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Optimizem, znanje in volja
JJaannkkoo KKuuššaarr, 
predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

Leto 2005 se počasi izteka. Poleg vsakodnevnih
skrbi in odgovornosti si bomo v tem mesecu vzeli
nekaj časa tudi za to, da se pripravimo na praznova-
nje božičnih praznikov in novega leta. Prijateljem in
poslovnim partnerjem bomo napisali tudi novoletne
čestitke. Skratka, poskrbeli bomo, da bo konec leta
čim bolj prijeten, kljub morebitnim težavam in ne-

všečnostim, ki smo jih, nekateri več, drugi manj, doživljali med letom.
Ob koncu leta je tudi že navada, da ocenimo, kako uspešni smo bili

pri izpolnjevanju ciljev, ki smo si jih zastavili v začetku leta. Osebno
menim, da je bilo leto, ki se izteka, uspešno. Tudi velika večina naših
društev se lahko pohvali z dobrimi rezultati, predvsem z veliko ude-
ležbo članov in tudi drugih pri izvajanju izobraževalnih in drugih pro-
gramov. Več tisoč se jih je udeležilo raznih strokovnih predavanj, ki so
jih organizirala naša društva. Na enotedenskih izobraževalnih okreva-
njih je bilo kakih 2500 naših članov. Velika želja za športno udejstvo-
vanje in druženje se je pokazala tudi na 10. športnih igrah v Velenju,
ki jih je tamkajšnje društvo zelo dobro pripravilo. Na teh srečanjih je
iz leta v leto več udeležencev.

Štirinajsti november, dan sladkorne bolezni, je na osrednji proslavi v
Celju počastil slavnostni govornik Franc Cukjati, predsednik Državne-
ga zbora Republike Slovenije. V svojem zelo čustvenem in prijaznem
govoru je med drugim dejal: »Vesel sem vaše skrbi za sladkorne bolni-
ke, vesel sem vašega učinkovitega in konstruktivnega dialoga z državo
in vašega sodelovanja pri preventivnem osveščanju zdravih in bolnih.
Z zadovoljstvom spremljam vaše sodelovanje z ministrstvom za zdrav-
je, zdravstvenimi ustanovami in drugimi društvi.«

V Trbovljah smo imeli 7. srečanje mladih iz znanja o sladkorni bo-
lezni, ki se ga je udeležilo 670 učencev. Na 240 srednjih in osnovnih
šolah pa se je že pred tem tekmovanja udeležilo več kot 6000 učencev
in dijakov. Zanimanje in tako množična udeležba mladih kažeta, kako
pomembno je ozaveščanje mladih, da pravočasno spoznajo vzroke in
posledice sladkorne bolezni. Pri tem velikem in pomembnem projektu
bi se še posebno zahvalil mentoricam in mentorjem na šolah, ker bi to
nalogo brez njihovega sodelovanja težko izpeljali. 

Sodelovanje z ministrstvom za zdravje, strokovnjaki diabetologi in
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bilo dobro. Zaradi
čim boljše oskrbe sladkornih bolnikov je treba to sodelovanje še nada-
ljevati in krepiti. Manj od pričakovanega je bilo doseženega pri nasta-
janju nacionalnega programa varstva sladkornih bolnikov. Vlak se
sicer ni ustavil, se pa zelo počasi premika. Ker smo skupaj z drugimi
nosilci tudi mi na tem vlaku, bomo vztrajno delali na tem, da čim prej
pridemo do končne postaje. Upam, predvsem pa želim, da je dovolj
optimizma, znanja in volje tudi pri drugih soudeležencih, da predlog
nacionalnega programa varstva sladkornih bolnikov čim prej predstavi-
mo sladkornim bolnikom in slovenski javnosti.

Ker mi je prostor odmerjen, bom moral počasi končati. Tudi v prihod-
njih številkah Sladkorne bolezni, ki jih bomo izdajali v prihajajočem letu,
bo priložnost, da vam kaj več napišem o našem delu in načrtih, ki jih
imamo. Na koncu bi se še enkrat v imenu izvršnega odbora Zveze druš-
tev diabetikov Slovenije in v osebnem imenu zahvalil vsem, ki ste s svo-
jim delom pripomogli, da smo skupaj v letu, ki se izteka, opravili po-
membno delo za naše članice, člane in sladkorne bolnike v celoti.

Tudi v letu, ki je pred nami, bomo v okviru naših možnosti skupaj z vašim
sodelovanjem storili vse, da bo oskrba sladkornih bolnikov čim boljša.

Vesele božične praznike in srečno novo leto vam želim.

Sreča in zdravje
CCvveettoo PPaavvlliinn, 
vaš urednik

Letošnje leto je minilo hitro
in kot da smo se še pred
kratkim pripravljali na prazno-
vanje leta 2005, pa smo že na
pragu leta 2006. Slovesnost za
to priložnost smo pripravljali
skoraj hkrati s proslavo sve-

tovnega dneva sladkorne bolezni, ki smo ga
počastili v Celju 12. novembra. Častni pokrovitelj
prireditve je bil predsednik državnega zbora
Franc Cukjati.  

Proslava svetovnega dne sladkorne bolezni je bil
vrhunec letošnjih aktivnosti Zveze in društev,
čeprav si v društvih kljub vsemu vse leto prizade-
vajo, da bi bilo njihovo delo čim bolj učinkovito.
Ljudje povezani v društvih sladkornih bolnikov so
si življenje lepšali s prijetnimi srečanji, izleti, pre-
davanji in skupnimi srečanji. Na številnih preda-
vanjih so se naučili marsikaj, kar jim pomaga us-
pešno premagovati vsakdanje težave, ki jih slad-
korna bolezen prinaša. 

Letos so se sladkorni bolniki lahko udeležili
številnih dogodkov v svojih društvih in na ravni
zveze, od športno-rekreativnega srečanje v Ve-
lenju do pohodov ob svetovnem dnevu sladko-
rne bolezni. To vsem daje pogum za lažje živl-
jenje s sladkorno boleznijo in elan za nadaljnje
delo.

Uspešno smo izpeljali že sedmo tekmovanje iz
znanja o sladkorni bolezni na osnovnih in srednjih
šolah. Pred tem smo za učitelje mentorje orga-
nizirali seminar za pripravo na tekmovanje. Ta
projekt je postal naš paradni konj in po njem smo
razpoznavni tudi v Evropi. Prihodnje leto ga bomo
predstavili na nekaterih srečanjih znotraj Evropske
unije.

Letos je bilo veliko dogodkov, a za prihodnje
leto nam ne manjka načrtov. Še naprej si bomo
prizadevali, da bomo vaš glasnik, posredniki vaših
potreb, želja in zahtev. Zato je nujno tudi vaše
sodelovanje. Skupaj z zdravstvenimi delavci in s
tistimi, ki se zavedajo problematike sladkorne
bolezni, ne smemo odnehati. Priprava nacionalne-
ga programa oskrbe bolnikov s sladkorno bolezni-
jo je eden večjih skupnih načrtov. 

Kaj pa mi? Tudi mi se bomo, kot do zdaj, ali še
bolj, trudili, da bomo ljudem, ki sami nosijo
breme sladkorne bolezni ali njenih zapletov ter
njihovim bližnjim na različne načine pomagali.
Glasilo Sladkorna bolezen  vam bo pomagala pri
obveščanju o dogajanju glede vaše bolezni, saj
nikogar ne smeta zapustiti optimizem in volja do
življenja. 

Zato vsem bralcem Sladkorne bolezni želim ve-
liko zdravja ter srečnih in veselih trenutkov v letu
2006.
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V LETOŠNJEM LETU SMO NA SPLETNI STRANI
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ZABELEŽILI ŽE VEČ KOT 50.000 OBISKOV
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Generalna skupščina IDF/Evropa 
in srečanje Skupaj smo močnejši

A K T U A L N O

VVllaassttaa GGjjuurraa KKaallooppeerr, dr. med., spec. transf. med.,
podpredsednica Zveze društev diabetikov 
Slovenije

Veselim se vseh novic o uspehih
pri obvladovanju sladkorne bolezni.
V nekaterih državah je bil ta razvoj
neverjeten: od takrat, ko niso imeli
inzulina niti za otroke, do današnjih
dni, ko je dostopnost do zdravil in
tehničnih pripomočkov za vodenje
sladkorne bolezni preprosta in ni
problematična. Pri tem razvoju so
pomembno vlogo odigrale nacional-
ne organizacije diabetikov in njihovi
dejavni člani in voditelji.

Letošnjege generalne skupščine in
srečanja Skupaj smo močnejši se je
udeležilo 72 delegatov, 58 udeležen-
cev in šest sponzorjev iz vseh držav
članic IDF/Evropa. Slovenija ima pra-
vico do dveh volilnih glasov in tako
sva bila v Münchnu dva predstavnika
Zveze društev diabetikov Slovenije.
Poleg mene še Alojz Rudolf, pod-
predsednik zveze.

TESNEJŠE POVEZOVANJE
IN SODELOVANJE Z EU

V petek, prvi dan sre-
čanja, je bilo zasedanje
generalne skupščine.
Predsednik IDF/Evropa
Wim Wientjens je najprej
podal poročilo z lanske-
ga zasedanja generalne
skupščine in srečanja
Skupaj smo močnejši, ki
sta bila pri nas na Otoč-
cu. Poudaril je pomen
Otoške deklaracije in po-
sledično povečanega de-
lovanja glede sladkorne
bolezni v EU. Sodelova-
nje med EU in IDF/Evro-
pa se je v minulem letu
zelo okrepilo. V prihod-
njem letu bo še več so-
delovanja, ki naj bi pri-
vedlo do evropske stra-

tegije obvladovanja sladkorne bolez-
ni.

Sledilo je finančno poročilo, ki je
bilo spejeto soglasno. Prav tako sta
bila sprejeta načrta dela za leti 2006
in 2007. Predstavljena sta bila v krat-
kih alinejah, kratko in jedrnato. Po
dveh komentarjih sta bila programa
soglasno sprejeta.

Volili smo tudi novega člana v iz-
vršni odbor IDF/Evropa. Izmed štirih
kandidatov smo izvolili danskega
predstavnika, Maxa O Hansna, po-
slovneža, ki ima sladkorno bolezen
tipa 1. Ob koncu prvega dne konfe-
rence je predsedujoči kot najpo-
membnejšo nalogo v prihodnjem letu
navedel še intenzivnejše sodelovanje
z EU, konkretno z evropskim parla-
mentom in svetom EU.

Zelo pomembna in odzivna bo
prva polovica leta 2006, ko bo Ev-
ropski uniji predsedovala Avstrija, ki
si je za prednostno zdravstveno na-
logo postavila ravno sladkorno bole-
zen. Glede tega bo prvi sestanek že
februarja na Dunaju, konec aprila
pa mu bo sledil sestanek evropskih
ministrov za zdravje na temo slad-
korne bolezni in strategij njenega

obvladovanja v posameznih drža-
vah. 

Večer smo preživeli ob večerji v ho-
telu in v druženju s predstavniki  iz
drugih organizacij sladkornih bolni-
kov.

KAKO DO SREDSTEV
ZA DELO ORGANIZACIJ
SLADKORNIH BOLNIKOV?

Drugi dan se je srečanje začelo s
predavanjem, ki ga je po lastni raz-
iskavi predstavil prof. Itamar Raz iz
Izraela. Raziskavo o vzrokih za nas-
tanek diabetesa tipa 1 je predstavila
prof. Anette Ziegler z münchenske
univerze. Nato smo se razdelili v
dve tematski skupini: v eni so govo-
rili o  pridobivanju sredstev za delo-
vanje organizacij sladkornih bolni-
kov, v drugi pa o smernicah za ob-
vladovanje sladkorne bolezni.

V skupini, ki je obravnavala pri-
dobivanje sredstev za delovanje
organizacij sladkornih bolnikov,
smo ugotovili, da smo s pomočjo
naše Fundacije invalidskih in hu-
manitarnih organizacij (FIHO) v

dosti boljšem položaju
kot večina držav članic
IDF/Evropa. Poseben
poudarek je bil name-
njen zapuščinam ozi-
roma dediščinam, ka-
terih je največ v Veliki
Britaniji, na Nizozem-
skem in na Irskem.
Tam imajo takšne obli-
ke velik delež prihod-
kov humanitarnih or-
ganizacij. Glede tega
je bil sprejet predlog,
da v svojih državah,
tudi v Sloveniji, obves-
timo odvetniške in no-
tarske zbornice, naj
ljudem predlagajo, da
lahko svoje premože-
nje zapustijo tudi hu-

TTuuddii lleettooššnnjjee rreeddnnoo lleettnnoo zzaasseeddaannjjee ggeenneerraallnnee sskkuuppššččiinnee MMeeddnnaarrooddnnee ddiiaabbeettiiččnnee zzvveezzaa zzaa eevvrrooppsskkoo rreeggiijjoo
((IIDDFF//EEvvrrooppaa)) iinn ssrreeččaannjjee SSkkuuppaajj ssmmoo mmooččnneejjššii sseemm,, ttaakkoo kkoott vvssaakkoo lleettoo,, nneessttrrppnnoo pprriiččaakkoovvaallaa.. 
VVeeddnnoo ssee nnaammrreečč vveesseelliimm ssrreeččaannjjaa ss pprreeddssttaavvnniikkii iizz ddrruuggiihh eevvrrooppsskkiihh oorrggaanniizzaacciijj ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv,, 
ss kkaatteerriimmii ssmmoo vv sskkoorraajj ddeesseettiihh lleettiihh ssooddeelloovvaannjjaa ppoossttaallii žžee pprraavvii pprriijjaatteelljjii.. 
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JJoožžee SSnnoojj

Skupna vrednost zdravil za zdrav-
ljenje sladkorne bolezni v vrednosti
3,897 milijarde tolarjev, ki jih je ZZZS
plačal lani, je zelo velika. Če k njej
prištejemo še dve milijardi tolarjev,
porabljenih za medicinskotehnične
pripomočke, pridemo do končne šte-
vilke več kot šest milijard tolarjev, in
če k temu prištejemo tudi druga
zdravila, na primer proti visokemu
krvnemu pritisku, holesterolu in še
marsikatera druga, ki jih jemlje pred-
vsem starejša generacija ljudi s slad-
korno boleznijo, je ta znesek še pre-
cej večji. 

ARGUMENTOM
JE TREBA PRISLUHNITI

Veliko skrb zbuja podatek, ki ga je
posredoval prim. mag. Jurij Fürst, da
je v letu 2003 prejelo 63.825 oseb
vsaj en recept kateregakoli antidiabe-
tičnega zdravila in da je to kar 3,2-
odstotni delež sladkornih bolnikov na
število vseh prebivalcev Slovenije,
mora vse nas, tako ZZZS, Adriatic,
Vzajemno in vso stroko, kakor tudi
vse ljudi s sladkorno boleznijo pripe-
ljati do resnega razmišljanja, kako
pametno uporabljati vsa sredstva v
obojestransko korist.

Argumentom primarija Fürsta je

treba prisluhniti in jih sprejeti, ker so
koristni za vse sladkorne bolnike. Ar-
gumentom in stališčem zavarovalnice
in s tem delno tudi stroke pa je treba
dodati tudi podatke o razmerah v
praksi in v vsakdanjem življenju. Pri
sladkorni bolezni, ki velja za epide-
mijo 21. stoletja, ima čedalje večji
pomen in odgovornost tudi sodelova-
nje ljudi s sladkorno boleznijo in
odnos zdravnik-bolnik. To še poseb-
no zato, ker je stroka pri zdravljenju
sladkorne bolezni izjemno napredo-
vala, tako da pri sladkornih bolnikih
povzroča zavesten ali podzavesten
pristop, da je dobro urejena sladkor-
na bolezen predvsem rezultat pravil-

Skrbnejše ravnanje z zdravili
ZZeelloo iizzččrrppeenn pprriissppeevveekk pprriimm.. mmaagg.. JJuurriijjaa FFüürrssttaa,, ddrr.. mmeedd..,, kkii jjee bbiill oobbjjaavvlljjeenn vv SSllaaddkkoorrnnii bboolleezznnii šštt.. 6600,, 
nnaamm jjee ppoossttrreeggeell ss ppooddaattkkii ZZaavvooddaa zzaa zzddrraavvssttvveennoo zzaavvaarroovvaannjjee SSlloovveenniijjee ((ZZZZZZSS)),, kkii nnaajj bbii nnaass ppoommaaggaall 
ssppooddbbuuddiittii kk sskkrrbbnneejjššeemmuu rraavvnnaannjjee zz zzddrraavviillii.. ČČllaanneekk aarrgguummeennttiirraannoo pprriikkaazzuujjee ppooddaattkkee,, kkoolliikkoo ddeennaarrjjaa 
nnaammeennjjaa oobbvveezznnoo zzddrraavvssttvveennoo zzaavvaarroovvaannjjee zzaa zzddrraavviillaa zzaa zzddrraavvlljjeennjjee ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii.. 
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manitarnim organizaci-
jam.

Druga  skupina je ob-
ravnavala najprej diskri-
minacijo ljudi s sladkor-
no boleznijo, nato pa še
izdelavo spletnih strani
in težave pri pridobivanju
sponzorjev. Pogovor se je
sukal okrog dileme, ali je
etično imeti le enega
sponzorja na spletni stra-
ni, ker si tako lahko pri-
dobi prevelik monopol in
lahko vpliva celo na vse-
bino teh strani.

Sledila je predstavitev
najzanimivejših progra-
mov posameznih organi-
zacij sladkornih bolnikov
iz šestih držav. Prijavlje-
nih je bilo dvajset predstavitev, ven-
dar jih je komisija v IDF/Evropa iz-
brali le šest, med njimi tudi sloven-
sko. Tako sem predstavila naš že tra-
dicionalno uspešni projekt športnega
in rekreativnega srečanja sladkornih
bolnikov.

Dan smo končali v kraljevem dvor-
cu v bližini Münchna. Med tipično
bavarsko večerjo in bavarskim kultur-
nim programom smo prijetno kram-
ljali z delegati iz drugih držav. Prese-
netil pa nas je predsednik nemške di-
abetične zveze prof. Eberhardt Standl
z odlično pevsko točko.

ZA DELO V DRUŠTVIH
JE TREBA PRIDOBITI
ČIM VEČ PROSTOVOLJCEV

V nedeljo dopoldne smo poslušali
predavanja o različnih izkušnjah z
nacionalnimi programi za sladkorno
bolezen. Naša dobra prijateljica,
Leena Etu Seppalla iz Finske, je
predstavila finski model nacionalne-
ga programa in njihove zadnje iz-
sledke. Tudi Nemci so predstavili
svojega.

V drugem delu sta spet delali dve
skupini: ena je obravnavala zaposlo-

vanje v organizacijah
sladkornih bolnikov,
druga pa obvladovanje
sladkorne bolezni tipa
1. Prvo skupino je vodil
podpredsednik naše
zveze Alojz Rudolf. Nit
pogovora je šla v smeri
pridobivanja čim večje-
ga števila prostovoljcev
za delo v organizacijah
sladkornih bolnikov.

Na koncu generalne
skupščine se je pred-
sednik Wim Wientjens
zahvalil vsem sodelujo-
čim, nakazal pomemb-
nost preprečevanja de-
javnikov tveganja za
nastanek sladkorne bo-
lezni tipa 2 ter po-

membnost sodelovanja med država-
mi članicami IDF/Evropa. Povabil
nas je na prihodnje zasedanje gene-
ralne skupščine IDF/Evropa in sreča-
nje Skupaj smo močnejši, ki bosta
prihodnje leto v Krakovu na Polj-
skem.

Veliko starih prijateljstev smo še
utrdili, sklenili pa smo tudi veliko
novih. V pogovorih smo ugotovili, da
imamo pri delu podobne težave. Iz-
menjali smo si izkušnje in zastavili
nekaj skupnih akcij.

Saj smo skupaj močnejši, mar ne? 

Del nekdanje Jugoslavije skupaj: slovenska delegacija s predstavniki Hrvaške,
Srbije in Črne Gore

A K T U A L N O

¨

                      



D E C E M B E R 2 0 0 5 7

nega jemanja zdravil in normalne
zdrave hrane. Pri tem naj bi bila
krona takega razmišljanja uporaba
najnovejših inzulinskih črpalk, ki naj
bi ves čas uravnavale raven inzulina.
Pa vendar ni vse tako. Prispevek nas
pravilno in dobronamerno opozarja,
da mora zdravnik bolnika spodbujati
k boljšemu sodelovanju in k večji
skrbi zase.

V DRUŠTVA NAJ SE VČLANI
ČIM VEČ SLADKORNIH
BOLNIKOV

Navedbam prim. Fürsta je treba
dodati še nekaj dejstev, med kateri-
mi je tudi to, da je zdravnikov in
zdravniških sester v Sloveniji kljub
njihovemu zelo prizadevnemu in za-
vidanja vrednemu sodelovanju z bol-
niki, posebno pa z ljudmi s sladkor-
no boleznijo, izrazito premalo. Kljub
njihovi veliki prizadevnosti je čas, ki
je odmerjen vsakemu posamezniku,
prekratek. Zato imamo čedalje po-
gosteje namesto normalnega kon-
takta, ki mora vključevati tudi po-
trebno zdravnikovo »prepričljivost«,
samo predpisovanje zdravil in pripo-
močkov. Seveda so za tak položaj
odgovorni tudi sladkorni bolniki
sami, ki se ne naučijo ali se ne po-
trudijo naučiti se temeljnih načel
uporabe zdravil in vodenja svoje bo-
lezni. Tudi zato se povečujejo stroš-
ki za zdravila in se slabša kakovosti
življenja sladklornih bolnikov. 

Ker pa je zdravstvenega osebja,
vključno z diabetologi, zdravniškimi
sestrami ter splošnimi in družinskimi
zdravniki, premalo, bi bilo treba čim
več ljudi s sladkorno boleznijo vklju-
čiti v društva sladkornih bolnikov. V
čakalnicah in v pogovorih z zdravni-
kom je premalo napotkov, kam naj
se sladkorni bolniki obrnejo za do-
datne informacije o problemih, ki jih
imajo tudi drugi sladkorni bolniki. Ti
se namreč laže pogovarjajo s sebi
enakimi. Zato je treba ob prihajajoči
petdesetletnici Zveze društev diabeti-
kov Slovenije, ki bo prihodnje leto,
narediti čim več, da bi se v društva
sladkornih bolnikov vključilo čim več
ljudi s sladkorno boleznijo in ne
samo dvajset odstotkov, kot jih je
včlanjenih zdaj. 

PREVENTIVA IN DODATNO
IZOBRAŽEVANJE

Skrbnejše ravnanje z zdravili, kakor
tudi odvečne zaloge zdravil pri posa-
meznih »pacientih«, posebno pri

sladkorni bolezni, ki je trajna bole-
zen, pa ni samo odgovornost zdrav-
nikov in njihove prevelike radodar-
nosti pri predpisovanju zdravil,
ampak je odvisno tudi od naslednjih
dejavnikov:
• Marsikateri sladkorni bolnik, pred-

vsem starejši, ne vodi seznama ozi-
roma dnevnika zdravil, ki jih upo-
rablja. Starejši zelo pogosto nimajo
najbližjih, ki bi vedeli, kakšna zdra-
vila jemljejo, če pa jih imajo, jim ne
povedo za ta zdravila (zdravila skri-
vajo v omarici, posebno tista, ki pri
uporabi povzročajo težave), zdravi-
la zamenjujejo, kot tudi njihovo
število, tako da jih pogosto uporab-
ljajo napačno. Nobena zavarovalni-
ca niti farmacevtska industrija na-
mreč ne ponudi zastonj plastične
tedenske škatlice za shranjevanje
zdravil. Zadovoljiva pa je ponudba
brezplačnih dnevnikov o jemanju
zdravil. Poseben problem jemanja
zdravil nastaja, če starejši slabo vi-
dijo.

