK V

VZH. SIBIRIJI

INDIJSKO
ŽENSKO
OVOJNO

OBLAČILO

KEMIJSKI
ZNAK

ZA
AKTINIJ

ODŽAGAN
KOS DEBLA
IZV. KRAK

REKE MENAM

FR. ŽGANA
PIJAČA 

IZ JABOLK
LOŠČILO

RUDNINA

NASPROTJE
PRAKSI
VODNIK
ANTON

DVA GRŠKA
POVELJNIKA
PRED TROJO,

AJAS

AKON-
TACIJA

NEKDANJI
RUSKI

VLADAR

DEBELEJŠI
DROG

UTEŽNA
MERA 

ZA DRAGE
KAMNE

GORSKE
REŠEVALNE

SANI
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EDINA SLABOST

Neki bogati trgovec se je zaljubil v
mlado igralko, ji nenehno dvoril in skle-
nil, da jo vzame za ženo, preden pa se je
dokončno odločil, je najel zasebnega
detektiva, ki naj bi poizvedel vse o njej.
Detektivovo poročilo se je glasilo: Gos-
podična je dobra, pridna in značajna.
Tudi njeno življenje je neoporečno.
Edino, kar bi ji lahko očitali, je to, da se
v zadnjem času veliko druži z nekim tr-
govcem, ki ni ravno na najboljšem
glasu.

»Ne morem plačati najemnine 
za stanovanje.«

»Toda to ste rekli že prejšnji mesec.«
»No, mar nisem držal besede?«

VEČNO MLADA
Kajne, možek, da imam samo 30 let?
Jasno, kako si tega ne bi zapomnil, saj
mi že deset let isto trobiš.

POBEGLI BLAGAJNIK
SE ŽE KESA

- Vse kaže, da se moj blagajnik, ki je po-
begnil z mojo hčerjo, že kesa? 
- Kako? Ti je vrnil denar? 
- To ne, pač pa hčer.

Zakaj pes maha z repom?
To je vendar jasno zato, ker je pes

močnejši od repa. Sicer bi rep
mahal s psom.

Draga Anica!
Deset let sem ti bil zvest. Zadnji čas je,

da izgubiš svojo nedolžnost.

SUPERMEN
»Dovolite, da se predstavim. Jaz sem
Georg, džentlmen.«
»Jaz pa sem John, biznismen.«
»Jaz pa sem Suljo, nepismen.«
»Jaz pa sem Pepček!«
»Kakšen »men« pa si ti, »Pepček?«
»Hm, hm, pravijo, da sem neu-men.«

S m e h  n i  g r e h

Naše ceste so preobremenjene, vendar se pri nas kaj takega ne more zgoditi.

Lojze Cepuš - Iz arhiva mojega starega očeta

KK UU LL TT UU RR NN II  PP RR OO GG RR AA MM  
VV  JJ EE TT NN II ŠŠ NN II CC II

           