• Posebno poglavje skrbnejšega rav-
nanja z zdravili, ki verjetno zahteva
posebno razpravo, nastaja zaradi
čedalje večjega števila starejše ge-
neracije (problem pozabljivosti in
začetni pojavi demence, hujši upad
ali izguba intelektualnih ali spo-
minskih sposobnosti). Starejša ge-
neracija, ki potrebuje veliko različ-
nih zdravil, je čedalje manj sposob-
na voditi seznam in uporabo svojih
zdravil. Tudi skrb najbližjih je zara-
di njihove delovne preobremenje-
nosti čedalje manj učinkovita. V
preteklosti so to praznino dokaj
uspešno zapolnjevale patronažne
službe na terenu, ki pa so jih zara-
di pomanjkanja denarja opustili ali
pa omejili na minimum. To je po-
sebno opazno na podeželju, zunaj
strnjenih naselij. Zato je treba pou-
dariti, da za preveliko uporabo
zdravil niso vedno krivi zdravni-
ki(ce) »ki predpisujejo preveč zdra-
vil«, temveč je ta problem kom-
pleksen in je odraz večplastne od-
govornosti zdravstvenega in zava-
rovalnega sistema.

• Obisk pri zdravniku je praviloma le
dvakrat na leto, vendar je prekra-
tek. Starejši sladkorni bolniki, kate-
rih večina jemlje veliko medseboj-
no delujočih zdravil, praviloma da-
jejo poudarek samo najnujnejšim
zdravilom in se teh najbolj tudi
spomnijo. Pritrjujejo zdravniku, da
so pravilno in pravočasno jemali
vsa predpisana zdravila, čeprav to

pogosto ne drži. Ob trimesečnem
obisku pri splošnem zdravniku se
ponavadi napišejo vsa zdravila, ki
bi jih sladkorni bolnik morda potre-
boval, čeprav se razmere tudi v
tem času spreminjajo. Tak način
govori proti predpisovanju zdravil,
ki je dolgoročno škodljivo tudi za
zavarovalnice. Napredek bi bil v ak-
tivnem sodelovanju sladkornih bol-
nikov v občasnem usposabljanju na
tečajih. Pozitiven primer je veliko
zanimanje in dobra udeležba ljub-
ljanskih sladkornih bolnikov na
učnih delavnicah, ki jih organizira
Društvo diabetikov Ljubljana, vodi
pa jih doc. dr. Andrej Janež, dr.
med. Takšno obliko izobraževanja
denarno podpirajo tudi Mestna ob-
čina Ljubljana in še nekateri drugi.
Take prakse žal nimamo po vsej
Sloveniji. Verjetno obstaja še v Ma-
riboru, Celju in morda še kje drug-
je.

• Druge zavarovalnice, razen ZZZS,
premalo razmišljajo o preventivi in
jo vedno obravnavajo kot strošek,
ne pa kot dolgoročno koristno na-
ložbo. Tudi nova zasedba ministr-
stva za zdravje še ne razmišlja in
ne predlaga ukrepov v tej smeri.

• Nadaljevati je treba preventivno de-
javnost kardiomobila, ki so jo v
letu 2004 začeli Pfizer, Društvo za
zdravje srca in ožilja Slovenije in
Zveza društev diabetikov Slovenije
in še nekateri sponzorji, in ki so jo
nadaljevali letos. Ta akcija je tudi v
odročnih krajih omogočila brez-
plačne preglede in predavanja, raz-
stavo o dejavnostih tveganja in po-
dajanje izobraževalnih gradiv in
brezplačen posvet z zdravnikom.
Takšne preventivne akcije so naj-
boljši način skrbnejšega ravnanja z
zdravili s hkratnim izboljšanjem
kakovosti življenja.

TREBA JE BOLJ ZDRAVO ŽIVETI
Če bi o drugačnem pristopu raz-

mišljalo tudi ministrstvo za zdravje
in če bi skrbnejše ravnanje z zdravi-
li priporočila tudi Slovenska hiša
srca pri Združenju kardiologov Slo-
venije, bi imeli tudi ljudje s sladkor-
no boleznijo večji vpliv na vse tiste,
ki o tem do zdaj še niso razmišljali
ali pa problem obravnavajo nepra-
vilno in enostransko. S tem bi lahko
dali več teže tudi tezi, da zdravlje-
nje sladkorne bolezni ni samo
uspešno jemanje zdravil, temveč
stalna sprememba načina vsako-
dnevnega življenja.
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Na proslavi v Celj-
skem domu se je
zbralo veliko članov
društev sladkornih
bolnikov iz vse Slo-
venije in gostov, tako
da je bila dvorana
zapolnjena do zad-
njega kotička. Glavni
organizatorji prosla-
ve,  člani Društva di-
abetikov Celje, ki jih
vodi predsednik Slav-
ko Brus, so pripravili
izjemno bogat in za-
nimiv program. 

Vse prisotne je naj-
prej v imenu organi-
zatorja pozdravil
Slavko Brus, nato pa
še predsednik Zveze društev diabe-
tikov Slovenije Janko Kušar. Uvodo-
ma je dejal, da je proslava svetovne-
ga dneva sladkorne bolezni prilož-
nost, da strokovno javnost, odgo-
vorne izvršne organe oblasti, pa
tudi širšo javnost ponovno opozori-
mo, da je sladkorna bolezen v hit-
rem porastu, tako pri nas doma, kot
v svetu. 

Število sladkornih bolnikov se vsa-
kih deset let podvoji. Posledice slad-
korne bolezni so
zelo hude, še pose-
bej če se zanemarja-
ta in podcenjujeta
preventiva in osebna
odgovornost do
zdravja. Ta bolezen
je vzrok za mnoge
druge bolezni, ki so
hude in imajo težke
posledice. Ni naključ-
je, da je ob letoš-
njem svetovnem
dnevu sladkorne bo-
lezni, izpostavljena
skrb za noge. Slad-
korni bolniki imajo
vsaj do 40-krat večjo

možnost, da pri njih nastanejo teža-
ve z nogami z najhujšimi posledica-
mi, kot drugi ljudje. 

Janko Kušar je v nadeljevanju
dejal: »Na podlagi ocene stroke je
zdravstveno varstvo bolnikov s
sladkorno boleznijo v Sloveniji na
solidni ravni. Tej oceni ne želimo
ugovarjati, nimamo pa zanesljivih
primerjav glede oskrbe sladkornih
bolnikov v sosednjih državah in dr-
žavah EU. To nalogo naj bi oprede-

lili v nacionalnem
programu varstva
sladkornih bolnikov,
o katerem se v zad-
njem času veliko go-
vori, v praksi pa se
zadeve bolj počasi
premikajo. Letos mi-
neva že deset let
odkar je zelo ugled-
na skupina diabeto-
logov pripravila iz-
hodišča za nacional-
ni program zdrav-
stvenega varstva
bolnikov s sladkor-
no boleznijo. 

Ker bomo prihod-
nje leto praznovali
50-letnico organizi-

ranega delovanja Zveze društev
sladkornih bolnikov Slovenije, bi
bilo za sladkorne bolnike zelo lepo
darilo, če bi ob tem pomembnem
jubileju lahko pričeli z resnimi in
odgovornimi razpravami o predlogu
nacionalnega programa varstva
sladkornih bolnikov. Kot humanitar-
na organizacija, ki deluje v javnem
interesu, sprejemamo obveznosti in
izziv, da bomo z našimi izkušnjami
in znanjem sodelovali in prispevali
svoj delež  pri nastajanju tega pre-
potrebnega programa.«

Na koncu se je Janko Kušar zahva-
lil vsem društvom in njihovim čla-
nom za pomemben delež, ki ga z
organizacijo različnih delavnic, stro-
kovnih predavanj, športnih srečanj
in z drugimi oblikami osveščanja,
prispevajo za kakovostno in čim
bolj normalno življenje sladkornih
bolnikov. Zahvalil se je tudi celjske-
mu društvu sladkornih bolnikov in
njihovemu predsedniku Slavku
Brusu za pripravo in organizacijo
srečanja. Še posebej pa se je zahva-
lil slavnostnemu govorniku, Francu
Cukjatiju, predsedniku državnega
zbora. Najpomembnejše poudarke

Proslava svetovnega dneva 
sladkorne bolezni v Celju
NNaa pprreeddlloogg MMeeddnnaarrooddnnee ddiiaabbeettiiččnnee zzvveezzee ((IIDDFF)) žžee vveečč lleett pprraazznnuujjeemmoo ssvveettoovvnnii ddaann ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii,, 
1144.. nnoovveemmbbeerr.. TTaa ddaann jjee IIDDFF iizzbbrraallaa vv ččaasstt ooddkkrriitteelljjaa iinnssuulliinnaa,, FFrriiddeerriicckkaa BBaannttiinnggaa,, kkii jjee bbiill rroojjeenn 1144.. nnoovveemmbbrraa..
DDrržžaavvnnaa pprroossllaavvaa ssvveettoovvnneeggaa ddnneevvaa ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii jjee bbiillaa lleettooss 1122.. nnoovveemmbbrraa vv CCeelljjuu.. SSllaavvnnoossttnnii ggoovvoorrnniikk 
jjee bbiill pprreeddsseeddnniikk ddrržžaavvnneeggaa zzbboorraa FFrraannccee CCuukkjjaattii..
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iz njegovega govora objavljamo po-
sebej.

V kulturnem programu je nastopa-
lo več sodelujočih, med katerimi so
bili tudi Moški pevski zbor KUD

Ljubečna pri Celju, plesalca Katja in
Sergej, Duet KA-TI, dijaki srednje
zdravstvene šole iz Celja, Trio Viki
Ašič in kvartet Grmada, za dobro
voljo pa so nastopili še Vitezi celj-

ski. Na koncu so nekaterim druš-
tvom in posameznikom podelili pri-
znanja. 

Besedilo: Cveto Pavlin
Foto: Brane Bombač

Svetovni dan sladkorne bolezni je priložnost, da se dr-
žava, kot državljani in vsa civilna družba vprašamo, kako
skrbimo za bolnike s sladkorno boleznijo in kaj storimo,
da bi bilo te bolezni in njenih posledic čim manj... V od-
nosu do države ima vaša zveza srečno roko. Prihodnje
leto boste praznovali 50-letnico ustanovitve in tudi po
novem zakonu vam je država, kot enemu prvih, dodelila
status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem inte-
resu na področju zdravstvenega varstva.

Z zadovoljstvom spremljamo vaše sodelovanje z minis-
trstvom za zdravje, zdravstvenimi ustanovami in drugimi
društvi na področju zdravstva, letos pa ste se vključili
tudi v priprave za sprejem nacionalnega programa var-
stva sladkornih bolnikov.  Iz takega sodelovanja se lahko
porodijo le dobre stvari. Odnos vlade do civilne pobude,
predvsem še, če gre za humanitarne dejavnosti, je eden
najpomembnejših kazalcev demokratične ravni v državi...

Drugo področje, na katerem se Zveza društev diabeti-
kov Slovenije razodeva in uresničuje, je odnos do ostale
javnosti. To je odnos do tistih, ki se čutijo zdrave, čeprav
je potencialno vsak od nas tudi kandidat za sladkornega
bolnika. Gre za izjemno pomembno obveščanje javnosti
in skrb za preventivo. Vaša pomoč pri tej skrbi je nena-
domestljiva. 

Če upoštevamo, da je v Sloveniji okoli 100.000 slad-
kornih bolnikov, pomeni sladkorna bolezen veliko breme
ne le za posameznega bolnika in njegovo družino,
ampak za vso državo. Če bolezen pravočasno odkrijemo
in bolnika prepričamo v zdrav način prehrane in življe-
nja, ter samo v enem primeru preprečimo oslepitev ali
amputacijo nog, smo ne le za bolnika in njegovo druži-
no, temveč za vso družbo veliko storili.

Tretje ogledalo, v katerem se društvo lahko vidi in pre-
pozna v svojih resničnih potezah, pa je odnos društva do
sladkornih bolnikov. Tudi in predvsem do posameznega

bolnika v njegovih stiskah.
Vsaka težja kronična bole-
zen človeka namreč priza-
dene in osami. Priklene ga
na zdravstveno službo,
redno jemanje zdravil ali
celo na invalidski voziček. Svoji družini in okolici postaja
breme. Čedalje bolj ga je strah, da se bo ves njegov svet
zrušil v kletko med štiri zidove. Strah, da bo ostal sam s
svojo boleznijo, ki neusmiljeno napreduje.

Hudo je človeku, kadar je sam. A tisočkrat huje mu je,
kadar je sam v svoji bolečini in svojem strahu. In če ni
požrtvovalnih domačih in ni dobrih sosedov, je resnično
sam. Patronažna sestra prid morda le dvakrat na teden,
da previje tiste večno sveže rane na stopalih. Nekatari
gredo morda z upokojenci še kam na izlet, on pa ne
more nikamor, ker je inkontinenten, plenice pa tudi na
avtobusu smrdijo. In zopet je sam med štirimi stanami. 

Tej pristni človeški stiski pa še tako popolna socialna
država ne more do živega. Gre za svet, v katerega lahko
vstopi le preprosta človečnost, le ljudje, ki razumejo to
bolezen in stisko, ljudje, ki jih povezuje skupna usoda in
skupna želja - ostati človeški. In več ko ima društvo takš-
nih članov, bolj je sposobno pomagati svojim članom
tam, kjer odpove še tako dobro organizirana državna os-
krba. 

Vesel sem vaše skrbi za sladkorne bolnike. Vesel vašeg
učinkovitega in konstruktivnega dialoga z državo ter va-
šega sodelovanja pri preventivne osveščanju zdravih in
bolnih. Prav je, da vaša društva v dialogu z državo zasto-
pajo interese svojih članov in da na podlagi lastnih izku-
šenj in lastnega znanja osveščajo javnost o pomenu pre-
ventive. Naj vam ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni
zaželim še veliko volje in poguma pri vašem delu, slad-
kornim bolnikom pa jasno zavest, da niso sami.

Nekaj poudarkov iz govora predsednika 
državnega zbora Franca Cukjatija
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Tako smo se v Gorenjskih lekarnah
tudi letos vključili v praznovanje sve-
tovnega dne sladkorne bolezni ter
obiskovalcem lekarn omogočili brez-
plačno merjenje krvnega sladkorja, te-
lesne teže in krvnega tlaka. Merjenje
je potekalo po vnaprej določenem ča-
sovnem razporedu 14. in 15. novem-
bra v lekarniških enotah Bled, Cerklje,
Gorenja vas, Jesenice, Kranj, Planina,
Primskovo, Podlubnik, Radovljica, Stra-
žišče, Škofja Loka, Tržič,
Železniki in Žiri. O naših
aktivnostih smo pripravili
obvestila v lekarnah, na lo-
kalnih radijskih in televizij-
skih postajah, Gorenjskem
glasu in na naši spletni
strani 
www.gorenjske-lekarne.si.

Velik odziv je pokazal, da
ljudje radi skrbimo za svoje
zdravje. Akcije se je na-
mreč udeležilo kar 787
ljudi. Med njimi je bilo več

žensk (71 odstotkov). Povprečna sta-
rost je bila 59 let. Osebe, ki so se od-
zvale na merjenje, večinoma niso bile
sladkorni bolniki. Dvanajst odstotkov
oseb je že bilo sladkornih bolnikov,
med njimi pet oseb s sladkorno bo-
leznijo tipa 1. 

Med izmerjenimi vrednostmi je bilo
30 odstotkov povišanih vrednosti
krvnega sladkorja in 39 odstotkov
povišanih vrednosti krvnega tlaka.

Večina udeležencev si je izmerila tudi
telesno težo, kjer smo čezmerno te-
lesno težo ugotovili pri 44 odstotkih
merjenj, indeks telesne mase nad 30
pa pri približno tretjini oseb. 

Osebe s povišanimi vednostmi krv-
nega sladkorja, krvnega tlaka ali te-
lesne teže smo še posebej opozorili
na vpliv povišanih izmerjenih vred-
nosti na razvoj sladkorne bolezni in
njenih zapletov. Svetovali smo jim
obisk pri osebnem zdravniku. 

V Gorenjskih lekarnah smo veseli ve-
likega odziva in zadovoljstva obisko-
valcev naših lekarn. Tudi v prihodnje
želimo organizirati podobne aktivnosti
in biti s svetovanjem v pomoč tako
osebam z že odkrito sladkorno bolez-
nijo kot obiskovalcem lekarn z dejavni-
ki tveganja za razvoj te bolezni. Za so-
delovanje pri izvedbi merjenja krvnega
sladkorja se najlepše zahvaljujemo
podjetjema VPD, Bled in Lifescan John-
son&Johnson, Ljubljana. 

mag. Nina Pisk, mag. farm.

Svetovni dan sladkorne bolezni v Gorenjskih lekarnah
VV lleekkaarrnnaahh žžeelliimmoo ččiimm vveečč pprriissppeevvaattii kk pprroommoocciijjii zzddrraavveeggaa nnaaččiinnaa žžiivvlljjeennjjaa,, zzggooddnnjjeemmuu ooddkkrriivvaannjjuu ddeejjaavvnniikkoovv
ttvveeggaannjjaa iinn pprreepprreeččeevvaannjjuu rraazzvvoojjaa kkrroonniiččnniihh oobboolleennjj.. MMeedd nnjjiimmii jjee ččeeddaalljjee ppooggoosstteejjššaa pprraavv ssllaaddkkoorrnnaa bboolleezzeenn.. 
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Slovenski radioamaterji smo se
letos že sedmič odločili, da bomo
skupaj z Zvezo društev diabetikov
Slovenije in v organizaciji radioama-
terskih klubov iz Radomelj in Moravč
počastili 14. november, svetovni dan
sladkorne bolezni. 

Tudi letos smo oddajali z
dvema posebnima radioa-
materskima  znakoma, in
sicer s S55T in S50G. Sled-
nji je tudi radioamaterski
znak postojanke moravške-
ga radiokluba v bližini Ge-
ossa - Geometrijskega sre-
dišča Slovenije, na gori
Slivna (850 m nadmorske
višine). Na tej lepi gori smo
oddajali med 12. in 13. no-
vembrom.

V akciji smo letos sodelo-
vali štirje radioamaterji iz
radioklubov iz Moravč in
Radomelj, in sicer Darko
Vavpetič S58M, Roman
Novak S58P, Robert Bajuk

S57AW in Mitja Majdič S58V. Na krat-
kih radioamaterskih valovih je bilo
vzpostavljenih kar 1010 zvez z 72
različnimi državami na vseh celinah.
Na 10m radioamaterskih valovih
nismo vzpostavili nobene zveze, ker

to zaradi sončne aktivnosti ni bilo
mogoče, na 80m pa smo imeli teža-
ve, ker je antena za ta obseg pokvar-
jena. Distribucija po ostalih obsegih
je bila zastopana takole: 80m - 17
zvez, 40m - 323 zvez, 20m - 237
zvez, 15m - 433 zvez, oziroma po
vrsti dela: CW - 85 zvez, SSB - 601
zvez, RTTY - 324 zvez.

Največ zvez je bilo vzpostavljenih z
Veliko Britanijo, Rusijo, ZDA, Nemči-
jo, Nizozemsko, Japonsko, Ukrajino,

Belgijo in Francijo, in sicer
skupaj 688. Skupaj z dru-
gimi državami smo vzpo-
stavili 1010 zvez, kar je
bilo glede na sončno aktiv-
nost in s tem povezanih
zmanjšanih možnosti raz-
širjanja radioamaterskih
valovov kar uspešno. 

Sponzor za tisk kartic
QSL za potrditev radioa-
materske zveze z vsakim
radioamaterjem in diplome
je bil generalni pokrovitelj
Zveze društev diabetikov
Slovenije multinacionalka,
Novo Nordisk, podružnica
v Sloveniji.

Mitja Majdič, S58V,
član radiokluba Moravče

Svetovni dan sladkorne bolezni že
sedmič na radioamaterskih valovih

Radioamater Mitja Majdič, S58V, vzpostavlja radioamaterske zveze
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VVaallnneeaa  JJuurreeččiičč, mag. farm.,
Lekarniška zbornica Slovenije

ZAKAJ NI PRIPOROČLJIVO
UŽIVATI ZDRAVILA Z MLEKOM,
PRAVIM ČAJEM, KAVO, SADNIMI
SOKOVI …?

Vrsta, količina in temperatura zau-
žite pijače lahko vplivajo na obseg
absorpcije zdravil, kar posledično
spremeni njihovo biološko uporab-
nost (obseg in hitrost, s katero se
učinkovina ali terapevtski del učinko-
vine absorbira iz farmacevtske oblike
in postane uporabna na mestu delo-
vanja) in s tem tudi učinkovitost
zdravljenja. Na primer:
• MMlleekkoo spremeni pH (merilo za kon-

centracijo prostih vodikovih ionov v
raztopini) želodčne vsebine, zato
pride do (nezaželenega) raztaplja-
nja gastrorezistentnih oblog zdravi-
la in njegove spremenjene absorp-
cije. Mleko vsebuje kalcij, ki z ne-
katerimi antibiotiki (tetraciklini:
doksiciklin (Clinofug D 50 mg, Vi-
bramycin), kinoloni (ciprofloksacin:
Bactiflox,  Ciprinol, Ciprobay; norf-
loksacin: Nolicin; ... tvori netopne
soli (komplekse). Te spojine se ne
morejo vsrkati v kri, zato je učinek
zdravila zmanjšan.

• Čreslovine  in flavonoidi v pprraavveemm
ččaajjuu in kkaavvii zmanjšajo absorpcijo
železa. 

• CCooccaa--ccoollaa je zelo kisla pijača, zato
je priporočljiva pri jemanju zdravil,
ki za delovanje potrebujejo kisel
pH. Ortofosfati (spojine, ki se upo-
rabljajo za konzerviranje coca-cole)
vežejo nase kalcij in so vzrok za
zmanjšano učinkovitost zdravil, ki
vsebujejo kalcij.

• SSaaddnnii ssookkoovvii spremenijo delovanje
zdravil zaradi kislosti ali sestavin,
ki vplivajo na absorpcijo in presno-
vo zdravil. Poglejmo primer greniv-
ke. Njeni flavonoidi v črevesni steni
in jetrih inhibirajo in razgrajujejo
encim citokrom P450 3A4 (encim,
ki sodeluje v presnovi določenih
zdravil). Uživanje soka grenivke
hkrati z nekaterimi zdravili bistve-
no spremeni zaželene in nezažele-

ne učinke zdravil, saj se zaradi in-
hibicije  omenjenega encima poa-
veča njegova koncentracija v pla-
zmi.

NEKAJ PRIMEROV ZDRAVIL, 
KI REAGIRAJO NA GRENIVKO
• SSttaattiinnii:: lovastatin (Artein, Holetar);

atorvastatin (Atoris, Sortis, Tulip);
simvastatin (Sinvacor, Vasilip). Raz-
iskave so pokazale, da se pri preti-
ranem pitju (več kot dva decilitra
na dan) soka grenivke poveča bio-
loška uporabnost lovastatina za šti-
rinajstkrat in simvastatina za pet-
najstkrat, kar povzroči kopičenje
učinkovin v telesu in pojav (ali po-
tenciranje) neželenih učinkov. 

(vir: Bailey DG, Dresser GK. Interactions
between Grapefruit Juice and Cardiovas-
cular Drugs, 2004; 4(5): 281-297).
• BBllookkaattoorrjjii kkaallcciijjeevviihh kkaannaalloovv:: ni-

modipin (Nimotop);nofedipin (Ada-
lat, Cordipin, Nifecard); nitrendipin
(Unipres); nikardipin (Bartizin);  is-
radipin (Tenzipin); verapamil (Le-
koptin, Tarka); amlodipin (Amlo-
pin, Norvask, Tenox) in diltiazem
(Aldizem). Interakcije  amlodipina
in diltiazema  z grenivko ne po-
vzročajo klinično pomembnih ne-
zaželenih učinkov.

• AAnnkkssiioolliittiikkii iinn hhiippnnoottiikkii:: diazepam
(Apaurin); midazolam (Dormicum,
Midazolam);

• AAnnttiiddeepprreessiivvii:: sertalin (Asentra, Zo-
loft); klomipramin (Anafranil);

• AAnnttiikkoonnvvuullzziivvii:: karbamazepin (Te-
gretol, Tegretol CR);

• IImmuunnoossuupprreessiivvii (zdravila, ki se upo-
rabljajo za preprečevanje zavrnitve
presajenih organov in zdravljenje
avtoimunskih bolezni: ciklosporin
(Sandimmun Neoral); takrolimus
(Prograf); sorolimus (Rapamune);   

• ZZddrraavviillaa zzaa zzddrraavvlljjeennjjee eerreekkttiillnnee
ddiissffuunnkkcciijjee:: sidenafil (Viagra);

• KKoorrttiikkoosstteerrooiiddii:: metilprednizolon
(Medrol);

• AAnnaallggeettiikkii:: metadon (Heptanon,
Metadon).
Varnostni ukrepi: 
- izogibajmo se jemanja zdravil z

grenivkinim sokom,

- berimo deklaracije na prehranskih
izdelkih ali izdelkih naravnega izvora
in se prepričajmo, ali ne vsebujejo
sestavin grenivke.
• AAllkkoohhooll povzroča številne interakci-

je in ga ob jemanju zdravil odsve-
tujemo iz več razlogov:
- spodbuja izločanje želodčne kisli-

ne (povzroča hitrejšo razgradnjo ne-
katerih zdravil),

- deluje na jetrne encime (inhibicija
encima citokrom P450 3A4) in dodat-
no obremenjuje jetra; spremeni se bi-
ološka uporabnost  zdravil, poveča
toksičnost (rdeče vino),

- jemanje zdravil z vplivom na psi-
hofizične sposobnosti in uživanje al-
kohola je strogo prepovedano (učinki
se lahko stopnjujejo).

NAČIN UPORABE
PERORALNIH ZDRAVIL

Bolniki v lekarni velikokrat sprašu-
jejo, ali lahko razpolovijo predpisano
zdravilo v obliki tablet in ali lahko
odprejo kapsulo in zaužijejo le njeno
vsebino.
• mmoožžnnoosstt ddeelliittvvee imajo le  tablete z

delilno zarezo,
- dražirane tablete, gastrorezistent-

ne tablete, tablete s podaljšanim
sproščanjem … moramo zaužiti cele,
ker so pripravljene tako, da se zdra-
vilna učinkovina iz njih sprošča poča-
si, ali pa so zaščitene zato, ker je
učinkovina občutljiva na kisli želodč-
ni sok (učinkovina se začne sproščati
v tankem črevesju). Če tako tableto
delimo ali zdrobimo, je učinek zdra-
vila nekontroliran:

- količina zdravila je v krvi in tkivih
takoj po jemanju prevelika in škodlji-
va,

- lahko je premalo zdravilne učin-
kovine do jemanja naslednjega od-
merka ( neučinkovito zdravljenje),
• kkaappssuull praviloma ne odpiramo, saj

ima zdravilna učinkovina lahko ne-
prijeten okus, draži sluznice ali pa
razpada v kislem želodčnem soku
in je zdravljenje neučinkovito; zau-
žijemo jih cele, z zadostno količino
vode.

Pravilna in varna uporaba zdravil (2)

JJuunniijjaa ssmmoo oobbjjaavviillii pprrvvii ddeell ččllaannkkaa oo pprraavviillnnii iinn vvaarrnnii uuppoorraabbii zzddrraavviill.. TTookkrraatt oobbjjaavvlljjaammoo ddrruuggii ddeell oo zzddrraavviilliihh,,
nnjjiihhoovvii uuppoorraabbii iinn oo tteemm,, kkaakkoo jjiihh jjee ttrreebbaa pprraavviillnnoo sshhrraannjjeevvaattii,, ddaa jjee nnjjiihhoovvaa uuppoorraabbaa vvaarrnnaa iinn uuččiinnkkoovviittaa,, 
tteerr kkaajj nnaarreeddiittii zz  nneeuuppoorraabblljjeenniimmii zzddrraavviillii aallii zzddrraavviillii,, kkii jjiimm jjee ppootteekkeell rrookk.. 

Z A  N A Š E  Z D R A V J E
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ZAKAJ SO ZDRAVILA
V RAZLIČNIH FARMACEVTSKIH
OBLIKAH?

Posamezna farmacevtska oblika
zdravila omogoča njegovo optimalno
uporabo glede na mesto delovanja
(lokalno, sistemsko), starost in po-
sebne potrebe bolnika (težave s poži-
ranjem, nezavest) in obstojnost zdra-
vilne učinkovine (injekcije insulina -
vnos zdravila mimo prebavil).

INSULINSKI PRIPRAVKI
Vse insuline, ki jih uporabljamo pri

nas, insulini s kratkim, hitrim, sred-
nje dolgim in dolgim delovanjem, so
na trgu v dveh oblikah. V obliki:

- injekcijskega vložka (karpula, pen-
fill) s prostornino tri mililitre (1 mililiter
vsebuje 100 mednarodno sprejetih enot
insulina), ki ga vložimo v kovinsko ali
plastično injekcijsko pero (injektor),

- injekcijskega pribora (vložek in
injektor), kjer je vložek, s prostorni-
no tri mililitre (100 enot insulina/mi-
liliter) tovarniško vložen v injektor;
po uporabi injekcijski pribor zavrže-
mo v celoti.  

VARNOSTNA OPOZORILA:
• Insulin, ki ga uuppoorraabblljjaammoo, shra-

njujemo pri sobni temperaturi
(manj kot +30 °C). Po treh ali štirih
tednih ga moramo zavreči (zame-
njati vložek v injektorju ali vzeti
nov injekcijski (tovarniško napol-
njen) pribor, kar je odvisno od
vrste insulina in deklaracije izdelo-
valca.

• Insulin, ki ga nnee uuppoorraabblljjaammoo,
shranjujmo v hladilniku pri tempe-
raturi od +2 do +8 °C (ne preblizu
zamrzovalnega predala ali zamrzo-
valnih vložkov). Insulin ne sme
zmrzniti. Zmrznjenega insulina nnee
ssmmeemmoo uuppoorraabbiittii.

• Insulina ne izpostavljajmo vročini
in sončni svetlobi.

• V poletnih mesecih, ko temperatu-
ra naraste na več kot 30 °C, za
shranjevanje insulina uporabljajmo
prenosne torbice, v katerih za hla-
jenje uporabljamo hladilni gel, saj
insulin, kot rečeno, ne sme zmrz-
niti.

• Insulina nniikkoollii ne puščajmo v oseb-
nem vozilu, v katerem je poleti iz-

jemno visoka temperatura. Če po-
tujemo z drugimi prevoznimi sred-
stvi (avtobus, vlak, letalo, …), imej-
mo insulin pri sebi.

• Insulin  pred uporabo  vedno dobro
preglejmo:

- če je raztopina, mora biti bistra in
brezbarvna;

- če je suspenzija, ga moramo pred
uporabo nekajkrat rahlo zanihati, da
postane enakomerno mlečno bele
barve; 

- insulin moramo zavreči, če opazi-
mo spremembo barve ali vidne delce
(kosmiče), ki plavajo ali se držijo
sten injekcijskega vložka; 

- če sumimo na učinkovitost insu-
lina, ga vrnimo v lekarno ali ambu-
lanto, osebnemu zdravniku ali dia-
betologu, kjer bodo poskrbeli za
»nadaljnje ustrezne korake« (obves-
tili izdelovalca, predlagali kontrolno
analizo, ...); 

- ko načenjamo novo škatlico insu-
lina, preverimo rok trajanja, ki je
označen z datumom na škatlici; rok
trajanja ne sme biti prekoračen.

                                       



VARNA IN PRAVILNA
UPORABA INJEKTORJA:

- vedno se prepričajmo, ali je v
injektoru pravi insulin in ali ga je v
vložku dovolj (zadostno število enot); 

- injektor s tovarniško vstavljenim
vložkom insulina uporabljajmo le,
dokler ga ne izpraznimo (ne smemo
ga ponovno polniti); 

- injektor shranjujmo v originalni
ovojnini (zaščita pred onesnaženjem
in poškodbami);

-  igle za vbrizgavanje insulina
lahko zamenjamo po vsakem vbrizgu
(kot navaja izdelovalec), vendar ni
nujno. Vedeti moramo le, da po več-
kratni uporabi igla postane topa in je
vbadanje in vbrizgavanje insulina
lahko  boleče. Porabljene injekcijske
igle in ves material, ki ga uporablja-
mo za preverjanje vsebnosti sladkor-
ja v krvi (lancete za zbadanje, dia-
gnostični trakovi), odvrzimo v pose-
ben zbiralnik za ostre predmete (kot
so nas poučili v ambulanti
osebnega ali  družin-
skega zdravnika ali
specialista diabe-
tologa).  

POGOSTNOST JEMANJA
ZDRAVIL IN ČASOVNO
TRAJANJE ZDRAVLJENJA

Pogostnost (dnevni odmerki zdravi-
la) in dolžina jemanja zdravil (le ob
bolečinah, določeno število dni, vse
življenje) je odvisna od bolezni ter
od vrste in farmacevtske oblike zdra-
vila. Zdravilo moramo jemati tako po-
gosto in tako dolgo, da je njegova
količina v telesu vedno dovolj velika
na mestu, kjer mora delovati. Vedeti
je treba, da:
• večja količina zaužitega zdravila nnee

ppoommeennii tudi boljšega učinka, 
• zdravila jemljemo tako dolgo, kot

nam je predpisal zdravnik,
• izboljšano bolezensko stanje (krvni

tlak, glukoza in maščobe v krvi …)
je posledica jemanja (učinkov)
zdravil, ne pa razlog za prenehanje
zdravljenja. 

KAKO PRAVILNO
SHRANJUJEMO ZDRAVILA, 

DA JE NJIHOVA UPORABA
VARNA IN UČINKOVITA?

• v originalni ovojnini skupaj
s priloženimi navodili za
uporabo,
• če jih preložimo v poseb-
ne »dozirne škatlice za
zdravila«, shranimo navo-

dila; morda jih
bomo želeli po-

novno prebrati, 

• vsa zdravila shranjujmo na takem
mestu, ki ni dosegljivo otrokom;
najprimernejše so omare ali pre-
dali, ki jih je mogoče zakleniti,

• večino zdravil shranjujemo pri
temperaturi do 25 °C, na suhem
in temnem mestu; zdravila se ne
smejo shranjevati v vlažnem pro-
storu ali v prostoru, ki je izpostav-
ljeno sončni svetlobi; kopalnica in
kuhinja nista primerni, ker sta
topli in vlažni,

• bolj pazljivi moramo biti pri tistih
zdravilih, ki imajo na zunanji ovojni-
ni označen poseben »režim« shra-
njevanja, zdravila, ki se shranjujejo
pri nižjih temperaturah (insulini od
+2 do +8 °C, nekatera druga zdravi-
la ponavadi od +5 do +15 °C), shra-
njujmo na ustreznem mestu v hla-
dilniku, 
• zdravil ne puščajmo v osebnem

vozilu zlasti poleti, ko temperatu-
ra v vozilu doseže več kot +35 °C,
ali pozimi, ko temperatura pade
pod ničlo,

• nekatera občutljivejša zdravila
(npr. insulini, kapljice in mazila za
oko ali nos …) imajo v priloženih
navodilih opozorilo, koliko časa
so uporabna po prvem odprtju;
za dodatna pojasnila vprašajmo
farmacevta  v lekarni.

KAJ NAREDITI
Z NEUPORABNIMI ZDRAVILI?

Neuporabljena zdravila ali zdravila
s pretečenim rokom uporabnosti
zavrzite v temu posebej namenjene
zbiralnike komunalnih odpadkov. In-
formacijo o tem, kje so ti zabojniki,
dobite na komunalnem podjetju.
Lahko jih prinesete tudi v lekarno,
kjer bodo poskrbeli za njihovo stro-

kovno uničenje.
Starih in neporabljenih
zdravil nniikkoollii:

- ne shranjujte doma, 
- ne vrzite v straniščno
školjko, 
- ne odlagajte v na-
vadne zabojnike za
komunalne odpadke.

D E C E M B E R 2 0 0 514
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JJuuddiittaa EErrjjaavveecc

No, vse to se otroci učijo že v os-
novnih in srednjih šolah in čedalje
več je šol, kjer tekmovanje izvajajo,
in čedalje več je otrok, ki se tega tek-
movanja udeležijo. Predvsem pa je
njihovo znanje čedalje večje, tudi po
zaslugi več kot 200 mentorjev na
šolah, ki otroke in mladostnike pri-
pravljajo na to tekmovanje. Vsako leto

pripravimo tudi zelo kakovosten se-
minar za mentorje, na katerem jim
predavajo najboljši slovenski diabeto-
logi. Nato mentorji na šolah izvedejo
šolsko tekmovanje tako, da učenci pi-
šejo vnaprej pripravljen test, ki ga pri-
pravi komisija za pripravo vprašanj. 

TEKMOVALCI DOBILI 2213
BRONASTIH, 522 SREBRNIH IN
134 ZLATIH PRIZNANJ

Šolsko tekmovanje je bilo na os-
novnih in srednjih šolah 14. oktobra
in je trajalo dve šolski uri. Sodelovalo
je 243 šol, test pa je pisalo 5634 šo-

larjev. Bronasto
priznanje, dobili
so ga tisti, ki so
pravilno odgovorili
na 31 vprašanj od
40 mogočih, je
doseglo kar 2213
učencev in dija-
kov. Najboljši trije
z vsake šole, ki so dosegli bronasto
priznanje, so 19. novembra nastopili

na državnem tekmovanju, ki je bilo
na OŠ Trbovlje. Na tekmovanju v Tr-
bovljah je nastopilo kar 690 tekmo-
valcev. 

Skupaj z OŠ Trbovlje, ki je bila pri-
pravljena sprejeti toliko otrok in nji-
hovih mentorjev, in Društvom diabe-
tikov Trbovlje, ki je nosil levji delež
organizacijskega bremena, smo jim
pripravili, upam, lep dan. Najprej so
delavci šole in otroci pripravili bogat
kulturni program, ki mu je sledilo
dveurno tekmovanje, nakar so imeli
otroci še možnost, da obiščejo Ru-
darski muzej in si ogledajo druge
znamenitosti Trbovelj. 

Tekmovanje je potekalo v 26 učilni-
cah. Ko je državna komisija pregledala
kar zelo zahtevne teste, smo bili pre-
senečeni nad rezultati, ki so jih dose-
gli tekmovalci, in nad znanjem, ki so
ga pokazali. Tekmovalci so dosegli kar
522 srebrnih in 134 zlatih priznanj. 

Učenci, ki so na državnem tekmova-
nju dosegli vse točke, so: Aida Zečka-
nović iz Kočevja, Marko Šahman iz
Maribora, Monika Kocman iz Postojne,
Urška Pevec iz Kamnika in Veronika
Braune iz Domžal. Kar 16 tekmoval-
cev je zgrešilo samo eno točko. 

V ŠOLAH 300 OTROK S
SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 1

Rezultati, doseženi na šolskem in
državnem tekmovanju, kažejo na zelo
veliko znanje otrok in mladostnikov o
sladkorni bolezni. Vse to znanje

Sedmo tekmovanje iz znanja 
o sladkorni bolezni 
KKaakkoo bbii bbiilloo,, ččee bbii žžee pprrii ttrriinnaajjssttiihh lleettiihh iizzvveeddeellii sskkoorraajj
vvssee oo ssllaaddkkoorrnnii bboolleezznnii?? KKaajj jjee ttiipp 11 iinn kkaajj jjee ttiipp 22
ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii?? KKaakkoo zzbboolliimmoo iinn zzaakkaajj?? KKaakkoo ppoo--
mmaaggaammoo ssllaaddkkoorrnneemmuu bboollnniikkuu,, kkii iimmaa hhiippoogglliikkeemmiijjoo??
KKaakkššnnii ssoo kkrroonniiččnnii zzaapplleettii ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii?? IInn 
pprreeddvvsseemm ttiissttoo,, kkaarr jjee nnaajjppoommeemmbbnneejjššee,, kkaakkoo llaahhkkoo
vvssee ttoo pprreepprreeččiimmoo..

A K T U A L N O
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Organizacijski odbor šolskega tekmovanja s predsednikom Zveze 
društev diabetikov Slovenije Jankom Kušarjem in otroki na prireditvi 

v OŠ Trbovlje. Foto Ivan Pavlič

Na državnem tekmovanju v Trbovljah je nastopilo 690 tekmovalcev, pred tem pa 5634 na šolskem
tekmovanju. Foto Alojz Rudolf 

Pokrovitelj tekmovanja je bil Novo Nordisk.
Foto Alojz Rudolf
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bodo lahko prenesli v življenje tudi
tako, da bodo opomnili stare mame
in ate ali celo starše, kako naj bolj
zdravo živijo, jedo, se več gibljejo ter
tako preprečijo nastanek sladkorne
bolezni ali pa, če jo že imajo, kako
naj jo zdravijo, da ne bo prišlo do
kroničnih zapletov. Če pa se bodo v
življenju srečali s sladkorno bolezni-
jo, bodo imeli že v začetku več zna-
nja in manj strahu, tako da se bodo
laže sprijaznili z njo in bolj sodelova-
li pri zdravljenju. 

V slovenskih šolah se šola že tudi
več kot 300 otrok, ki imajo sladkorno
bolezen tipa 1 in se vsak dan srečuje-
jo z vsemi težavami, ki jih imamo bol-
niki s to boleznijo. Zdaj imajo sošolce
in prijatelje, ki jih bolj razumejo in jim

laže pomagajo, če se znajdejo v teža-
vah. Tabuja, da se otroci z insulinom
ne morejo udeležiti na primer šole v
naravi ali tabora, skoraj ni več. Menim,
da smo tudi mi malo pripomogli k
temu tako, da smo izboljšali znanje
mentorjev in sovrstnikov o sladkorni
bolezni. Posebna zahvala gre vsekakor
tudi Vlasti Kaloper, dr. med., ki je bila
pobudnica in idejni vodja teh tekmo-
vanj. 

EDINI NA SVETU
IMAMO TAKŠNO TEKMOVANJE

Povedati je treba tudi, da takšno
tekmovanje organiziramo edini na
svetu in veliko držav je, ki nas sprašu-
jejo o možnostih za izvedbo takšnega

tekmovanja in o naših izkušnjah s
tem, da bi tako tekmovanje organizira-
li tudi pri njih. Tako bo Vlasta Kaloper
naše izkušnje v zvezi s tem tekmova-
njem predstavila v okviru Konference
o preprečevanju sladkorne bolezni
tipa 2, ki bo 15. in 16. februarja pri-
hodnje leto na Dunaju.

Ena poglavitnih nalog, ki jo imamo
sladkorni bolniki v Zvezi društev dia-
betikov Slovenije in v svojih društvih,
je, da učimo sladkorne bolnike, kako
najlaže in najbolje živeti s sladkorno
boleznijo, in predvsem ta, da širimo
znanje o bolezni in naših izkušnjah z
njo tudi na vse zdrave ljudi, da bi jih
čim manj zbolelo. To tekmovanje je
prav gotovo ena izmed oblik, kako
lahko to dosežemo.

Pri nas doma se prazniki začnejo že okoli prvega decembra. Takrat
namreč postavimo novoletno jelko. Če bi upoštevali tradicijo, bi jo
imeli le teden dni, to pa ni dovolj, da se nagledamo lučk in okras-
kov, ki so z rojstvom moje hčere dobili mavrične barve. Pa blešče-
če zlate in srebrne ne manjka. Takšna prava, kičasta, prečudovita

smrečica je.
Potem počasi okrasimo tudi stanovanje, ki vsak dan pridobi kakšen

okrasek, kakšno risbico in kakšen watt svetlobe več. S krašenjem
dni sovpade peka piškotov, ki jih spravljam v božične škatle, če-

prav nevarno izginjajo vse do božiča, ko se na praznični dan znova
lotimo peke. Piškotov vseh vrst. Z vanilijo, marmelado, čokolado ...

Prve pojemo še tople.
In praznično diši zapravljanje. O darilih premišljujem, še preden

grem po nakupih. S čim bom obdarila svoje najbližje. Potem zapra-
vim veliko, preveč. In z nakupljenim nisem vedno zadovoljna. Teh-

tam, ali bi kaj zamenjala. Dokler ne vidim odziva, nisem gotova.
Potem si oddahnem. 

Za božič gremo k našim družinam. Primarnim družinam. Pri enih
starših večerja, pri drugih zajtrk. Za silvestrovo 

smo najraje doma. Moji hčeri se zdi tako čudovito, da lahko dolgo
čuje, navdušena je, da je ura že polnoč, ona pa še hodi naokoli 
s svojimi barbikami. Midva sva ganjena, da imava takšno veliko
punco. 
Ne pogrešam hrupnih zabav, norih novoletnih zabav in prvojanu-
arskega mačka. Rada imam mir. Res. Mar to pomeni, da se sta-
ram? Da nisem več za žur? Verjetno. Ali pa zgolj to, da se mi ne da
več. Zdaj sem veliko raje doma. S svojo družino in s prijatelji, ki se
med seboj poznamo tako dolgo in tako dobro, da sem lahko po-
vsem sproščena. In vzamem krožnik, poln hrane, s seboj na kavč,
ker ne smem zamuditi začetka filma. In klepetamo o vsem mogo-
čem. Si pripovedujemo zgodbe. Obujamo spomine. Gledamo svoje
otroke. In nam je preprosto lepo. Nič posebnega ni. Samo prijetno
nam je. 
In ko pride polnoč, se stisnem k svojima dvema. Poljubim enega in
drugega. Pogledam v zaspane, kot nebo modre oči moje punčke in
ji zaželim … Da bi bila zdrava in vesela. In da bi bila srečna. In da
bi lahko bila vse. Vse, kar si želi. 

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

Ko pride polnoč

AAlleennkkaa MMiirrtt IIsskkrraa**

K O L U M N A

Nekaj otrok pri reševanja težkega testa. Foto Ivan Pavlič
Tekmovalci so si z veseljem in sproščeno ogledali kulturni program.

Foto Alojz Rudolf
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AAnnddrreejjaa ŠŠiirrccaa -- ČČaammppaa, univ. dipl. inž.

Slabe prehranjevalne navade in
kratkotrajni uspehi enostranskih diet
lahko vodijo tudi v tako imenovano
zasvojenost z ogljikovimi hidrati, o
kateri čedalje pogosteje govorijo pre-
hranski strokovnjaki. O »zasvojenosti
z ogljikovimi hidrati« lahko govorimo
takrat, ko pri posamezniku opazimo: 
• povečano uživanje hrane, bogate z

ogljikovimi hidrati v daljših časov-
nih obdobjih in v večjih količinah,
kot jih posameznik potrebuje;

• ponavljajoče se uživanje hrane, bo-
gate z ogljikovimi hidrati, ne glede
na močno željo po zmanjšanju uži-
vanja ali njenem nadzoru in ne
glede na zavest, da to povzroča
oziroma poslabšuje posamezniko-
ve telesne in psihične težave.

ZASVOJENI Z
OGLJIKOVIMI HIDRATI!?

Če smo odkriti, smo potemtakem
vsi bolj ali manj zasvojeni z ogljikovi-
mi hidrati. Vendar smo si za tovrstno
»zasvojenost« krivi sami. Žal so novi
načini zdravljenja sladkorne bolezni
z inzulinsko črpalko ali uporabo
funkcionalne inzulinske terapije (FIT)
nekatere sladkorne bolnike pripeljali
do prenajedanja, posledici katerega
sta povečanje telesne teže in debe-
lost. 

Rešitev iz začaranega kroga pre-
najedanja predvsem z ogljikovimi
hidrati je dokaj preprosta - le nekaj
motivacije in spodbude je treba.
Spremeniti je treba način življenja,
vanj vključiti redno telesno vadbo
ter svoje slabe prehranjevalne nava-
de spremeniti v zdrave. Da bo na
poti do zastavljenega cilja lažje, po-
nujamo način prehranjevanja, ki je
bogat predvsem z zelenjavo, sadjem
in beljakovinskimi živili, medtem ko
glavna ogljikohidratna živila (škrob-
na živila) nekoliko omejimo, poleg
tega pa v prehrano vključujemo le
tista z nižjim glikemičnim indeksom
(o tem smo pisali že v eni prejšnjih
številk). 

PREHRANA PRI
URAVNAVANJU TELESNE TEŽE

Priporočilo, da je treba pojesti od
tri do štiri obroke na dan, se marsi-
komu zdi preveč preprosto, da bi ga
bilo sploh treba omenjati, a vendar je
izjemno pomembno. Tako opuščanje
obrokov na eni strani kot pretiravanje
z vmesnimi prigrizki na drugi, sta
najpogostejša vzroka naraščanja te-
lesne teže.

ZAJTRK NAJ BO NAJOBILNEJŠI
OBROK

Zajtrk je prvi
dnevni obrok, ki
naj bo najobilnej-
ši. Nekateri zatr-
jujejo, da zjutraj
preprosto niso
lačni. Če zjutraj

niste lačni, to pomeni le eno, da ste
zvečer pojedli preveč. Zajtrk naj se
začne s svežim sadjem. Sestavni del
vsakega zajtrka naj bodo ogljikohid-
ratna živila, bogata s prehranskimi
vlakninami (polnozrnati kruh, kaše,
žitni kosmiči brez dodanega slad-
korja, nesladkana marmelada). K
zajtrku sodijo tudi posneto mleko,
skuta ali manj masten jogurt in se-
veda nekaj maščobe - kakovostne
margarine ali masla. Občasno na-
mesto skute in kosmičev lahko zau-
žijemo jajce ali jajčno omleto, pusto
šunko ali sir.

MALICA NAJ NE BO ENERGIJSKO
BOGATA

Malica je pre-
mostitveni obrok
med zajtrkom in
kosilom ali med
kosilom in večer-
jo. Zato naj bo

energijsko najrevnejša. Predlagamo
sadež ali jogurt, lahko tudi nekaj
mandeljnov ali orehov. Če si ne mo-
rete privoščiti kosila, naj bo malica
obilnejši obrok, sestavljena podobno
kot zajtrk.

KOSILO JE DOBRO ZAČETI
S SOLATO

Kosilo naj bo
drugi največji
dnevni obrok.
Tako pri kosilu
kot tudi pri ve-
čerji damo

prednost zelenjavi in kakovostnemu
beljakovinskemu živilu, kar dopolni-
mo z manjšo količino škrobnega živi-
la z nizkim GI, ki je hkrati bogat s
prehranskimi vlakninami.

Pred glavno jedjo pojejte večjo sko-
delico solate, ki ste jo pripravili iz
raznovrstne surove zelenjave. Surova
zelenjava vsebuje tudi vlaknine, ki
dobro napolnijo želodec. Solato
lahko začinite z navadnim prelivom
(oljčno olje, kis) ali z jogurtovim pre-
livom, ki ste mu dodali domače di-
šavnice. Prelive pripravite sami, ker
imajo že pripravljeni prelivi, ki jih ku-
pimo v trgovini, ponavadi dodan
škrob in večjo količino maščobe.

Glavna jed naj bo vedno meso, pe-
rutnina in čim pogosteje ribe s prilo-
go, kot je kuhana ali popečena zele-
njava in žlico ali dvema »dobrih
škrobnih živil«, torej tistih z nizkim
GI. Izogibajte se krompirja, koruze,
kus kusa, raje posegajte po polnov-
rednih testeninah, rižu ali kaši … 

VEČERJAJTE VSAJ TRI URE PRED
SPANJEM

Večerja naj
bo lažja. Vseka-
kor jemo čim
bolj zgodaj,
vsaj tri ure pred
spanjem. Pre-

prosto povedano, večerja naj bo čim
lažja zato, ker se od iste jedi zvečer
bolj redite, kot če bi jo pojedli za zaj-
trk ali kosilo. Ko se boste navadili na
reden in obilen zajtrk in ne boste več
opuščali kosila, vam ne bo treba ve-
čerjati »po knapovsko«, kot ste veli-
kokrat do sedaj.

Večerjo pripravite po enakih načelih
kot kosilo. Začnite jo z dobro zele-

Kako premagati apetit?
OO tteelleessnnii tteežžii ppoossaammeezznniikkaa ooddllooččaattaa ggeenneettiikkaa iinn žžiivvlljjeennjjsskkii sslloogg.. ČČeezzmmeerrnnaa tteelleessnnaa tteežžaa pprrii oottrrookkuu,, 
mmllaaddoossttnniikkuu aallii ooddrraasslleemm jjee vv vveeččiinnii pprriimmeerroovv ppoosslleeddiiccaa tteelleessnnee nneeaakkttiivvnnoossttii,, kkii jjoo sspprreemmlljjaajjoo nneezzddrraavvee 
pprreehhrraannjjeevvaallnnee nnaavvaaddee.. MMeedd ttaakkššnnee ppooggoosstteejjššee nneezzddrraavvee »»rraazzvvaaddee«« šštteejjeemmoo pprreennaajjeeddaannjjee,, ooppuuššččaannjjee 
ppoossaammeezznniihh oobbrrookkoovv,, nneerreeddnnoo pprreehhrraannoo,, kkoonncceennttrriirraannjjee oobbrrookkoovv vv ppooppoollddaannsskkeemm iinn ppoozznnoovveeččeerrnneemm ččaassuu,, 
ččeeddaalljjee ppooggoosstteejjššee eennoossttrraannsskkee ddiieettee ((vviissookkoobbeelljjaakkoovviinnsskkaa,, llooččeevvaallnnaa ddiieettaa ……)).. 

Z A  N A Š E  Z D R A V J E
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njavno juho (bučkina, cvetačna, bro-
kolijeva …) ali gosto gobovo, čebulno
in paradižnikovo. Zraven pojejte polo-
vično porcijo zelenjavnega polnozrna-
tega riža ali polnovrednih testenin z
gobovo omako ali tuno in olivami.

HRANILNA SESTAVA OBROKOV
Makrohranila naj pokrivajo nasled-

nji delež dnevnih energijskih potreb:
ogljikovi hidrati naj imajo 50-odstot-
ni delež, proteini 20-odstotnega in
maščobe 30-odstotnega.

OGLJIKOVI HIDRATI
IN GLIKEMIČNI INDEKS (GI)

Čeprav smo v eni prejšnjih številk
namenili celoten prispevek glikemič-
nemu indeksu, ni odveč ponoviti, kaj
nam pove. Količina in vrsta hrane, ki
jo pojemo, odloča o tem, kako visoko
in kako hitro bo narasel krvni slad-
kor. Ogljikovi hidrati v hrani najbolj
vplivajo na gibanje krvnega sladkorja. 

V zgodnjih 80. letih so kanadski
nutricionisti prepoznali nepredvidlji-
vost glukoznega odziva. Zato so
uvedli koncept glikemičnega indeksa.
Gre za dodatek k informaciji o hranil-
ni sestavi živil v prehranskih tabelah.

Pri sestavljanju jedilnikov z ogljiko-
hidratnimi živili nam olajša odločitev,
katero ogljikohidratno živilo je za
sladkorne bolnike primerno oziroma
katero ni primerno.

Glikemični indeks od-
seva hitrost prebave in
absorpcije živil, ki so bo-
gata z ogljikovimi hidrati.
Na  velikost GI živila ali
jedi vpliva oblika hrane,
vključno z velikostjo del-
cev zaradi mletja ali ob-
delave; pristnost nepo-
škodovanih zrn, tekstura,
viskoznost in prisotnost
topnih vlaknin, stopnja
mehanske in termične
obdelave hrane, ki vpliva
na stopnjo poškodavanja

celičnih struktur škroba in na stopnjo
njegove  želatinizacije. 

Na velikost Gi vpliva  tudi prisot-
nost fruktoze in laktoze (obe imata
nizek GI), razmerje amiloze in amilo-
pektina v škrobu (amilozna oblika
škroba se presnavlja počasneje) in in-
terakcije škrob - beljakovina in škrob
- maščoba (večja količina maščobe in
beljakovin v hrani upočasni presno-
vo). Z drugimi besedami GI pomeni
razvrščanje živil, ki temelji na hitrosti
odziva glukoze v krvi po zaužitju v
primerjavi z referenčnim živilom, ki
je bodisi glukoza bodisi bel kruh. 

Zvišanje krvnega sladkorja po zaužitju čiste glukoze
ali belega kruha in po zaužitju stročnice (fižola)
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GGII ppoodd 5500 =  nizek glikemični indeks živila 
GGII nnaadd 5555 = visok glikemični indeks živila

rreeffeerreennččnnoo žžiivviilloo = glukoza ((GGII == 110000))

Ogljikovi hidrati so in bodo ostali
najpomembnejše hranilo, ki ga naš
organizem potrebuje vsak dan za
opravljanje najosnovnejših telesnih
funkcij. Na eni strani organizem izko-
rišča ogljikove hidrate kot vir energi-
je, na drugi pa lahko čezmeren vnos
enostavnih ogljikovih hidratov in og-
ljikovih hidratov z visokim glikemič-
nim indeksom vodi v povečevanje te-
lesne teže in v skrajnih primerih v
druge sistemske bolezni in kasnejše
zaplete pri sladkorni bolezni.

RECEPTI ZA JEDI Z NIZKIM GI

PPoollnnoozzrrnnaattii kkrruuhh
1000 g pšenične moke iz polnega
zrnja
300 g ržene moke
200 g ječmenove moke
45 g kvasa
30 g soli
800 ml vode
5 g sladkorja

Kvas vzhajamo v 400 ml vode, ki
smo ji dodali sladkor. Moke preseje-
mo in stresemo v večjo posodo, kjer
bomo zamesili testo. Moko solimo,

sol dobro vmešamo med moko, ker
ni dobro, če sol pride v stik s vzhaja-
nim kvasom. Dodamo vzhajani kvas
in iz vseh sestavin zamesimo testo,

Primer: JJeeddiillnniikkii 11550000 kkccaall//ddaann
KKEE kkccaall kkJJ ((gg)) BBeelljj ((gg)) MM ((gg)) OOHH

ZZaajjttrrkk:: 110 g sveže sadje 1,0 57 239 0,4 0 13 
120 g polnozrnata ajdova žemlja 4,5 298 1246 8,9 2 61
30 g posneta skuta. 30 125 3,2 1 1
20 g kuhan pršut 0,0 70 291 4,1 6 0
250 ml nesladkan čaj 0,0 0 5 0,2 0 0

MMaalliiccaa:: 200 g navadni jogurt 0,5 132 550 6,6 8 8
150 g kaki (sveže sadje) 2,0 111 465 1,0 0 25

KKoossiilloo:: 300 g mešana solata 42 180 5,5 1 2
70 g puran, pečen na žaru 75 312 16,9 1 0
350 g zelenjava na žaru 0,5 252 1050 33,9 9 8
120 g dušen riž 2,0 130 541 2,7 0 29
15 g oljčno olje 132 553 0,0 15 0

VVeeččeerrjjaa:: 200 g gobova juha 0,0 64 264 4,0 5 1
100 g polnozrnate testenine 1,0 91 380 2,5 1 18

s tuno in olivami
SSkkuuppaajj:: 1111,,55 11448833 66220022 8899,,99 4499 116655

Beljakovine 89,93 g (22 %)
Maščoba 49,11 g (30 %)
Ogljikovi hidrati 165,02 g (48 %)

KE = krušna enota (1 enota = 15g OH), kcal = kilokalorije, kJ = kilodžuli, Belj = Beljakovine, 
M = Maščoba, OH = ogljikovi hidrati

                                                    



ki ga dobro pregnetemo. Testo pusti-
mo počivati vsaj pol ure, nato pa ga
ponovno pregnetemo. Ker imamo
večjo količino testa, lahko oblikuje-
mo tri ali štiri manjše hlebčke in jih
pustimo vzhajati na toplem 40 minut
do ene ure. Pečemo 35 minut pri
temperaturi 220 °C. Čas peke je odvi-
sen od velikosti hlebčka.

Ker peka kruha v vsakdanjem hitrem
načinu življenja skoraj ni mogoča in
vzame veliko časa, namig tistim, ki bi
si kljub vsemu radi privoščili sveže pe-
čeni domači kruh. Lahko si omislite »
avtomat za peko kruha«. Na sloven-
skem trgu jih je kar nekaj. Avtomat
opravi vse namesto vas, le sestavine
mu je treba odmeriti v posodo in nas-
taviti  program. Sam nato meša,
gnete, pusti testo počivati, vzhaja in
nazadnje še speče. Vsi, ki vas zanima,
kako speči ovsen ali pirin kruh, boste
našli recept v nadaljevanju besedila. 

KKrruuhh iizz ppiirriinnee mmookkee 
(recept za pripravo kruha v avtomatu)

400 ml vode
2 čajni žlički soli
600 g pirine moke
2 čajni žlički sladkorja
1 1/2 čajni žlički suhega kvasa

Sestavine po zgoraj opisanem vrst-
nem redu stresemo v posodo avto-
mata za peko kruha. Nastavimo os-
novni program, ki traja tri ure, in za-
premo pokrov. Ko je kruh pečen, nas
zvočni signal opozori, da kruh vza-
memo iz avtomata, ga zavijemo v
prtič in počakamo, da se ohladi.
Tako imamo v treh urah brez pretira-
nega napora sveže pečen kruh, brez
dodatkov, ki gre v slast prav vsem,
po kuhinji pa lepo diši po sveže pe-
čenem kruhu kot nekoč iz kuhinj
naših babic.

RRaavviioollii zz rržžeennoo aallii aajjddoovvoo
mmookkoo 

Nadev:

150 g špinače
50 g puste šunke
180 g mlete govedine
sesekljan peteršilj
1 jajce, sol

Vse sestavine drobno narežemo,
zmešamo v maso, s katero nadeva-
mo testo, in oblikujemo raviole.

Testo:

500 ml ržene ali ajdove moke
500 ml pšenične moke
2 jajci, sol
150 do 250 ml vode
1 žlička mleka

V veliki skledi zmešamo moko in
sol. Posebej zmešamo jajca, olje,
mleko in 150 ml vode. Vse dobro
premešamo. Postopoma dodajamo
jajca z dodatki v moko. Po žlicah
dodajamo preostalih 75 ml vode in
oblikujemo čvrsto, a voljno testo, ki
naj vsaj pol ure počiva v plastični
foliji v hladilniku. Nato ga razdelimo
na štiri enake dele. Prvi del strese-
mo na pomokano delovno površino,
sploščimo in tanko razvaljamo na 2
mm. Razvaljano testo narežemo na
10 cm dolge trakove. Nanj naložimo
nadev v razdalji po en cm. Z rume-
njakom namažemo stične robove,
prepognemo testo na polovico po
vsej dolžini in razrežemo v raviole.
Kuhamo jih v slanem kropu od tri
do pet minut.

¨

                 



OOmmaakkaa iizz jjaajjččeevvcceevv 
iinn ppaarraaddiižžnniikkaa

50 g oljčnega olja
600 g svežih, na koščke narezanih
olupljenih paradižnikov
250 g paradižnikove omake 
iz pločevinke 
100 g jajčevcev, narezanih na trakove
sol, piment, bazilika, rožmarin, poper

V veliki posodi na zmernem ognju
segrejemo olje ter na njem prepra-
žimo jajčevce in strok česna, doda-
mo na kocke narezan olupljen para-
dižnik, paradižnikovo omako in za-
čimbe. Omako na zmernem ognju
dušimo 30 minut, nato posodo od-
krijemo in kuhamo še nadaljnjih 30
minut, da se omaka zgosti. Občas-
no jo premešamo.

AAjjddoovvaa kkaaššaa zz jjuurrččkkii 
300 g kuhane ajdove kaše
150 g čebule
30 g suhih jurčkov
100 ml nemastne smetane 
za kuhanje (10 % maščobe)
peteršilj, česen, sol, olivno olje

Na olivnem olju prepražimo drob-
no narezano čebulo in dodamo strok
sesekljanega česna. Praženi čebuli
pridenemo jurčke, ki smo jih pred
tem namočili v vodi, in solimo. Tako
pripravljenim jurčkom dodamo kuha-
no ajdovo kašo in smetano, premeša-
mo ter ponudimo kot samostojno jed
s skledo zelene ali sestavljene solate.

PPrraažžeennii ppoollnnoovvrreeddnnii kkoossmmiiččii
(sestavine za eno osebo)

5 žlic mešanih kosmičev (rženi, 
ovseni, pšenični in ječmenovi)
1 žlička margarine
1 žlička medu
250 ml posnetega mleka

Toplo ali hladno mleko vlijemo v
skodelico. V ponvi segrejemo marga-
rino in na njej popražimo kosmiče.
Na koncu dodamo med, ki  naj kara-
melizira. Tako pripravljene kosmiče,
ki so bolj hrustljavi,  stresemo v
mleko. Mleko lahko zamenjamo tudi
z jogurtom. Tudi sadje lahko nareže-
mo kar med kosmiče.

TTeesstteenniinnee ss ččiiččeerrkkiinnoo oommaakkoo
(sestavine za štiri osebe)

300 g polnovrednih testenin 
(špageti ali makaroni)
30 ml oz. 2 žlici oljčnega olja
200 g tanko narezane čebule
300 g narezane rdeče paprike
250 g svežega, olupljenega, na
drobno narezanega paradižnika 
300 g kuhane čičerke
30 ml oz. 2 žlici kaper
5 ml  oz. 1 žlička origana
sol, poper, bazilika

Testenine skuhamo po navodilu al
dente. V posodi segrejemo oljčno
olje, pražimo čebulo in papriko toliko
časa, da se zmehča, dodamo para-
dižnik in kuhano čičerko skupaj s te-
kočino, ki je ostala pri njenem kuha-
nju. Po okusu solimo, dodamo za-
čimbe in kuhamo še 15 minut.
Omaki primešamo testenine, pogreje-
mo in jed ponudimo vročo s parme-
zanom in svežim origanom.
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RRaazzpprreeddeellnniiccaa gglliikkeemmiiččnniihh iinnddeekkssoovv ((GGII)) hhrraannee,, bbooggaattee zz oogglljjiikkoovviimmii hhiiddrraattii
ŽŽiivviillaa zz vviissookkiimm GGII ŽŽiivviillaa zz nniizzkkiimm GGII
maltoza 110 nerafiniran riž 50
gglluukkoozzaa 110000 riž basmati, dolgi 50
pečen krompirček 95 sladki krompir - topinambur 50
riževa moka 95 testenine, polnozrante 50
predelan škrob 95 testenine, »al dente« 45
krompirjev pire 90 musli, nesladkani 45
čips 90 nesladkana žita s celim zrnjem 40
preste, palčke bobi 80 svež grah 40
med 85 ovseni kosmiči 40
žemlja, bela, mlečna 85 rdeč fižol 40
bel kruh (hamburger) 85 svež sadni sok brez sladkorja 40
kuhano korenje 85 testenine, črna moka, »al dente« 40
koruzni kosmiči, pokovka 85 pumpernikel 40
instant riž 85 polnozrnat ržen kruh 40
rižev kolač 85 suhe fige 35
kuhan bob 80 suhe marelice 35
palačinke 75 suh grah 35
buča »cimetka« 75 mlečni izdelki (jogurti) 30
lubenica 75 bel fižol v zrnju 30
sladkor (saharoza) 70 čičerika 30
bel kruh (francoska štruca) 70 jabolka 30
toast, pšenični, beli 70 hruške 30
sladkana refinifana živila 70 pomaranče 30
mlečna čokolada 70 stročji fižol 30
krompir v oblicah 70 sojini rezanci 30
gazirane sladke pijače (coca-cola) 70 pšenični otrobi 30
piškoti 70 pšenična tortilja 30
koruzni zdrob 70 ajdova kaša 30
bel riž 70 pirna kaša 30
rezanci, ravioli 70 korenje, surovo 30
moka, bela 70 ješprenj, kuhan 25
moka, polnozrnata 70 marmelada brez sladkorja 22
polenta z margarino 70 zelena leča 22
francoski rogljiček 70 temna čokolada (70 % kakav) 22
rozine 65 češnje 22
krompir, kuhan v vodi 65 fruktoza 20
pesa 65 soja, zrnje 15
sladkane marmelade 65 lešniki, arašidi, mandlji 15
kuskus 65 sveže marelice 15
refiniran pšenični zdrob 60 zelena zelenjava 15
banana, ananas, melona 60 jajčevci 15
sladoled, mlečni, navadni 60 paradižnik 15
bio kekes - Medex 60 bučke 15
testenine, navadne, prekuhane 55 česen 15
marelice 55 čebula 15

¨

                                    



D E C E M B E R 2 0 0 5

Lecitin granulat 
je naravni izdelek iz soje

Z A  N A Š E  Z D R A V J E

Znotraj celic je lecitin osnovna se-
stavina v številnih procesih presnove.
Čeprav ime lecitin izhaja iz grške be-
sede za jajčni rumenjak (lekhitos), v
katerem se tudi nahaja, se v današ-
njem času pridobiva v glavnem iz
soje. Nobena druga snov ne more
tako popolno združevati psihič-
ne, dietetične in farmacevtske
funkcije. 

Lecitin lahko uporabljamo
preventivno. Organizmu po-
maga pri pre-

snovi maščob (holesterola) in pospe-
šuje pretok maščobno topnih vitami-
nov. Takoj po zaužitju naredi v želod-
cu varovalno plast. Pospešuje prenos
holesterola iz arterij. Uživamo ga za
normalno delovanje centralnega živ-
čnega sistema in je zato priporočljiv
v situacijah, kot so: stresno stanje,
težave pri koncentraciji in oslabljene
telesne in duševne zmogljivosti. Je
zaščitna substanca za jetra in podpi-
ra njihovo delovanje. Zmanjšuje tok-
sičnost zdravil in obrobnih strupov.
Izboljšuje tekoče lastnosti krvi. Spod-
buja prebavo in tako varuje pred pre-
bavnimi motnjami in črevesnimi
problemi.

Priporočljiv dnevni odmerek je dve
do tri čajne žličke na dan pred obro-
ki. Lahko ga zaužijemo neposredno,
lahko ga pomešamo v jogurt ali so-
kove ali posujemo na primer po sola-
ti, saj je v obliki zrnc (granul). Lecitin

je naravni dodatek v prehrani,
zato ga lahko uživamo neome-
jeno.

LECITIN Z VITAMINOM E
Vitamin E je antioksidant, ki

je poznan predvsem po tem,
da skrbi za obnovo kože ter

njeno gladkost in vlažnost.
Pomemben je tudi za

normalen pretok krvi
po žilah, izboljšuje
preskrbo telesnih
tkiv s kisikom in iz-
rabo tega elementa
ter tako varuje
jetra, pljuča in kožo
pred vnetji in dege-
nerativnimi procesi.
Varuje pred stanji,
ki jih povzroča oksi-

dativna obremenitev,
to so staranje, artri-

tis, rak, srčno-žilna
obolenja in okužbe.

Uspešen je v preprečeva-
nju ateroskleroze in je po-

memben za normalno delovanje
živčnega sistema in za plodnost. 

LECITIN Z VITAMINOM E 
IN SELENOM

Selen igra pomembno vlogo v vsa-
kdanji dieti kot naravni mineral v člo-
vekovi prehrani. Posebno bogate s
selenom so ribe in polnozrnate žita-
rice.  Analize različnih oblik selena
so pokazale, da je selenov kvas boljši
od anorganskih oblik, kot so na pri-
mer natrijev selenat in selenit. Selen
je antioksidant. Sodeluje pri metabo-
lizmu ščitnice. Veže težke kovine,
zlasti svinec in kadmij. Lecitin je zdaj
mogoče dobiti tudi s selenovim kva-
som. Gre za neaktiven kvas, ki vse-
buje visoko stopnjo selena.

VViirr vvssaakkeeggaa žžiivvlljjeennjjaa jjee ppoossaammeezznnaa cceelliiccaa.. VVssee cceelliiccee vv žžiivveemm oorrggaanniizzmmuu
vvsseebbuujjeejjoo lleecciittiinn vv oobblliikkii ffoossffoolliippiiddoovv.. NNjjiihhoovvaa kkoolliiččiinnaa ssee ssttooppnnjjuujjee 
ss ppoommeemmbbnnoossttjjoo ddeelloovvaannjjaa ppoossaammeezznneeggaa oorrggaannaa.. 

ZZAA BBRREEZZPPLLAAČČNNII KKAATTAALLOOGG AALLII IINNFFOORRMMAACCIIJJEE PPOOKKLLIIČČIITTEE::
0011 // 442277 2200 8833

Naše izdelke lahko kupite v lekarnah in 
specializiranih trgovinah: 

MMaaxxiimmaarrkkeett (zeliščna), MMaattiikk, 
VVPPDD d.o.o. (Njegoševa 4, Lj.) in drugih.

1155 LLEETT PPOODDJJEETTJJAA UUPPIINNAA!!
VV nnaaššii pprrooddaajjaallnnii vvaamm ddoo 3311.. 1122.. 22000055

nnuuddiimmoo 1155%% PPOOPPUUSSTT!!

DDOOPPOOLLNNIILLAA KK PPRREEHHRRAANNII
ZZAA VVSSAAKKOOGGAARR!!

ZZaa pprraavvooččaassnnoo ookkrreeppiitteevv vvaaššeeggaa tteelleessaa
ssmmoo vv UUppiinnii pprriipprraavviillii nnaasslleeddnnjjee iizzddeellkkee::

OOMMEEGGAA 33
MMAAŠŠČČOOBBNNEE KKIISSLLIINNEE

Priporočljive so 
ZA SRCE IN OŽILJE, 
pri migreni in luskavici.
Pomembne so pri 
razvoju otrok. Izdelek 
je v prahu, zato ne 
obremenjuje želodca 
(pehanje). JE BREZ VONJA
IN OKUSA!

LLEECCIITTIINN

Lecitin (granule 
iz soje) uživamo pri

oslabljenih TELESNIH
IN DUŠEVNIH

ZMOGLJIVOSTIH. Po-
maga pri presnovi

maščob 
(HOLESTEROL).

SSUUNNVVIITT AA AA

Sladilo v tabletkah 
je VISOKE KAKOVOSTI
zaradi okusa sladkorja 
in velike dopustne
količine. BREZ 
SAHARINA IN 
CIKLAMATA!

KKAAVVAA KKAARRAAMMEELL

Instant kavi smo okus
izboljšali z naravnim

KARAMELOM. 
Oslajena je s sladilom 

SUNVIT.

KKAAKKAAOO

Kakavov napitek vsebuje
tudi vlaknine (stimulirajo
prebavo in dajejo občutek
sitosti), C vitamin in
SUNVIT.

podjetje z aditivno prehrano d.o.o.
Ul. Franca Nebca 14, Ljubljana
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HHllaaddnnaa bboožžiiččnnaa zzaakkuusskkaa zz bbaakkaallaarr--
jjeemm iinn ppoopprrttnnjjaakkoomm

JJuuhhaa zz ddaarroovvii ddoommaaččee oozziimmnniiccee

SSvviinnjjsskkaa rriibbiiccaa ss ppiissaanniimm oovvoojjeemm 
vv mmrreenniiccii
ZZaappeeččeenn ddoommaaččii ššttrruukkeelljj
DDeelliikkaatteessnnaa zzeelleennjjaavvaa zz oolljjččnniimm
oolljjeemm
MMoottoovviilleecc vv ssoollaattii

AAnnggeellsskkaa rreezziinnaa

AANNGGEELLSSKKEE RREEZZIINNEE
Sestavine:
KKrrhhkkoo tteessttoo - 35 dag moke, noževa koni-
ca pecilnega praška, 10 dag sladkorja v

prahu, 20 dag masla, 1 jajce, 2 žlici kisle
smetane
BBiisskkvviittnnoo tteessttoo - 3 jajca, 9 dag sladkorja,
9 dag moke, 10 dag marmelade
PPuuddiinnggoovvaa kkrreemmaa - 1 pločevinka kom-
pota, 2 vanilijev puding, 5 dag sladkorja
SSkkuuttnnaa kkrreemmaa - 30 dag pretlačene skute,
7 lističev želatine, 10 dag sladkorja,
vanilijev sladkor, 1 žlica limoninega
soka, žlica ruma, 2,5 dl sladke smetane
Okras:
stepena sladka smetana, mrvice

PPrriipprraavvaa::
KKrrhhkkoo tteessttoo - V skledo damo moko,
pecilni prašek, sladkor in maslo.

Naredimo kašico, dodamo jajca,
smetano in zgnetemo v testo. Zval-
jamo ga v velikosti pekača, položimo
v namazan pekač in spečemo pri
200 °C.

BBiisskkvviittnnoo tteessttoo - Stepemo trd sneg iz
beljakov, dodamo sladkor, rumenjake
in moko ter rahlo premešamo. Testo
vlijemo v pomaščen pekač in ga
spečemo. Ko se krhka plošča ohladi,
jo namažemo z marmelado in nanjo
položimo biskvitno ploščo. Na biskvit
nanesemo pudingovo kremo in nanjo
porazdelimo skutno kremo. Potrese-
mo s čokoladnimi mrvicami in
okrasimo s stepeno smetano.

PPuuddiinnggoovvaa kkrreemmaa - Na ogenj pristavi-
mo 7,5 dl razredčene kompotove
tekočine, dodamo sladkor in ko
zavre, dodamo razmešan vanilijev
puding. Ko je puding kuhan, vanj za-
mešamo sadje.

SSkkuuttnnaa kkrreemmaa - V skuto zamešamo
namočeno in v štiri žlicah tople vode
stopljeno želatino, sladkor, vanilini
sladkor, limonov sok, rum in stepeno
sladko smetano.

Božična slavnostna večerja

Z D R A V A  P R E H R A N A

24

SSrrnniinn ffiillee ss ssuuhhiimmii ffiiggaammii vv oovvoojjuu zz
oossvveežžiillnnoo kkoorroommaaččeevvoo ssoollaattoo vv
tteesstteennii sskkooddeelliiccii
KKrreemmnnaa jjuuhhaa iizz bbuuččkk

ŽŽrreebbiiččkkoovv
mmeeddaalljjoonn 
vv ggoobboovvii
oommaakkii
NNaa zzeelliiššččnnii
ppooggaaččiiccii iinn
ccvveettaaččnniimm
kkiippnniikkoomm
PPoollnnooččnnaa

jjaaggooddnnaa ssttrr--
jjeennkkaa 

ss kkoozzaarrččkkoomm
ppeenneeččeeggaa vviinnaa

KKRREEMMNNAA JJUUHHAA IIZZ BBUUČČKK
Sestavine:
3 srednje velike bučke, 30 dag očiščene
jušne zelenjave, narezane na kocke, 1
žlica margarine, 1 čebula, 1 strok česna,
muškatni orešček, sol, poper, nasekljan
peteršilj ali drobnjak (po želji), 1 dl bel-
ega vina, 2 dl jogurta

PPrriipprraavvaa::
Bučke narežemo na kocke.

Narezano čebulo malo popražimo na
raztopljeni margarini in dodamo

česen, 2/3 bučk in jušno zelenjavo.
Malo popražimo in zalijemo z vodo
toliko, da prekrijemo zelenjavo. Ko
zavre, dodamo muškatni orešček, sol
in poper. Kuhamo, da se zelenjava
zmehča. Nato vse skupaj zmešamo s
paličnim mešalnikom. Kremni juhi
dodamo preostale bučke, vino in
jogurt ter kuhamo še nekaj minut.
Preden postrežemo, potresemo s pe-
teršiljem ali drobnjakom.

Pripravil:
Rok Kotar, vodja kuhinje 

v Zdravilišču Šmarješke Toplice

Slovesna silvestrska večerja

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!!

AAnnggeellsskkee rreezziinnee (celotna receptura)
kcal kJ B (g) M (g) OH (g) Hol (mg)

Skupaj: 6349 26598 110,9 295 803 1520
% 7 42 51

Ena porcija (en kos rezine) vsebuje, če iz celotne recepture narežemo 25 oz.
30 kosov rezin: 254 oz. 211 kcal, 4 oz. 3 g beljakovin, 12 oz. 10 g maščob,
32 oz. 27 g ogljikovih hidratov

BBuuččkkiinnaa kkrreemmnnaa jjuuhhaa (celotna receptura)
kcal kJ B (g) M (g) OH (g) Hol (mg)

SSkkuuppaajj 553399 22226611 2266,,00 1199 4455 2299
% 20 32 35

Ena porcija (krožnik juhe) vsebuje: 55 kcal, 3 g beljakovin, 2 g maščob, 
5 g ogljikovih hidratov
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K K
a ak kš šn ne e

s so o
k kl li in ni ič čn ne e

z zn na ač či il ln no os st ti ib bo ol le ez zn ni i? ?
V 

zgodnji, 
akutni 

fazi 
je 

stopalo
toplo, oteklo, pordelo in občutjivo na
pritisk (slika 1

). Večkrat je diagnozo
težko postaviti in izključiti stanja, kot
so na prim

er gnojno vnetje podkožja,
globoka venska trom

boza ali osteom
i-

elitis - gnojno vnetje kosti, ki se v
začetku pokažejo s podobnim

i znaki.
K

er je C
harcotova artropatija relativ-

no redka bolezen, v akutni fazi pogos-

to ni prepoznana, zato počasi napre-
duje in v kronični fazi nastopijo vidne
posledice. S

topalo postane razobliče-
no, čolničasto, ker se skelet, ki obliku-
je stopalni lok, spusti v podplat. V
nasprotju z zdravim

 stopalom
 posta-

ne najbolj obrem
enjen srednji del sto-

pala, kjer nastajajo kožne zadebelitve
in pogosto tudi razjede (slika 2

).

K K
d do o

n na aj jp po og go os st te ej je e
z zb bo ol li i

z za a
C C

h ha ar rc co ot to ov vo o
a ar rt tr ro op pa at ti ij jo o? ?

Večina bolnikov je starih od 50 do 60
let, 

ki 
se 

zdravijo 
 

zaradi 
sladkorne

bolezni vsaj deset let in im
ajo izražen

pozni zaplet: periferno nevropatijo, ki se
kaže z zm

anjšano zaščitno občutljivost-
jo, 

m
otnjam

i 
znojenja,

oslabljenim
občutkom

 za bolečino, toploto, dotik in
vibracijo. O

ba spola sta zajeta v približ-
no enaki m

eri. Značilna je prizadetost
enega stopala. 

2

Slika 2
- K Kr ro on ni ič čn na a

o ob bl li ik ka a
b bo ol le ez zn ni i. .S Sp pr re em m

e em m
b be e
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d do ok ko on nč čn ne e. .P Pr ra av vi il ln no o

o ob bl li ik ko ov va an ne eg ga a
v vz zd do ol lž žn ne eg ga a

s st to op pa al ln ne eg ga a
l lo ok ka a

n ni iv ve eč č. .Z Zd da aj jj je e
n na a

t te em m
m m

e es st tu u
s st to op pa al lo o

n na aj jb bo ol lj jo ob br re em m
e en nj je en no o. .

K Ko ot tp po os sl le ed di ic ca a
j je e

n na as st ta al la a
r ra az zj je ed da a

ki v obutvi izdelani po odlitku stopala.
Tako se izognem

o dodatnim
 pritiskom

 v
čevlju in zm

anjšam
o m

ožnost, da bi na
podplatu nastala rana. Priporočam

o, da
bolnik ne hodi bos in da redno prilagaja
in popravlja obutev. K

 tem
u sodi tudi

opazovanje 
stopal 

in 
njihova 

vsako-
dnevna skrbna nega. 

O
bsežne kostne štrline, ki jih pokriva

le 
tanek 

kožni 
pokrov, 

so 
povečana

nevarnost za nastanek razjede. Zato
bolniku lahko pom

agam
o z operacijo,

pri kateri odstranim
o štrleče dele kosti,

ki se čezm
erno bočijo v podplat. K

adar
je izražena nestabilnost, sklepe oziro-
m

a dele stopala učvrstim
o, stabilizira-

m
o z različnim

i kirurškim
i tehnikam

i.
Zagotoviti hočem

o stabilno, m
anj raz-

obličeno stopalno površino, ki bo bolni-
ku om

ogočala zanesljivo hojo v posebej
izdelanem

 čevlju.
Vse skupaj je veliko bolj zapleteno,

če je na podplatu razjeda. Cilj zdravlje-
nja je preprečiti nastanek razjede, če
pa že nastane, jo je treba čim

 prej
zaceliti. Vsaka odprta rana je nam

reč
odprta pot za okužbo in s tem

 za nas-

tanek vnetja, ki se lahko prek stopala
razširi na golen. O

grožena je cela noga.
Pogosto 

je 
am

putacija 
noge 

nujna,
neredko pa je v nevarnosti celo bolni-
kovo življenje. 
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neznačilni 
poškodbi 

lahko 
zlom

i.
O

slabljena 
občutljivost 

in 
zm

anjšana
zaznava bolečine povzročita, da varoval-
ni m

ehanizm
i odpovedo. Bolnik ne poči-

va, sklepi niso im
obilizirani, ne m

irujejo,
zato celjenje ni m

ogoče. Končni rezultat
sta obsežna razgradnja kosti in poruše-
nje kostne arhitekture stopala.

K
lasična razprava o obeh m

ehaniz-
m

ih za nastanek Charcotove artropatije
- žilno-živčnem

 in živčno-poškodbenem
- je v zatonu, saj vse kaže na to, da
sočasno deluje več vzrokov. Verjetno je
pri večini bolnikov poškodba tista, ki
sproži začetek bolezni. Zaradi okvarje-
nega žilnega refleksa se poveča pretok
krvi skozi stopalo. Sprem

em
ba povzroči

povečano 
delovanje 

kostnih 
celic, 

ki
kost razgrajujejo in zato zm

anjšajo m
oč

kostnine. M
išično neravnovesje, zm

anj-
šana zaščitna občutljivost in neenako-

m
erno 

porazdeljeni 
stopalni 

pritiski
vodijo v dodatne poškodbe kosti, zato
nastajajo za bolezen značilne deform

a-
cije na skeletu stopala.

P Pr re ei is sk ko ov va al ln ne e
m m

e et to od de e
o oz zi ir ro om m

a a
k ka ak ko o

b bo ol le ez ze en n
p po ot tr rd di im m

o o? ?
D

iagnozo postavim
o predvsem

 na pod-
lagi klinične slike, kar ni vedno preprosto.
O

m
enili sm

o že, da bolezen v začetni,
akutni obliki, lahko posnem

a na prim
er

bakterijsko vnetje. N
ekatere preiskovalne

m
etode so nam

 v pom
oč pri razlikovanju

Charcotove artropatije od drugih bolezni.
M

ed 
najpogostejše 

uvrščam
o: 

gnojno
vnetje kosti ali sklepa, vnetje podkožja,
globoko vensko trom

bozo, zlom
 kosti in

putiko. N
a kronično sprem

enjenem
 sto-

palu z razjedo dvom
ov navadno ni več, je

pa 
 

potrebna 
diagnostična 

obravnava
zaradi nadaljnjega  zdravljen ja.

4

Slika 4
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Rentgenska slika je preprosta in zelo
uporabna m

etoda, ki nam
 daje osnov-

ne podatke o anatom
iji stopal (sliki 4 in

5).  Tako postanejo vidni zlom
i, reakcija

dražene pokostnice, delni ali popolni
izpahi sklepov, porušen stopalni lok,
kostne štrline ..., vendar pa so to spre-
m

em
be, 

ki 
nastajajo 

tudi 
pri 

drugih
boleznih. Zato si v nejasnih prim

erih
lahko pom

agam
o s scintigrafijo skele-

ta,
računalniškim

 
tom

ogam
om

 
ali 

z
m

agnetno resonanco. Vedeti je treba,
da prave, preproste in zanesljive m

eto-
de, ki bi potrdila diagnozo in om

ogoča-
la sprem

ljanje napredovanja ali um
irja-

nja znakov bolezni, ni. 
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Zdravljenje je najbolj odvisno od tega,

kak o bolezen poteka ozirom
a v kateri

obliki je Charcotova sklepna bolezen, ko
bolnik poišče pom

oč. G
lede na to, da je

bolezen 
sorazm

erno 
redka, 

poročila
navajajo, da je pojavnost nekje m

ed 0,1
do 0,4 odstotka bolnikov, začetek bolez-
ni pogosto m

ine neprepoznan. Zadnji
izsledki študij kažejo, da se je pojavnost
povečala na m

alo m
anj kot dva odstot-

ka, 
vendar 

gre 
povečanje 

m
orda 

na
račun boljšega prepoznavanja in odkri-
vanja bolezni, ker je v današnjem

 času
diabetična noga dobro poznan pojem

,
pregled stopal je vključen v redni pre-
gled sladkornega bolnika, zato čedalje
pogosteje zdravim

o že zgodnjo obliko
Charcotove artropatije. 
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N
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o oteklino in boleči-

no, v nadaljevanju bolezni pa prepreču-
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Malo po sedmi uri smo se
veselo razpoloženi odpeljali
po avtocesti proti Štajerski.
Prvi postanek je bil v Bio
Termah v Mali Nedelji, kjer
so nam predstavili zanimive
naravne terme. Pridružil se
nam je tudi animator Bojan,
ki nam je predstavil pro-
gram in zanimivosti Prlekije.
Naslednji postanek je bil v
Borecih, kjer smo si ogledali
oljarno Sušec, in videli, kako
se iz bučnega semena pri-
deluje olje.

Nadaljevali smo pot v
Ljutomer, kjer smo si naj-
prej ogledali hipodrom in
pod vodstvom animatorja
Bojana spoznali nekaj  za-
nimivosti o zgodovini
mesta. Ker je postalo pre-
cej hladno in vetrovno,
smo se do hotela odpeljali
kar z avtobusoma, tam pa
nas je že čakalo okusno ko-
silo, pripravljeno za slad-
korne bolnike.

ODHOD DOMOV
SMO PRESTAVILI ZA POL URE

Po kosilu smo se odpelja-
li proti Jeruzalemu, kjer ob
vinski cesti stoji zidanica
Malek, ki slovi po večstolet-
ni tradiciji. Tam  so nam v
mogočno obokani kleti pri-
pravili pokušnjo njihovih

vin. Preden smo se vrnili v
Ljutomer, smo si ogledali
še cerkev v Jeruzalemu ter
z zanimanjem poslušali
njeno zgodovino in za
konec še zapeli.

Malo po 16. uri smo se
vrnili na teraso hotela Jeru-
zalem v Ljutomeru, kje so
se posebej za nas potrudili
in nam predstavili zanimiv
krst mošta, ki s tem posta-
ne vino. Sledila je prava
Martinova večerja, ob pri-
jetni glasbi pa so se mnogi
tudi veselo zavrteli. Na
željo dobro razpoloženih in
zadovoljnih udeležencev
smo odhod domov presta-
vili za dobre pol ure.

Z lepimi občutki in novi-
mi spoznanji smo se odpe-

ljali proti domu. Sodeč po
obrazih so bili udeleženci
izleta zadovoljni. Zadovolj-
na pa sta bila tudi Ivan in
Irma, ki sta ta izlet organi-
zirala in izpeljala.

Naše zadnje letošnje dru-

ženje je bilo 9. decembra v
Cerkljah, kjer smo organi-
zirali zdaj že tradicionalno
prednovoletno srečanje
naših članov.

Ivan Benegalija

Društvo diabetikov Kranj

Martinov izlet v Ljutomer
VV ppeetteekk,, 1111.. nnoovveemmbbrraa,, ssmmoo ssee ččllaannii DDrruuššttvvaa ddiiaabbeettiikkoovv
KKrraannjj zzbbrraallii nnaa aavvttoobbuussnnii ppoossttaajjii,, nnaappoollnniillii ddvvaa aavvttoobbuussaa iinn
ssee ooddppeelljjaallii nnaa  MMaarrttiinnoovv iizzlleett zz mmaarrttiinnoovvaannjjeemm vv LLjjuuttoommeerruu.. 
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Obvestilo
Vsem našim članom

sporočamo, da bomo
konec decembra imeli
urejen prostor za delova-
nje našega društva v pro-
storih Diabetičnega cen-
tra v Kranju. Uradne ure
bomo imeli v času dela
diabetološke ambulante.
Veseli bomo, če boste ob
obisku diabetologa, obis-
kali še nas, kjer boste do-
bili vse potrebne informa-
cije o našem delu.

Odličnega razpoloženja in dobre volje ni manjkalo

Letos smo se člani kranjskega društva še
posebej vključili v praznovanje svetovnega
dne sladkorne bolezni. Tako smo v pone-
deljek, 14. novembra, v sodelovanju z
družbo VPD z Bleda v avli Mestne občine
Kranj organizirali štiriurno brezplačno
merjenje krvnega sladkorja in pohod, ki je
potekal po vsem svetu hkrati, organiziralo

pa ga je dansko farmacevtsko podjetje
Novo Nordisk. Naš pohod, dolg tri kilome-
tre, je potekal od kranjskega  stadiona,
skozi Prešernov gaj, mimo Mestne občine
Kranj do diabetičnega centra v gradnji in
nazaj proti stadionu. Pohoda, ki naj bi
postal tradicionalen, se je udeležilo 52
naših članov. Ivan Benegalija

Udeležence pohoda je pot vodila tudi  skozi Prešernov gaj

Merjenje krvnega sladkorja in pohod
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V hotelu Topolšica nas je
vsako jutro v telovadnici
pol ure » razgibavala« pri-
jazna fizioterapevtka. Med
bivanjem v zdravilišču smo
ob različnem času petkrat
merili krvni sladkor. Tudi
na meritve krvnega tlaka
nismo pozabili, pri čemer
nam je prijazno pomagala
dr. Snežna Cerar. Nestrpno
smo pričakovali predava-
nje diabetologa, dr. Dam-
jana Justineka, ki nam je
na zelo razumljiv način
približal predvsem prob-
lem prehrane pri sladkorni
bolezni. 

Opozoril nas je tudi na
škodljivost prevelike vneme
pri telovadbi ali pohodih,
saj je vsako pretiravanje
stres za organizem, kar so
dokazale meritve sladkorja
in slabše počutje nekaterih
udeležencev. 

Poudaril je red v prehra-
ni ter zmerno, vendar
redno vsakodnevno teles-
no aktivnost brez »pregre-
vanja«. Čeprav smo imeli
pripravljenih še veliko
vprašanj, nam zaradi stis-
ke s časom ni utegnil več
odgovarjati.

RADI SMO HODILI
NA SPREHODE IN PLAVANJE

Na krajše sprehode v
okolico Topolšice smo radi
hodili. Na daljši pohod pa
je tiste z boljšo telesno
pripravljenostjo  popeljal
kar naš vodja okrevanja
Franc Hrovat. Na koncu
pohoda smo na bližnji
kmetiji imeli še manjšo
slovesnost, saj sta naš
predsednik in njegova
žena ta dan praznovala
obletnico poroke. Zato
smo poleg zdravljice še
veselo zaplesali ob zvokih
harmonike našega Janeza. 

Plesnih in družabnih pri-
reditev v hotelu se je ude-
leževalo malo naših čla-
nov. Večina je nadaljevala
tradicijo od doma: gleda-
nje televizije, nato pa
spat. Pritegnila je le tom-
bola, kjer smo dobili nekaj
dobitkov. Plavanje v baze-
nih s toplo vodo smo kar
pridno izkoristili. Kljub
opozorilom so se nekateri

predolgo zadrževali v
vodi, saj je ob klepetu o
veselih dogodkih čas pre-
hitro minil. Ker je bila zu-
nanja temperatura v času
našega okrevanja več kot
20 stopinj C in je sonce
skoraj ves teden prijazno
sijalo, smo kopalci, ki smo
se kopali v zunanjih baze-
nih, dobili še malo zlato
rjave barve na obraz.

Ob koncu okrevanja, ki
se je končalo 30. oktobra,
smo ugotovili, da smo čas,
ki nam je bil namenjen,
dobro preživeli, brez večjih
pretresov in težav. S cvet-
jem smo čestitali dvema
zakonskima paroma, ki sta
v tem času praznovala ob-
letnico poroke, in sicer
Alenki in Ignacu Sitarju ter
Kati in Francu Hrovatu. Če
se bomo v Topolšico še vr-
nili, bi želeli sredi nemško
govorečih gostov malo več
pozornosti za skromne
želje slovenskih gostov, če-
prav sladkornih bolnikov.

Anica Cotman Anžič

Društvo diabetikov Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Trzin

Okrevanje v Topolšici
PPrrvvii ddaann ookkrreevvaannjjaa,, 2233.. ookkttoobbrraa,, jjee bbiillaa ssoonnččnnaa nneeddeelljjaa,, 
TTooppoollššiiccaa ppaa oobbddaannaa zz ddrreevveessii,, ggrrmmoovvjjeemm iinn rroožžaammii pprreelleeppiihh
jjeesseennsskkiihh bbaarrvv,, kkii bbii jjiihh bbiill vveesseell vvssaakk sslliikkaarr.. DDoommaaččiinnii ssoo ttaa
ddaann vv bblliižžnnjjeemm ppaarrkkuu pprriipprraavviillii rraazzssttaavvoo ggoozzddnniihh pprriiddeellkkoovv
tteerr pprriikkaazzaallii iizzddeellkkee ddoommaaččee oobbrrttii iinn rrooččnniihh sspprreettnnoossttii 
kkrraajjaannoovv.. NNaajjbboolljj nnaavvdduuššeennii ssmmoo ssee žžee pprrvvii ddaann ppoovvzzppeellii 
nnaa bblliižžnnjjii hhrriibb iinn ssee nnaaddiihhaallii ssvveežžeeggaa ggoozzddnneeggaa zzrraakkaa..
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Petnajstega oktobra smo
se na željo številnih rednih
udeležencev naših poho-
dov zbrali pri Gasilskem
domu v Krašnji. Po pozdra-
vu in napotkih referenta za
šport Maksa Grošlja je 40
hoje željnih pohodnikov
najprej odšlo do osnovne
šole, kjer nam je vaščanka
Vera spregovorila o zgodo-
vini kraja. 

Ogledali smo si miniatur-
ni muzej na prostem, ki
prikazuje uporabne pred-
mete iz polpretekle zgodo-
vine kraja in okolice, kot je
na primer lesena domačija
Budnar v Palovčah. Stopili
smo tudi v cerkev sv. To-
maža iz 13. stoletja, ki je
bila večkrat prenovljena.

PRIJAZNA ZAKONCA
PERGAR IN KOROŠEC

Nato smo po nadvozu
čez avtocesto zapešačili
proti Negastrnu. Ustavili
smo se ob potoku Drtijšči-

ca, kjer imata zakonca Per-
gar mlin in žago. Gospodar
nam je prikazal delovanje
žage, mlin pa je le še spo-
min. Prijazno in obilno smo
bili pogoščeni, za kar se
jim še enkrat zahvaljujemo.
Pot smo nadaljevali v Ne-
gastrn, kamor smo pešačili
približno tričetrt ure. 

Tam sta nas pričakala za-
konca Korošec ter nam

predstavila domačijo in
kraj. Postregla sta nam z
dobrotami za lačne popot-
nike. Po enournem počitku
in klepetu smo se prisrčno
zahvalili in se obrnili proti
dolini. Ob pogledu na na-
ravne lepote hribov in dolin
v poznem jesenskem soncu
je bila soteska pod nami
polna barvnih odtenkov.

Svoje druženje smo kon-
čali v gasilskem domu v
Krašnji ob okusnem golažu
iz Gostilne Bevc v Lukovici.
Ob harmoniki, ki jo je vese-
lo raztegoval Srečko Stre-
har, in ob spremljavi »in-
štrumentov«  Janeza Haf-
nerja, smo se veselo zavr-
teli.

Ugotovili smo, da smo
tudi tokrat imeli lep pohod-
niški dan. Ko je bilo najlep-
še, smo se morali raziti. A
ostal je spomin na prijazne
domačine iz doline Črnega
grabna.

Anica Cotman Anžič

Izlet po dolini Črnega grabna
NNaaššee ddrruuššttvvoo ssee jjee ooddllooččiilloo,, ddaa bboommoo ššllii ookkttoobbrraa nnaa sspprreehhoodd
ppoo ddoolliinnii,, iimmeennoovvaannii ČČrrnnii ggrraabbeenn.. PPaa nnii bbiilloo nniičč ččrrnneeggaa,, bbiilloo
jjee vvssee ššee lleeppoo zzeelleennoo,, zzjjuuttrraajj mmaallccee zz mmeegglloo oorroosseennoo..

Počitek in malica med pohodom
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Najpogostejši dejavniki
tveganja za nastanek osteo-
poroze so zgodnja meno-
pavza (izguba menstruacije
pred 40. letom starosti),
nizka telesna teža (manj
kot 60 kg), čezmerno uživa-
nje alkohola in kave, hrana,
ki ji primanjkuje kalcija, po-
manjkanje gibanja, neza-
dostno sončenje, sorodniki
z osteoporozo in druge bo-
lezni.

Lahko bi rekli, da je osteo-
poroza nov kronični zaplet
sladkorne bolezni. Da se z
nami nekaj dogaja, najpo-
gosteje napovedujejo zlomi

zapestja in vretenc, v pozni
starosti, po 70. letu starosti,
pa so najpogostejši zlomi
kolka.

Zgodnje odkrivanje je
pogoj za pravočasno zdrav-
ljenje.  

Preiskave je treba delati
pri ženskah prva leta po
menopavzi, pri moških pa
po 65. letu starosti. Če nam
zdravnik predpiše zdravila
za osteoporozo, je treba po
enem letu preiskavo pono-
viti. Za preprečevanje te bo-
lezni zdravniki priporočajo:
uživati zadosti mleka in
mlečnih izdelkov, biti izpo-
stavljen soncu vsaj pol ure
na dan (obraz, roke do ko-
molcev), meso zamenjati z
ribami, opustiti škodljive
razvade, čim več in redno
se je treba gibati na sve-
žem zraku ter telovaditi,
pozimi, ko ni sonca, uživati
vitamin D.

Zaradi bolezni dr. Duše
Hlade Zore je na tokratnem
predavanju dvojno nalogo
predavatelja in izvajalca
testa imela sestra Angelca
Zver. Za konec še stavek, ki
ga imejte vedno v mislih:
Odkrijte osteoporozo pra-
vočasno in jo ustavite, pre-
den ona ustavi vas.

Anica Cotman Anžič

Osteoporozo ustavite pravočasno,
predno ona ustavi vas
VV nnaaššeemm ddrruuššttvvuu ssmmoo ssee ooddllooččiillii,, ddaa bboommoo zzaa ssvvoojjee ččllaannee 
1199.. nnoovveemmbbrraa pprriipprraavviillii pprreeddaavvaannjjee oo oosstteeooppoorroozzii,, oobbeenneemm
ppaa iizzvveeddllii ššee pprreesseejjaallnnii tteesstt.. OOsstteeooppoorroozzaa jjee ppoossttaallaa 
ss ssttaarraannjjeemm pprreebbiivvaallssttvvaa eennaa nnaajjppooggoosstteejjššiihh bboolleezznnii.. PPrriizzaaddeennee
oobbaa ssppoollaa,, žžeennsskkee zzbboolliijjoo ppooggoosstteejjee.. IImmeennuujjeemmoo jjoo ttuuddii 
bboolleezzeenn kkrrhhkkiihh kkoossttii.. NNaa bboolleezzeenn nnaass nniičč nnee ooppoozzaarrjjaa.. 
OOsstteeooppoorroozzaa ssee ddaa zzddrraavviittii,, nnee ppaa oozzddrraavviittii..
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Vse udeležence je prijaz-
no pozdravil predsednik
našega društva Franc Hro-
vat, nato pa besedo predal
vodji pohoda, rekreativcu
Maksu Grošlju. Ta je naj-
prej spregovoril o pomenu
praznovanja svetovnega
dneva sladkorne bolezni in
naš prispevek k temu. Sle-
dil je ogled gradu Jable.
Ogledali smo si le notranje
dvorišče in delno klet. 

Potem smo se po razmoče-
ni, blatni, z listjem posuti
gozdni poti tri četrt ure
vzpenjali do Dobenega, kjer
smo se ustavili na čaju, mali-
co pa smo vzeli iz nahrbtni-
ka. Lastnik gostišča z druži-
no in naš že legendarni mu-
zikant Janez Juhant so nas

razveselili z živahno glasbo
za ples in uho. Razgreti smo
se v še vedno meglenem po-
poldnevu vračali po isti poti

v dolino, do gradu Jable.
Pohod smo končali s toplo

enolončnico in strokovno-
družabnim srečanjem. Ker
je bil naš predsednik takrat
prehlajen in brez glasu, je
namesto njega dosedanje
delo društva ocenil in pred-
stavil program prihodnjega
dela društva  Maks Grošelj.
Naštel je težave, ki nastajajo
pri delu društva, in vse
člane povabil k aktivnemu

sodelovanju pri pridobivanju
novih članov. Anica Kvas je
na željo vseh udeležencev
izleta predstavila svoje iz-
kušnje z insulinsko črpalko. 

Riko Prešern je pohvalil
delo društva in plodno sode-
lovanje z gorenjskimi društvi
sladkornih bolnikov iz Kra-
nja, Škofje Loke, Tržiča in Je-
senic. Jaz pa sem jim kot
medicinska sestra, ki sem se
dolga leta ukvarjala z medi-
cinsko pedikuro, položila na
srce skrb za noge in obutev,
nogavice in hojo ter jim dala
nekaj praktičnih napotkov za
nego in oskrbo nog. Navodi-
la so dobili tudi v pisni obli-
ki kot zgibanke, knjižice in
vzorčke krem za noge.

Za konec naj povem še to,
da sem v dneh pred 14. no-
vembrom obiskala ambulan-
te zunaj Domžal, v Mengšu,
Lukovici in Moravčah ter
zdravnike in sestre seznani-
la z delom društva in našimi
prizadevanji za boljšo ureje-
nost sladkorne bolezni.

Anica Cotman Anžič

Pohod na Dobeno
KKoott ssmmoo zzaappiissaallii nnaa vvaabbiilloo zzaa ppoohhoodd oobb ssvveettoovvnneemm ddnneevvuu
ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii,, ssmmoo ssee 1144.. nnoovveemmbbrraa kklljjuubb mmeegglleenneemmuu,,
nneepprriijjaazznneemmuu jjuuttrruu ppooddaallii nnaa ppoohhoodd.. PPrreesseenneeččeennjjee nnaa ppaarrkkiirrii--
ššččuu pprrii ggrraadduu JJaabbllee jjee bbiilloo ppooppoollnnoo.. TToolliikkoo ččllaannoovv nnaaššeeggaa
ddrruuššttvvaa ssee ddoosslleejj ššee nnii uuddeelleežžiilloo nnoobbeenneeggaa ppoohhooddaa.. ZZbbrraalloo ssee
jjee 5555 ppoohhooddnniikkoovv.. NNeekkaatteerrii ssoo ssee pprriijjaavviillii vv zzaaddnnjjeemm ttrreennuuttkkuu..

Sladkorni bolniki so pozorno sledili predavanju o osteoporozi

Zbrani pred gradom Jable

                  



Jedilnik je bil kar zahte-
ven, vse pa v znamenju
Martina. Začeli smo s kos-
tanjevo juho, nadaljevali z
Martinovim puranom in za-
nimivimi prilogami, ajdovo
kašo z gobicami, sladko

repo z jogurtom in rožnato
solato, končali pa z Marti-
novimi jabolki. Vse skupaj
je spremljal cviček in večer
je bil res prijeten.

V društvu načrtujemo še
zelo zanimive delavnice, ki
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V cerkvi Svetega Jakoba
je zvon oznanil deveto
uro. Utrip življenja na
Mestnem trgu in na njem
postavljene stojnice so
dali vedeti, da se bo nekaj
dogajalo. In se je res. V
tednu vseživljenjskega
učenja, od 17. do 23. ok-
tobra, je Ljudska univerza
Škofja Loka organizirala
pester program dejavnosti. 

Sprehod med stojnicami
je ponujal izdelke domače
obrti,  dejavnosti Univerze
za tretje življenjsko ob-
dobje, gasilci so prikazo-
vali gašenje požara, naše
društvo sladkornih bolni-
kov je predstavilo program
svojih aktivnosti in še in
še.

Društvo diabetikov Škofja
Loka se je v tednu vseživ-

ljenjskega učenja aktivno
vključilo v dogajanje. V
petek, 14. oktobra, je bil na
radiu Sora v oddaji Rdeča
nit za zdravje intervju s
predsednico našega druš-
tva Silvo Žontar. 

BREZPLAČNO SMO MERILI
SLADKOR V KRVI

V soboto, 22. oktobra,
smo postavili stojnico, na
kateri je bilo kar nekaj bro-
šur o sladkorni bolezni,
krem za nego diabetične
noge, aparatov za ugotav-
ljanje sladkorja v krvi, re-
klamnega gradiva, program
aktivnosti društva v letu
2006 in za pokušnjo diabe-
tični kruh. 

Pomembno je, da smo
brezplačno merili krvni

sladkor vsem, ki so to že-
leli. Meritev je bilo več kot
70. Udeležili so se jih
tako mladi kot starejši. V
sklopu meritev smo tudi
svetovali o sladkorni bo-
lezni, pomenu zdrave pre-
hrane in telesne aktivnosti
bolnega ali zdravega člo-
veka. Nekaj osebam, ki so
imele povišan sladkor, pa
tega niso niti vedele, smo
svetovali,  naj obiščejo
svojega zdravnika in se
posvetujejo o krvnem
sladkorju.

Člani društva smo sodeč
po obisku in zanimanju
ugotovili, da je akcija dose-
gla svoj namen.

Ivan Rolih

Društvo diabetikov Škofja Loka

Teden vseživljenjskega
učenja
ŠŠkkooffjjaa LLookkaa,, ssrreeddnnjjeevveešškkoo mmeessttoo,, ssee jjee vv ssoobboottnneemm 
jjuuttrruu,, 2222.. ookkttoobbrraa,, pprreebbuujjaallaa vv ssoonnccuu.. LLee pprroottii LLuubbnniikkuu 
ssoo ssee ttrrggaallee kkoopprreennaassttee mmeegglliiccee iinn nnaazznnaannjjaallee lleepp 
ssoobboottnnii ddaann.. 
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Društvo diabetikov Tržič

Martin v zdravi kuhinji
JJee žžee ttaakkoo,, ddaa ssmmoo iimmeellii kkuuhhaarrsskkoo ddeellaavvnniiccoo zzddrraavvee 
kkuuhhiinnjjee vv TTrržžiiččuu rraavvnnoo vv ččaassuu MMaarrttiinnaa.. KKeerr ssee pprraazznniikkoomm
vveeddnnoo pprriillaaggooddiimmoo,, jjee bbiilloo ttuuddii ttookkrraatt nnaa jjeeddiillnniikkuu nneekkaajj 
ttiippiiččnniihh jjeeddii,, pprriipprraavvlljjeenniihh sseevveeddaa ppoo pprraavviilliihh zzddrraavvee 
pprreehhrraannee..

V zdravi kuhinji je vedno veselo

Stojnica škofjeloškega društva sladkornih bolnikov je bila dobro 
in bogato opremljena z gradivom o sladkorni bolezni

Sladkor smo izmerili tudi naši znani pesnici Neži Maurer
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Tekmovali smo
v Trbovljah

Naše društvo je tudi
letos organiziralo prevoz
tekmovalcev gorenjskih
šol na državno tekmovan-
je v Trbovlje, kjer so
učenci pokazali svoje
znanje o tem, koliko poz-
najo sladkorno bolezen.
Na tekmovanje smo peljali
kar enajst šol in avtobus
je bil poln. Že pred leti
smo ugotovili, da je
skupinski prevoz najboljši,
zato poskrbimo, da se
tekmovalci in mentorji kar
najbolj neobremenjeni
pripeljejo na cilj. Lahko
rečemo, da smo razen
škofjeloškega konca po-
brali vso Gorenjsko. Veliko
je k temu pripomogel naš
član Marijan Gantar, ki je
organiziral prvo tek-
movanje v Škofji Loki.

Ana Marija Hafner

jih bomo izvajali v prihod-
njem letu. Najprej bomo še
letos izdali bilten z recepti,
ki so bili preskušeni v naših
delavnicah. Bilten bo vsebo-
val najprej osnovne recepte,
ker pa načrtujemo prihod-
njo delavnico v pustnem
februarju in naslednjo v
času velike noči, bomo pri-
pravljali predvsem jedi, ki
se pripravljajo za ta dva
praznika. To pa bo vsebina
objave naslednje izdaje bil-
tena št. 2. Ker pa se je
treba prilagoditi tudi so-
dobnim pripomočkom,
bomo eno od delavnic na-
menili peki kruha in peciva
v pekačih.

Zamisli je veliko, volje pa
tudi. Lahko se nam boste
pridružili. Oddaljenost ni
problem. Zbrati je treba le
voljo in se odločiti za
obisk.

Ana Marija Hafner

Spet smo hodili
Dan sladkorne bolezni, 14. november, smo tudi letos

počastili s pohodom, ki je bil v ponedeljek, 14. novem-
bra. Ob 10. uri smo se zbrali pred gasilskim domom v Bi-
strici, kjer ima naše društvo svoje delovne prostore.
Dobro razpoloženi smo se odpravili na pohod proti Brez-
jam, ki so bile naš pohodni cilj. Letos se nas je pohoda
udeležilo 45, kar je za ponedeljek kar precej. Pohod je
pokazal, da je dovolj volje tudi za podobne redne teden-
ske aktivnosti. Kar nekaj predlogov je bilo in najbrž
bomo kaj kmalu redno hodili naokrog. Ana Marija Hafner

Pohod smo začeli pred gasilskim domom v Bistrici
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Po programu dela druš-
tva smo 27. avgusta člani
društva organizirali pik-
nik v Domu upokojenih
delavcev Ministrstva za
notranje zadeve Maksa
Perca v Smodnišnici v Se-
žani, s katerim naše druš-
tvo zelo dobro  sodeluje.
Piknik ni bil namenjen
samo zabavi, ampak tudi
rekreaciji in izobraževa-
nju. Za člane smo organi-
zirali pohod do kraja pik-
nika in predavanje dr. Sto-
jana Kralja, našega diabe-
tologa, ki je predaval o
vsakdanjem življenjskem
ritmu sladkornega bolnika
in o odnosu posameznika
do svoje bolezni.

Po predavanju je stekla
tudi beseda o sodelova-
nju med diabetološko am-
bulanto in društvom dia-
betikov, ki je sicer zado-

voljivo, vendar se kažejo
potrebe še po tesnejšem
sodelovanju. Po predava-
nju je sledil zabavni del
piknika.

OGLEDALI SMO SI SEJEM
NARAVA IN ZDRAVJE

V soboto, 15. oktobra,
smo člani društva z avto-
busom odpotovali v Ljub-
ljano, kjer smo si ogledali
sejem Narava in zdravje.
Čas za ogled je bil omejen
na dve uri, ki so ga naši
člani kar s pridom izkoris-
tili. To je bilo videti ob
vračanju na avtobus, saj
so nakupili kar nekaj iz-
delkov, ki so jih tam ponu-
jali spretni trgovci. Velika
večina članov pa se je za-
dovoljila z najrazličnejšimi
reklamnimi lističi in jih bo
»proučila«, kot so dejali,

doma, šele nato pa se
bodo odločili za nakup.
Čas ogleda je hitro minil
in vsi smo že nestrpno ča-
kali kosilo v gostinskem
lokalu Pri Micki v Dobru-
njah. Po zares obilnem ko-
silu smo se odpeljali na
Sv. Urh, kjer nas je čakal
prof. Janez Kos, ki nas je
popeljal skozi zgodovino
Sv. Urha.

Izvedeli smo, da Sv. Urh
ni edini kraj v Sloveniji,
kjer so okupatorjevi hlapci
pobijali rojake, ki so se
uprli nasilju in krivičnemu
družbenemu redu, je pa
edinstven glede tega, kdo
je pobijal in kakšne pripo-
močke je uporabljal. Izve-
deli smo, da so k obhajilni
mizi pristopali najhujši
morilci, ki se jim za
umore rojakov ni bilo
treba spovedovati, in da je
poleg duhovnika v spoved-
nici sedel tudi morilec in
si beležil izjave spovedo-
vancev. 

KONEC LETA BOMO OBISKA-
LI STARE IN OBOLELE ČLANE

Duhovni in politični vo-
ditelji urhovskih domob-
rancev so vedeli, kaj se

tam dogaja, a niso ničesar
storili, da bi zločine pre-
prečili, nasprotno, še
spodbujali so morilce, naj
pohitijo s pobijanjem, do-
kler imajo zaščito okupa-
torja. Boj za oblast so jim
prikazovali kot boj za vero
in narod in s tem dopusti-
li, da so zabredli v zloči-
ne, ki jih ni moč ne raz-
umeti in ne pozabiti. S Sv.
Urha smo se odpeljali
proti domu. Med potjo
smo se ustavili še pri Mo-
čilniku in si ogledali izvir
reke Ljubljanice.

Na avtobusu nam je taj-
nik  društva Jože Volovec
povedal, da smo letošnji
program dela že stood-
stotno izpolnili. Konec
leta bomo obiskali tudi
člane, ki se zaradi starosti
ne udeležujejo naših ak-
tivnosti. Obiskali bomo
tudi našega socialno naj-
bolj ogroženega člana in
mu na predlog socialne
službe izročili materialno
pomoč.

Za konec bi se v imenu
vseh članov društva zahva-
lil vodstvu, še posebej taj-
niku Jožetu, ki je vestno
poskrbel za uresničitev
letnega programa in hkrati
za dobro počutje članov
društva.

Besedilo in fotografije:
Boris Majdič

Društvo diabetikov Sežana

Piknik, predavanje,
sejem in izlet
ČČllaannii sseežžaannsskkeeggaa ddrruuššttvvaa ddiiaabbeettiikkoovv ssmmoo vv aavvgguussttuu oorrggaanniizzii--
rraallii ppiikknniikk,, ookkttoobbrraa ssmmoo ssii oogglleeddaallii lljjuubblljjaannsskkii sseejjeemm NNaarraavvaa
iinn zzddrraavvjjee,, nnaattoo ppaa ssmmoo oobbiisskkaallii iizz bblliižžnnjjee zzggooddoovviinnee zznnaannoo
bbeellooggaarrddiissttiiččnnoo ppoossttoojjaannkkoo SSvv.. UUrrhh..
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Sežanski sladkorni bolniki pri spomeniku na Urhu nad Ljubljano

Sicialna pomoč
članu

V programu dela društ-
va je tudi socialna pomoč
članu, ki jo  izvajamo že
tretje leto. V dogovoru s
patronažno službo
Zdravstvenega doma v
Sežani vsako leto naši
članici iz okolice Komna,
ki je slepa in ima moža z
amputirano nogo, živita
pa v hudi finančni stiski,
namenimo praktično
enkratno pomoč - kupi-
mo ji drva za zimo.
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Lep jesenski konec tedna
smo izkoristili za dvodnev-
ni obisk Prekmurja - slo-
venske žitnice. Naš prvi za-
resni postanek je bil na
vinski cesti, ki povezuje
Ormož in Ljutomer. Uživali
smo v razgibani pokrajini
Slovenskih goric, opazovali
terasaste vinograde, klo-
potce, vinske hrame …

Na turistični kmetiji Belec
smo si privoščili malico: bo-
grač in kozarček rujne kaplji-
ce. V bližnjem ateljeju smo si
ogledali stvaritve Milana
Belca, ki slika na keramične
izdelke, v Veržeju pa zname-
niti Babičev mlin. Lastnik
mlina nam je na šaljiv način
prikazal delo mlinarjev
nekoč in zdaj. Nakupili smo
tudi različne moke za doma-
čo peko. Šli smo čez Muro,
zapustili Prlekijo in prispeli v
Prekmurje. V vasici Lipovci
nam je Brigita Smodiš poka-
zala umetnost izdelovanja
ličnih izdelkov iz slame (ven-
čke, vaze, lestence).

OD LONČARSTVA
DO PLEČNIKA

Ker smo bili že rahlo
utrujeni, smo se odpeljali v
Terme Lendava, kjer smo se
nastanili v prijetnih novih
apartmajih naselja Lipov
gaj. Po kratkem počitku
smo se podali na novo raz-
iskovanje. Ustavili smo se v
Filovcih, kjer je bilo nekoč
tipično lončarsko naselje,
danes pa se s to obrtjo
ukvarja le še družina Boj-
nec. Prikazali so nam izde-
lovanje lončene posode,
peč, v kateri žgejo kerami-
ko, in še ne popolnoma
urejeno »panonsko vas«,
kamor nameravajo prestavi-

ti svojo dejavnost, da bo v
avtentičnem okolju. Sestav-
ljata ju dve tipični panonski
hiši v obliki črke L, izdelani
iz blata in slame.

V bližnji Bogojini smo
obiskali tudi znamenito
Plečnikovo cerkev Gospodo-
vega vnebovzetja, ki kralju-
je na bližnji vzpetini in je s
svojim zvonikom s stolpiči
vidna že od daleč. V njej je
naš priznani arhitekt posta-
vil spomenik domači obrti,
saj je okrašena z lončarski-
mi izdelki. Čas je bil že za
večerjo in po večerji za
nočno kopanje, ki ga ob
koncu tedna ponujajo v
Termah Lendava. Pravi uži-
tek je bilo zaplavati v napol
praznem notranjem ali zu-
nanjem bazenu ali si po-
greti kosti v toplejši termal-
no-mineralni vodi s primes-
jo parafina. Prijetno utruje-
ni smo hitro zaspali. 

OBISKALI SMO
ROMSKO NASELJE PUŠČA

Po zajtrku smo si ponov-
no privoščili kopanje in nato
še sprehod do cerkvice nad
Lendavo, od koder se ponu-
ja lep razgled na mesto z
gradom ter na bližnjo Ma-
džarsko in Hrvaško. Po kosi-
lu smo se odpeljali do Bu-
kovniškega jezera, ki je
znano po bioenergetskih to-
čkah in izviru Svetega Vida.
Največ časa smo se seveda
zadržali pri točki, ki poma-
ga zniževati krvni sladkor.
Za kratek čas smo se ustavi-
li še v Moravskih Toplicah in
Murski Soboti. Nato pa nas
je čakalo še posebno doži-
vetje. 

Obiskali smo romsko na-
selje Pušča. Njihova vodnika

Društvo diabetikov Idrija

Od Prekmurja čez Vršič
do Posočja in  morja
JJeesseennii jjee bbiilloo vv nnaaššeemm ddrruuššttvvuu pprreecceejj žžiivvaahhnnoo.. MMeedd ddrruuggiimm
ssmmoo ssee ooddpprraavviillii nnaa ttrrii iizzlleettee.. VV PPrreekkmmuurrjjuu ssmmoo bbiillii 2244.. iinn
2255.. sseepptteemmbbrraa,, vv PPoossooččjjuu iinn nnaa VVrrššiiččuu 99.. ookkttoobbrraa,, nnaa 
sslloovveennsskkii OObbaallii iinn vv IIssttrrii ppaa 2200.. nnoovveemmbbrraa.. PPoovvssoodd jjee bbiilloo
lleeppoo.. NNaa vvsseehh ttrreehh iizzlleettiihh nnaamm jjee bbiilloo ttuuddii vvrreemmee nnaakklloonnjjeennoo..

Vladimir Janjić je poudaril
tudi, da si moramo v naših
vrstah prizadevati, da
skrbimo za večanje števila
članov, da poskrbimo za
njihovo izobraževanje, kar
je naša najpomembnejša
naloga, kajti le izobražen
bolnik se bo uspešno
spoprijel z bolezenskimi te-
žavami. Da je res tako, je
potrdilo predavanje dr.
Vesne Vodopivec, internist-
ke iz zasebne ambulante v
Sežani. Predavanje je traja-
lo eno uro. 

Dr. Vesna Vodopivec je
predavala o posledicah, ki
nastanejo na notranjih or-
ganih pri dolgotrajnejši
sladkorni bolezni. Po pre-
davanju je tajnik društva
Jožef Volovec orisal delo
društva od njegovih prvih
ustanovitvenih korakov
pred dvajsetimi leti pa do
današnjih dni.

Za tem so bila  podeljena
priznanja zaslužnim čla-
nom društva. Zahvalno li-
stino so prejeli Vladimir Ja-
njić, predsednik društva,
Pavel Škamperle, podpred-
sednik društva, Irena Stepa-
nović, blagajničarka, Luci-
jan Furlan, član IO, in Julijo
Florenin, ki je prejel tudi li-
stino častnega člana IO;
bronasto plaketo sta prejela
Marica Jazbec in Jadran
Prelc, oba člana IO, zlato
plaketo pa Jožef Volovec,
tajnik društva.

V preddverju občinske
stavbe je bila razstava do-
kumentov in slik iz vseh
obdobij delovanja društva,
ki so jo pripravili Pavel
Škamperle, Marica Jazbec
in Jožef Volovec. Proslavo
smo končali s prigrizkom
ob ogledu razstave in pri-
jetnem klepetu.

Jožef Volovec

Proslava in priznanja 
zaslužnim članom
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv SSeežžaannaa jjee 1122.. nnoovveemmbbrraa vv vveelliikkii sseejjnnii
ddvvoorraannii oobbččiinnee SSeežžaannaa pprriirreeddiilloo pprroossllaavvoo oobb ssvveettoovvnneemm
ddnneevvuu ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii.. OObb tteejj pprriilloožžnnoossii jjee pprreeddsseeddnniikk
ddrruuššttvvaa VVllaaddiimmiirr JJaannjjiićć oorriissaall ppoommeenn tteeggaa ddnneevvaa iinn mmeedd
ddrruuggiimm ppoouuddaarriill,, ddaa pprrii nnaass ššee vveeddnnoo nnii sspprreejjeett nnaacciioonnaallnnii
pprrooggrraamm vvaarrssttvvaa ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv.. 

Predavanje o diabetični nogi
ZZuunnaajj pprrooggrraammaa ddeellaa zzaa lleettooss ssmmoo oorrggaanniizziirraallii 
pprreeddaavvaannjjee,, kkii jjee bbiilloo vv ppoonneeddeelljjeekk,, 55.. ddeecceemmbbrraa,, 
oobb 1177.. uurrii.. VV vveelliikkii sseejjnnii ddvvoorraannii oobbččiinnee SSeežžaannaa nnaamm 
jjee oo ddiiaabbeettiiččnneemm ssttooppaalluu pprreeddaavvaallaa KKllaarraa PPeetteerrnneelljj,, 
ddiippll.. mmeedd.. sseessttrraa,, vvooddjjaa ddiissppaannzzeerrjjaa zzaa ddiiaabbeettiikkee 
vv sseežžaannsskkeemm zzddrraavvssttvveenneemm ddoommuu.. 

Pri predavanju ji je pomagala sestra Vida Novak, 
prav tako iz dispanzerja za diabetike. Z diapozitivi in
praktičnimi nasveti sta prikazali posledice na nogah, 
ki prej ali slej doletijo sladkornega bolnika, predvsem
tistega, ki ne upošteva napotkov zdravstvenega osebja. 

Za konec letošnjega delovanja našega društva sta
nam ostala še obisk in priložnostna obdaritev naših
starejših, onemoglih članov, ki se zaradi starosti ne
morejo udeleževati naših akcij. To bomo storili 
v zadnjih dneh letošnjega leta.

Jožef Volovec
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(eden od njiju je bil Darko
Rudaš - Muc, romski svet-
nik) sta nam razkazala novi
in stari del naselja ter pred-
stavila njegovo zgodovino.
V naselju imajo že od leta
1962 svoj vrtec, kjer pri-
pravljajo otroke za lažjo
vključitev v osnovno šolo. V
naselju se je bila ravno ta-
krat ženska nogometna
tekma med ekipo iz Pušče
in iz nekega drugega rom-
skega naselja. V novem delu
smo občudovali lepo ureje-
ne hiše in okolico, v starej-
šem delu  pa tipično rom-
sko naselje. 

Romi iz tega naselja se
vključujejo v življenje lokal-
ne skupnosti in so v veliki
meri tudi zaposleni. Vsi
skupaj smo se strinjali, da
je bil obisk zelo zanimiv. 

OD POSOČJA ČEZ VRŠIČ
NA GORENJSKO

Po deževni oktobrski so-
boti se je zbudilo lepo po-
znojesensko jutro. Po dolini
Idrijce nas je še spremljala
nižinska megla, v Kobaridu
pa se je že prikazalo sonce
ter osvetlilo okoliške gore.
Prvi del izleta je bil name-
njen spoznavanju zgodovi-
ne prve svetovne vojne. Naj-
prej smo obiskali kostnico s
cerkvijo Sv. Antona na griču
Gradič. Monumentalno kos-
tnico so Italijani gradili v
letih 1935-1938 v spomin

na 7014 italijanskih vojakov,
padlih med prvo svetovno
vojno v zgornjem Posočju. 

V kobariškem muzeju smo
si ogledali stalno zbirko in
multivizijsko predstavitev
soške fronte. Pod vodstvom
krajevnega vodnika smo se
seznanili z vsem trpljenjem
vojakov obeh strani, ki so
se bojevali na tem območju,
in z nesmiselnostjo vojne. 

Po dolini reke Soče smo
se odpeljali v Bovec, ker nas
je v hotelu Alp čakalo kosi-
lo. Po kosilu smo se podali
v eno najlepših dolin, v
Trento. Nikjer drugje v Slo-
veniji ni tako velike višinske
razlike med rečno strugo in
gorskimi grebeni. Ustavili
smo se v Domu Trenta, kjer
so predstavljene naravne
posebnosti trentarskega na-

rodnega parka in bogata et-
nološka dediščina doline
Trente in Soče. Ogled,
vključno z multivizijo, je bil
zelo zanimiv. 

Po številnih serpentinah
smo prispeli na 1611 metrov
visok prelaz Vršič. Med
potjo smo opazovali čudovi-
te jesenske barve gozda, ki
je bil obsijan s soncem in
soglašali, da je narava v
tem letnem času resnično
prelepa. Občudovali smo
tudi okoliške vrhove. Spre-
hodili smo se do Poštarske-
ga doma, ki pa je bil že
zaprt. Med potjo smo opa-
zovali dobro vidno »Ajdov-
sko deklico«. Privoščili smo
si še topel čaj in se nato
spustili na gorenjsko stran
prelaza in nato skozi Kranj-
sko Goro po avtocesti odpe-

ljali do Bleda, kjer smo
imeli še zadnji postanek.
Ponovno smo  preživeli pri-
jeten dan ob spoznavanju
novih stvari in ob medse-
bojnem druženju.

PO OBALI IN SLOVENSKI ISTRI
Tudi na tretjem izletu, na

morje, nas je spremljalo
lepo vreme.  V Krkinem
zdravilišču Strunjan smo se
najprej kopali v tamkaj-
šnjem pokritem bazenu.
Kdor se ni kopal, se je lahko
sprehodil na svežem mor-
skem zraku po s soncem
obsijani obali. V hotelu so
nam pripravili kosilo, pri-
merno za sladkorne bolnike.
Nato smo se mimo Portoro-
ža, Lucije in Sečovelj odpe-
ljali do Sv. Petra nad Drago-
njo, kjer je tako imenovana
Tonina hiša, ki je svoje-
vrsten etnološki spomenik.
Ob prenovi so bile ohranje-
ne značilnosti istrskega
kmečkega stavbarstva, pri-
kaz oljarstva v pritličju in
kmečka kuhinja v nadstrop-
ju. Oljke in murve okoli hiše
dopolnjujejo podobo kme-
čkega doma v Istri. 

Med spustom v dolino
smo uživali v lepem razgle-
du na sečoveljske soline. V
kraju Seča smo si ogledali
vrt kaktusov Grašič. V bogati
zbirki Roka Grašiča in njego-
ve žene je več kot 1400 kak-
tusov. Med njimi so tudi več
kot 50 let stare rastline, kajti
kaktusi rastejo sorazmerno
počasi.  Izvedeli  smo tudi,
da obstaja več kot 3000 raz-
ličnih kaktusov. Z nami je šel
marsikateri primerek in
upamo, da jih bomo ob pri-
mernih napotkih za gojenje
lahko dolgo občudovali v
naših stanovanjih.

Na poti proti notranjosti
smo se ustavili še v Izoli in
si ogledali hotel Delfin, kjer
letujejo upokojenci iz vse
Slovenije. Na turistični kme-
tiji Hudičevec v Razdrtem so
nam pripravili dobro večer-
jo. Med prijetnim kramlja-
njem je čas hitro minil in
odpravili smo se proti
domu.

Zdenka Bogataj 

V Sv. Petru nad Dragonjo so pred leti obnovili Tonino hišo, v kateri so ohranjene značilnosti istrskega 
kmečkega stavbarstva. V pritličju je prikaz tradicionalnega oljarstva (torklja), v nadstropju pa je obnovljen 

bivalni del hiše s kmečko kuhinjo

Na Vršiču smo imeli vač časa za občudovanje okoliških vrhov, 
za spomin pa smo se slikali tudi z znamenito »Ajdovo deklico«
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Petinšestdeset sladkornih
bolnikov, potrebnih aktivne-
ga počitka in obnavljanja
znanja o pravilnem načinu
življenja, je v lepem jesen-
skem jutru v jurišu zasedlo
dva avtobusa. V Strunjan
smo prispeli srečno, brez
posebnosti in v veselem raz-
položenju. Na hitro smo se
namestili po sobah za dva
ali dve, pa tudi za mešano.
Kosilo  nam je teknilo kot že
dolgo ne. Sledila je predsta-
vitev programa za nas in
tudi dodatnih animacij za
vse druge goste. Vsak je
dobil urnik za vse dneve na-
šega bivanja. Ugotovili smo,
da bo teh sedem dni dobro
izpopolnjenih in pestrih.

HOJA, PLAVANJE
IN PREDAVANJA

V programu so bile zajete
naslednje aktivnosti: merje-
nje sladkorja in krvnega pri-
tiska na tešče, ki ga je vest-
no in prijazno izvajala Darin-
ka Ogorevc, dipl. med. ses-
tra, iz brežiške bolnišnice.

Po zajtrku je sledila krajša
nordijska hoja s palicami
pod vodstvom animatorke
prof. Barbare, nato dopol-
danska telovadba v bazenu,
do kosila spet nordijska hoja
ali proste aktivnosti in do-
datne terapije po želji. 

Takoj po kosilu smo se
spet odpravili na pohod pod
vodstvom animatorjev. Glede
na fizične sposobnosti oziro-
ma zanimanje posameznika
smo bili razdeljeni v dve sku-

pini. Po hoji se je prileglo
namakanje v topli bazenski
morski vodi. Po večerji so
bila koristna predavanja o
problemih povprečnega slad-

kornega bolnika, ki so jim
sledila vprašanja za predava-
telje. Zelo kakovostno preda-
vanje je pripravila dr. Dragi-
ca Kozina o bolečinah v skle-
pih, hrbtenici in okončinah.
Prof. Tinka Podjavoršek nam
je na neposreden način
predstavila koristnost smeha
in dobre volje, prof. Barbara
pa pravila nordijske hoje.
Predavanje sestre Darinke bo
moralo počakati na drugo
priložnost. Pokazalo se je,

da sladkorni bolniki še najra-
je prisluhnemo tistim, ki so
nam tudi drugače blizu.

Celotnega programa ne bi
uspešno obdelali, če ne bi
bili deležni obilnih in zdravih
obrokov, ki so jih posebej za
nas pripravljali kuharji in
osebje hotela Svoboda. Dve
večerji smo pripravili sami v
šoli kuhanja, seveda pod
skrbnim vodstvom naših ku-
harjev Željka in Milene. 

DOBRA VOLJA
IN PESEM NAS DRUŽITA

Gostitelji so nas presenetili
tudi z nastopom ljudske
glasbene skupine iz Krkavč
in dramske skupine iz Deka-
nov. Pika na i pa je bila tom-
bola, pri kateri se je našim
listkom bolj slabo godilo,
zato pa smo bili deležni
obilo dobre volje. No, da so
domačini vedeli, koga imajo
v gosteh, smo vsak dan iz-
vedli tudi svoj del programa.
Pevcev je bilo vedno dovolj,
tako da smo zapeli tudi v ba-
zenu. Dogodke in aktivnosti
smo ovekovečili na posnet-
kih, ki si jih bomo ogledali
na občnem zboru.

Teden je minil prehitro,
vendar smo se kar nekam
voljno odpravljali proti
domu. Še postanek in »ta-
zadnji kofe« na Lomu in že
smo odbrzeli našemu Posav-
ju naproti.

Za konec samo še zahvala
našemu neutrudnemu pred-
sedniku Ivanu Živiču, prijazni
sestri Darinki, osebju Zdravi-
lišča Krke v Strunjanu in
vsem sladkornim bolnikom in
članom našega društva, ki so
s svojo prisotnostjo omogo-
čili, da smo uspešno izpeljali
pomembno točko  našega
letnega programa. Na svide-
nje do prihodnjega srečanja!

Pa še nekaj: vsem sladkor-
nim bolnikom, njihovim do-
mačim in prijateljem naj
dobri zimski možje nastavijo
v nogavice kakšno prijetno
malenkost, prihajajoče novo
leto pa naj izpolni vse tiste
skrite želje, ki nas napolnijo
z notranjim mirom in nas
delajo dobre za soljudi. 

Marjan Piltaver  

Društvo diabetikov Posavje

Na preventivnem okrevanju 
v Krkinem zdravilišču v Strunjanu
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv PPoossaavvjjee -- BBrreežžiiccee zzaa ssvvoojjee ččllaannee žžee ššeesstt
lleett oorrggaanniizziirraa pprreevveennttiivvnnee pprrooggrraammee.. GGlleeddee nnaa ddoosseeddaannjjee
ddoobbrree iizzkkuuššnnjjee ssmmoo ssee ttuuddii lleettooss ssooggllaassnnoo ooddllooččiillii,, ddaa sskkuuppaajj
pprreežžiivviimmoo tteeddeenn ddnnii vv KKrrkkiinneemm zzddrraavviilliiššččuu vv SSttrruunnjjaannuu,, kkjjeerr
ssmmoo bbiillii oodd 2200.. ddoo 2277.. nnoovveemmbbrraa.. 
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Šola kuhanja je bila dobro obiskana. Dve večerji smo pripravili sami, seveda pod skrbnim vodstvom naših 
kuharjev Željka in Milene

Sladkor v krvi smo si merili že pred pol osmo uro zjutraj
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Na pot smo se odpravili
28. septembra, vrnili pa
smo se 5. oktobra, tako da
bi marsikdo lahko v šali ali
pa zares pripomnil - ti so
pa poskrbeli, da so ujeli še
trgatev. Kakorkoli že, pro-
gram okrevanja je bil skrb-
no, in kar je še pomemb-
nejše, bogato sestavljen,
tako da je vsak lahko izbral
sebi primerno aktivnost, ki
vpliva na dobro počutje in
zdravje sladkornih bolni-
kov.

POGOVORI O IZKUŠNJAH
Z ZDRAVLJENJEM
SLADKORNE BOLEZNI

Namestili smo se v hote-
lu Adria, ki je imel notranji
bazen in vse sobe klimati-
zirane. Po vnaprejšnjem

dogovoru je bila urejena
tudi primerna prehrana z
dodatnima malicama. Za
udeležence je društvo pris-
krbelo tudi pripomočke za
merjenje sladkorja in zago-
tovilo udeležbo zdravstve-
nega delavca, ki je poma-
gal pri merjenju in pripravil
dveh predavanj o prvi po-
moči sladkornim bolnikom
in o prehrani sladkornih
bolnikov s poudarkom na
štetju ogljikovih hidratov. 

Zadnji del izobraževanja
sta bila analiza vsakodnev-
nih meritev in pogovor o
izkušnjah glede obvladova-
nja sladkorne bolezni. Ude-
leženci so govorili o lastnih
prizadevanjih glede obvla-
dovanja sladkorja. S to ob-
liko druženja in izobraževa-
nja želi društvo pritegniti

še več kandidatov, ki bi
lahko s pomočjo svojih iz-
kušenj precej pripomogli k
spoznavanju in izmenjavi
mnenj, kar daje kroničnim
bolnikom pomembno
oporo in moč za uspešnej-
še obvladovanje bolezni. 

S tako obliko izobraževa-
nja želimo člane spodbuditi
k razmišljanju, da je vsak
sam odgovoren za svoje
zdravje in da lahko le vsak
sam zmanjša vpliv sladkor-
ja na posledice prevelikih
vrednosti sladkorja. Zače-
tek je bil obetaven.  Prepri-
čani smo, da bomo take
oblike druženja in izobra-
ževanja dodali k že uvelja-
vljenim delavnicam, kar bo
še bolj obogatilo izobraže-
valne dejavnosti, ki jih or-
ganiziramo v društvu. 

SPROSTITVE NI MANJKALO
Za vsakokratne dnevne

aktivnosti smo se sproti
dogovarjali, stalnica so bile
le meritve krvnega sladkor-
ja in krvnega tlaka. In če
na celotno dogajanje v Bio-
gradu na moru pogledamo
malo podrobneje, takoj
ugotovimo, da je bil pro-
gram dobro pripravljen. 

Začetek dneva je vsak
dan popestrila polurna jut-
ranja telovadba na prostem
pod vodstvom animatorja,
ki je bil z nami ves čas bi-
vanja v Biogradu. Nato so
sledile meritve krvnega
sladkorja in krvnega tlaka
pod vodstvom zdravstvene-
ga delavca, le da so mu
malo priskočili na pomoč
že izkušeni člani vodstva
našega društva. Krvnega
sladkorja nismo merili le
zjutraj, temveč šestkrat na
dan, poleg tega pa smo
opravili tudi celodnevni
profil krvnega sladkorja, s
čimer je bilo udeležencem
jasno prikazano, kako se
sladkor giblje čez dan, upo-
števajoč našo telesno aktiv-
nost in zaužite kalorije. 

Povsem razumljivo je, da
okrevanje ni bilo namenje-
no le izobraževanju, tem-
več tudi sprostitvi. Temu
bo za uspešno uravnavanje
sladkorne bolezni najverjet-
neje v prihodnje treba na-
meniti še več pozornosti.
In sprostitve zagotovo ni
manjkalo. Zanjo sta najprej
poskrbela dva celodnevna
izleta (na Kornate in na sla-
pove Krke pri Šibeniku), še

Društvo diabetikov Hrastnik

Preventivno okrevanje 
v Biogradu na moru
EEnnootteeddeennsskkoo ookkrreevvaannjjee ssee jjee ččllaannoomm hhrraassttnniišškkeeggaa ddrruuššttvvaa
ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv ppoo llaannsskkeemm pprreemmoorruu pprraavv pprriilleegglloo.. 
ČČeepprraavv ssee ttookkrraatt pprreeddvvsseemm zzaarraaddii cceennee iinn ppllaaččiillnniihh ppooggoojjeevv
nniissmmoo ooddllooččiillii zzaa kkaatteerroo oodd nnaarraavvnniihh zzddrraavviilliišščč vv SSlloovveenniijjii,, 
jjee bbiill nnaaččrrttoovvaannii nnaammeenn ookkrreevvaannjjaa vvsseeeennoo ddoosseežžeenn..
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Na merjenje smo ljudi
vabili z obvestilom po lo-
kalni kabelski televiziji, na
radiu Alpski val in s plaka-
ti, nameščenimi na vidnih
mestih. Merjenja krvnega
sladkorja, ki je trajalo od
9. do 12. ure, se je udele-
žilo 83 oseb. Delili smo
tudi posebne zgibanke o
sladkorni bolezni s prijavo
za pristop v naše društvo.
Tistim, ki so imeli povišan
krvni sladkor, smo sveto-

vali, naj obiščejo zdravni-
ka diabetologa.

Obiskala nas je tudi no-
vinarka TV Primorke Car-
men Leban s snemalcem.
Spreševala je o delovanju
društva, načinu financira-
nja in prostorski stiski, saj
nimamo svojega prostora.
Na vprašanja ji je odgovar-
jal naš predsednik Franc
Šebenik.

Naše društvo deluje na
območju občin Tolmin, Ko-

Društvo diabetikov Tolmin

Merili smo krvni sladkor
TTuuddii lleettooss jjee nnaaššee ddrruuššttvvoo ppooččaassttiilloo 1144.. nnoovveemmbbeerr,, ssvveettoovvnnii
ddaann ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii.. VV aavvllii MMeerrccaattoorrjjeevveeggaa ssuuppeerrmmaarrkkeettaa
vv TToollmmiinnuu ssmmoo bbrreezzppllaaččnnoo mmeerriillii kkrrvvnnii ssllaaddkkoorr.. VV eekkiippii ssoo
bbiillii mmeeddiicciinnsskkaa sseessttrraa SSuuzzaannaa JJuugg,, ddrr.. BBoojjaann RRoošš,, pprreeddsseeddnniikk
ddrruuššttvvaa iinn ddvvaa ččllaannaa..
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Vsako jutro ob 7. uri je
bilo merjenje krvnega slad-
korja, ki nas je ob super
»dietni hrani« postavilo na
resnična tla. Samopostrežni
zajtrk je premamil marsiko-

Društvo diabetikov Mežiške doline

Okrevanje v Rogaški Slatini
VV nneeddeelljjoo,, 22.. ookkttoobbrraa,, ssee jjee 8833 ččllaannoovv DDrruuššttvvaa ddiiaabbeettiikkoovv
MMeežžiišškkee ddoolliinnee ooddppeelljjaalloo nnaa ookkrreevvaannjjee vv ZZddrraavviilliiššččee RRooggaašškkaa
SSllaattiinnaa.. VV GGrraanndd hhootteelluu SSaavvaa ssmmoo pprreežžiivveellii aakkttiivvnnoo tteeddeennsskkoo
ookkrreevvaannjjee,, kkjjeerr ssoo ddrruuggii sskkrrbbeellii zzaa nnaass.. DDoobbrroo ssoo bbiillee 
oorrggaanniizziirraannee iinnddiivviidduuaallnnee iinn sskkuuppiinnsskkee aanniimmaacciijjee zzaa ššppoorrtt,,
rreekkrreeaacciijjoo,, ddrruužžaabbnnee iiggrree,, pplleess,, pprreeddaavvaannjjaa iinn ppoohhooddee.. 
ZZaanniimmiivvee iinn nnaa pprriivvllaaččeenn nnaaččiinn ssoo bbiillee oorrggaanniizziirraannee ddeellaavvnniiccee
oo zzddrraavvii pprreehhrraannii zzaa ssllaaddkkoorrnnee bboollnniikkee..
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Odličen met najstarejše tekmovalke Pohod z baklami

Zanimivo predavanje

hod z baklami v okolico
zdravilišča, tombolo z bo-
gatimi nagradami, vožnjo s
turističnem vlakom do ste-
klarne Rogaška Crystal z
ogledom proizvodnje, mini
olimpiado Rogaška, na ka-
teri je aktivno sodelovala
tudi najstarejša udeleženka
okrevanja (stara je bila 91
let), predavanje o diabetič-
nem stopalu in še in še bi
lahko naštevala. 

Teden je minil, kot bi pih-
nil. Z okrevanjem smo bili

zelo zadovoljni in smo skle-
nili, da prihodnje leto zopet
pridemo. Zelo smo hvaležni
organizatorju Branku Lepič-
niku in predsedniku druš-
tva Bojanu Projetu za priza-
devanje in dobro počutje
vseh udeležencev.

Besedilo: D. M. D.
Fotografije: Bojan Proje

več koristi pa smo imeli od
športnih dejavnosti, kot so
bile na primer vsakodnevni
sprehodi, balinanje itd. V
popoldanskem času smo
imeli družabne igre, vsak
dan pa smo lahko tudi pla-
vali v hotelskem bazenu z
morsko vodo. K vsemu
naštetemu sta seveda iz-
datno pripomogla še dva
»celovečerna« plesa ob
spremljavi glasbe v živo. 

NA OKREVANJE
BOMO ŠE ŠLI

Toda vsega lepega je žal
enkrat konec. Vsi udele-
ženci smo si bili enotni, da
je tako prijetno izkušnjo
moč ponoviti, in glede na
zadovoljstvo, ki ga je bilo
čutiti ob vračanju domov,
je velika verjetnost, da se
bo prihodnje leto to tudi
zgodilo. Prizadevali si
bomo za najboljše. Na
koncu se želimo zahvaliti
direktorici Zdravstvenega
doma Hrastnik za vso
pomoč in podporo pri or-
ganizaciji našega okreva-
nja, kot tudi podjetju
Roche diagnostik za mate-
rialno podporo.

Viktor Ramšak

barid in Bovec. Od okoli
700 registriranih sladkor-
nih bolnikov jih je v druš-
tvo včlanjenih 107. Priza-
devamo si za pridobitev
novih članov. Člane in ne-
člane seznanjamo s tem,
kako obvladovati težave
sladkorne bolezni in živeti
z njo.

Berta Bukudur 

Predsednik 
društva Franc Šebenik 
in medicinska sestra 
Suzana Jug pri merjenju 
krvnega tlaka

ga, vendar smo se neneh-
no opozarjali, da je treba
paziti na hrano in da ne
smemo jesti preveč, tudi
če je še tako dobro!

Hotelski animatorji so
nam ponujali več možnos-
ti: jogo, aerobiko, kreativ-
no delavnico, na kateri
smo slikali na steklo, spre-
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Da to niso le besede, je
pokazala proslava velenj-
skega društva sladkornih
bolnikov v gasilskem
domu v Šaleku, kjer je
pester in živahen pro-
gram spremljajo 80 ude-
ležencev. Ta dan spomina
seveda ni namenjen kak-
šni žalosti - ravno na-
sprotno. Naš skupni cilj
je, da se ne samo slad-
korni bolniki, pač pa vsi,
naša okolica, naši sode-
lavci v službi, naši po-
slanci in strokovni delavci
spomnimo, da bi lahko
marsikaj preprečili že z
majhnim trudom. Zato je
naše društvo svetovni dan
sladkorne bolezni prazno-
valo tudi kot delovni dan:
da se zavemo zahrbtnosti
bolezni, da se izognemo
nepotrebni invalidnosti
zaradi okvar in da pred-

vsem s skupnimi močmi
postavimo noge na prvo -
a tudi pravo mesto.

SO SLADKORNI BOLNIKI
PREVEČ TIHI?

Pogovora za okroglo mizo
v velenjskem centru Nova v
čitalnici so se udeležili
predstavniki lekarne, občin
Šoštanj in Velenje in pred-
sednik zgornjesavinjskih
sladkornih bolnikov. Po eni
strani uspelo srečanje je
imelo tudi temno stran:
predstavnikov lokalnih
skupnosti (županov) smo
pričakovali precej več.
Znova se je pokazalo, da
dejavnosti na področju slad-
korne bolezni ne cenimo nič
bolj kot telovadni ali dram-
ski krožek: morda so slad-
korni bolniki preveč tihi ali
pa se je spremenila družba. 

Udeleženci okrogle mize
so največ pozornosti na-
menili lokalnim zapletom
organizacije izobraževanja
sladkornih bolnikov. Pred-

stavnica lekarn, direktorica
Grm, je predstavila njihov
trud za učinkovitejšo
vzgojo: po predlogu, po-
slanem na ministrstvo za
zdravje, bi okrepili sveto-

vanje in prosvetljevanje
med vsemi obiskovalci le-
karn, kar bi dvignilo raven
znanja o sladkorni bolezni
in nudilo podporo sedanji
zdravstveni službi. 

POSKUSIMO VSI SKUPAJ - 
ZA VAREN KORAK

O delu v šoštanjskem
zdravstvenem domu je po-

ročal diabetolog dr. Dam-
jan Justinek. Župan Kopu-
šar je dejal, da  bo to de-
javnost še naprej podpiral
in s tem občanom omogo-
čil dobro dostopnost do
potrebnih zdravstvenih
storitev. Predstavnica obči-
ne Velenje sicer ni imela
posebnih pooblastil - so-
glašala pa je z nujno ure-
ditvijo prostorskih težav
za delo društva. Zavzela
se je tudi za povečanje iz-
obraževanja na osnovnih
in srednjih šolah in celo
ponudila za to namensko
opredeljena sredstva. Vsi
upamo, da se bodo te
dobre zamisli uresničile.
Popoldanskega programa
slavnostne prireditve se je
kljub številnim drugim ob-
veznostim le uspel udele-
žiti tudi župan Srečko
Meh.

Kaj torej lahko rečemo
za prihajajoče leto 2006:
posamezniku ne bi uspe-
lo, zato poskusimo vsi
skupaj - za varen korak!

Romana Praprotnik

Društvo diabetikov Velenje

Počastili smo svetovni dan 
sladkorne bolezni
LLeettooššnnjjii 1144.. nnoovveemmbbeerr jjee bbiill ddaann ssppoommiinnaa nnaa ssllaaddkkoorrnnoo 
bboolleezzeenn iinn hhkkrraattii ddeelloovvnnii ddaann.. SSppoommiinn nnaajj nnaass ooppoommnnii,, 
ddaa vvssii ppoommiisslliimmoo nnaa nneekkaatteerree iizzmmeedd nnaass,, kkii iimmaajjoo ppoolleegg 
vvsseehh nnaaššiihh tteežžaavv iinn nnaalloogg ššee eennoo nnaallooggoo zzrraavveenn:: uussppeeššnnoo 
vvooddiittii ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezzeenn.. 
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Proslave svetovnega dneva sladkorne bolezni se je v gasilskem domu v Šaleku udeležilo 80 ljudi, 
med katerimi je bil tudi velenjski župan Srečko Meh 

Udeleženci okrogle mize so največ pozornosti nemenili lokalnim zaple-
tom organizacije izobraževanja sladkornih bolnikov
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ZZ mmaalloo ttrreemmee sseemm ssee 2255.. ookkttoobbrraa ooddpprraavviillaa
vv ddoomm zzaa ssttaarreejjššee oobbččaannee,, kkii ssoo zzaarraaddii rraa--
zzlliiččnniihh vvzzrrookkoovv mmoorraallii zzaappuussttiittii vvssaakk ssvvoojj
ddoomm.. UUggoottoovviillaa sseemm,, ddaa jjiimm ttaa ddoomm ddaajjee
eennaakkoo ttoopplliinnoo kkoott ssoo jjoo iimmeellii ddoommaa,, ssaajj sseemm
vv nnjjeemm ssrreeččaallaa pprriijjaazznnoo oosseebbjjee.. 

Že prvi stisk z osebjem doma je bil
topel in prijazen, da treme skoraj ni bilo
več. Odpravili smo se v drugo nadstropje,
kjer so me že čakali tihi, zaskrbljeni
obrazi, seveda tudi malo nezaupljivi.
Sledila je predstavitev oskrbovancev po

imenih in priimkih in vsak mi je povedal,
od kod je doma. Po nekaj minutah je
pogovor sproščeno stekel. Ura je kar pre-
hitro minila in zmenili smo se za nasled-
nji obisk.

Srečna sem, da sem jaz tista, ki sem
bila izbrana, da bom lahko z našimi
srečanji osrečila te ljudi, ki so s svojim
delom prispevali za naš boljši jutri, in jim
dodala še več nasmeška ter dobre volje,
da se bodo zares dobro počutili v svojem
drugem domu.

Milica Vertačnik

ZZaammiisseell,, ddaa bbii ttuuddii vveelleennjjsskkoo ddrruuššttvvoo 
ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv  iimmeelloo ssvvoojjee iinntteerrnnoo
ggllaassiilloo,, nnii nnoovvaa,, ssaajj jjee vv nnaass žžee ddoollggoo ttlleellaa ttaa
žžeelljjaa.. PPrroottii ssttaa ggoovvoorriillaa ddvvaa tteehhttnnaa rraazzllooggaa::
ffiinnaanncciirraannjjee ggllaassiillaa iinn,, kkddoo bboo nnaappiissaall 
pprriissppeevvkkee.. 

Problem financiranja smo vsaj delno re-
šili s prijavo na razpis ZZZS za dodelitev
sredstev, ki so nam tudi bila dodeljena.
Problem pisanja se je zdel hujši. Na prvi
sestanek uredniškega odbora je prispelo
le malo prispevkov. Teme, o katerih ste že
brali v Sladkorni bolezni, smo na novo in
malo drugače napisali. Zadeve so potem
stekle in prispevki so začeli prihajati. Pre-
senetljivo veliko jih je bilo. Njihovo vsebi-
no bodo ocenjevali bralci. 

Vsako glasilo mora imeti tudi ime. Zbira-
li smo predloge - resnici na ljubo ni jih
bilo veliko - in ko smo že začeli glasovati,
je zadnji trenutek vskočila še članica IO Ja-
nja-Neža Ostervuh s svojim predlogom Ve-
lenjski diabetik, ki nam je bil vsem takoj
všeč. Ker pa združujemo člane več občin,
smo se odločili za naslov Šaleški diabetik. 

Tako bodo naši člani decembra namesto
običajnih obvestil skupaj s koledarjem do-
bili tudi prvo številko našega glasila.
Upamo, da bo sprejeto z naklonjenostjo in
da nam bodo bralci iskreno povedali, kaj
jim je bilo v glasilu všeč in kaj ne. Morda
bi veljalo razmisliti o rubriki Pisma bral-
cev. Sodelujte tudi v prihodnje in naj Ša-
leški diabetik postane res vaše glasilo.

Ingeborg Čas

HHootteellii RRooggaašškkaa ssoo nnaamm ppoonnuuddiillii ssvvoojjee 
ssooddeelloovvaannjjee iinn  uuppoorraabboo KKrriissttaallnnee ddvvoorraannee
zzaa oorrggaanniizzaacciijjoo ddoobbrrooddeellnneeggaa kkoonncceerrttaa.. 
IIzzkkuuppiiččeekk bboommoo nnaammeenniillii zzaa nnaajjeemm oozziirroommaa
ppoozznneejjššii nnaakkuupp aappaarraattaa zzaa sslliikkaannjjee ooččeessnneeggaa
oozzaaddjjaa.. 

Na sestanek IO smo povabili diabetolo-
ga dr. Justineka, ki nam je dal nekaj po-
trebnih strokovnih informacij ter zagotovil
svojo pomoč pri vabljenju pomembnih
gostov s področja zdravstva in politike.
Stekle so živahne priprave za pridobivanje
sponzorjev in sodelujočih. 

Posamezne glasbene točke bodo preple-
tala kratka sporočila s podatki o sladkorni

bolezni po svetu in pri nas, o oskrbi slad-
kornih bolnikov, o problemu gospodar-
stva, ki se srečuje s čedalje več sladkorno
bolnimi sodelavci in o še marsičem dru-
gem. 

Pričakujemo dober odziv sponzorjev in
sodelujočih, lep večer glasbe in druženja,
predvsem pa čim večji finančni izkupiček.
Vsak darovani tolar nas bo malo bolj pri-
bližal našemu cilju - nakupu aparata za
slikanje očesnega ozadja.

Ingeborg Čas

Imeli bomo interno glasilo

Srečanje s sladkornimi bolniki 
v domu za starejše občane

Priprave na dobrodelni koncert
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Organizacija Združenih
narodov je letos razglasila
začetek akcije Voda za ži-
vljenje v desetletju skrbi za
vodne vire s ciljem, da do
leta 2015 izboljšamo pre-
skrbo z najbolj vitalnim in
odločilnim dejavnikom pre-
živetja v 21. stoletju: svežo
pitno vodo. Milijoni po
svetu se soočajo s pomanj-
kanjem neoporečnih vod-
nih virov, zato je njihovo
zagotavljanje nujna in
osrednja tema človekovega
razvoja in človekovega do-
stojanstva.

»Ohranimo si svet« je vo-
dilna misel in geslo tradici-
onalnega Mirovniškega fes-
tivala ob 60. letnici OZN, ki
je potekal v ponedeljek, 24.

oktobra, v starem mestnem
jedru Slovenj Gradca.  

V organizacijo festivala
so se vključili tudi različni
lokalni klubi in društva, ki
so s skupnimi močmi orga-
nizirali pester in zanimiv
spremljevalni program.
Predstavilo se je tudi Druš-
tvo diabetikov Slovenj Gra-
dec.

Predsednik društva Ivan
Pavlič je v svoji predstavitvi
društvo označil z organiza-

cijo socialno-humanitarne
narave, ki na prostovoljni
podlagi in v javnem intere-
su združuje ljudi z območ-
ja Mestne občine Slovenj
Gradec, občin Mislinje,
Dravograda, Mute, Vuzeni-
ce, Radelj ob Dravi, Podvel-
ke in Ribnice na Pohorju,
ljudi, ki jih na kakršen koli

način ogroža sladkorna bo-
lezen, in osebe, ki se
ukvarjajo z zdravljenjem
sladkorne bolezni. Usklaju-
jejo in zadovoljujejo skup-
ne in širše javne  interese
na področju zdravstvenega

Društvo diabetikov Slovenj Gradec

Sladkorni bolniki na 7. mirovniškem
festivalu ob 60-letnici OZN
KKuullttuurraa mmiirruu jjee kkoonncceepptt,, kkii nnaavvddiihhuujjee ddeelloo ppoossaammeezznniikkoovv,,
sskkuuppiinn iinn oorrggaanniizzaacciijj ppoo vvsseemm ssvveettuu.. DDoosseeggllii jjoo bboommoo,, kkoo
bboommoo vvssii ddrržžaavvlljjaannii ssvveettaa rraazzuummeellii gglloobbaallnnee pprroobblleemmee,, 
kkoo ssee bboommoo zz nnjjiimmii iinn zzaa pprraavviiccoo zznnaallii ssppooppaassttii nnaa mmiirroolljjuubbeenn
nnaaččiinn,, kkoo bboommoo ssppooššttoovvaallii kkuullttuurrnnoo rraazznnoolliikkoosstt tteerr ddrruužžnnoo
sskkrrbbeellii zzaa ppllaanneett ZZeemmlljjoo iinn ddrruugg zzaa ddrruuggeeggaa..
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Ivan Pavlič, predsednik Društva
diabetikov Slovenj Gradec

Društvo diabetikov Kočevje

Novembrski utrinki
NNoovveemmbbeerr ss ssvvoojjiimmii vvrreemmeennsskkiimmii mmuuhhaammii nnii ddoossttii
vvpplliivvaall nnaa nnaaššoo vvoolljjoo iinn ddrruuššttvveennee ddeejjaavvnnoossttii,, kkii ssmmoo 
ssii jjiihh zzaaččrrttaallii vv nnaaššeemm pprrooggrraammuu.. VVeeččiinnaa tteehh jjee bbiillaa
ppoovveezzaannaa zz mmeeddnnaarrooddnniimm ddnneemm ddiiaabbeetteessaa..

Devetega novembra nam
je dr. Lidija Odorčič v
knjižnici Kočevje predavala
o ogljikovih hidratih in
zdravi prehrani. Najtežje je
s preprostimi in z malo be-
sedami jasno in razumljivo
razložiti strokovne in kom-
plicirane zadeve - a oglji-
kovi hidrati to zagotovo
so. Dr. Lidija Odorčič ob-
vlada to čarovnijo. Udele-
ženci predavanja so bili
zelo zadovoljni s poljud-
nim in zanimivim načinom
predavanja. Ob prihodu so
vsi prejeli zloženko o oglji-
kovih hidratih, metabol-
nem sindromu, telesni de-
javnosti in o jabolku kot
biobombi in zdravilu ter
pravi sadež v pozdrav.

Štirinajstega novembra smo se odpravili tudi na Pohod
proti sladkorni bolezni. Zbrali smo se na avtobusni pos-
taji Kočevje in se podali pot. Zbralo se nas je 32, kar je
nekaj manj kot lani. S pohodom smo hoteli pritegniti po-
zornost občanov in jih opozoriti na nevarnost sladkorne
bolezni, ki je povsod v nenehnem porastu, in jih vzpod-
bujati k gibanju. Pohodniki smo jo res občutili, ko smo
malce premraženi prišli na cilj, kjer smo se v restavraciji
Marof ogreli s čajem in lakoto potešili s črnim kruhom,
sirom in orehi.
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Skratka, pripravili smo
se na deževno vreme,
tašno kot je bilo lani, ko je
vlivalo od jutra do noči,
ves čas pohoda. Marsikdo
je rekel, da ni mogoče, da
bi se ponovilo tisto slabo,

kot je bilo lani. In res. Za
letošnji pohod je bilo zani-
manje še večje kot lani, pa
tudi z vremenom smo
imeli več sreče. Bilo je
sicer megleno, toda dežja
nismo imeli.

Ob peti uri zjutraj je kre-
nil avtobus s 37 pohodniki
iz avtobusne postaje v Slo-
venj Gradcu. Mimogrede je
pobral še pohodnike v Mis-
linji in naše člane v Vele-
nju. Peljali smo se  nad
Arjo vasjo do Trojan, kjer
je bil prvi postanek. S Tro-
jan  smo krenili po vijugas-
ti in ozki cesti proti Izla-
kam, od koder ni bilo več
veliko vožnje. Prišli smo v
Litijo, kjer nas je avtobus
odložil in kar kmalu smo
krenili na pot. 

Ura je kazala nekaj
minut čez osmo, pohodni-
kov pa se je vila nepre-
gledna množica. Pozneje
smo slišali, da se je poho-
da udeležilo 15.000 ljudi.
Dogovorili smo se, da se
bomo kot skupina držali
bolj skupaj. Na koncu poti
smo ugotovili, da nam je
to tudi uspelo. Naša skupi-
na se je odločila za daljšo,
22 kilometrov dolgo pot,

in ni nam bilo žal, saj smo
sila zagnani pohodniki in
smo kar lepo premagali to
pot. 

PRIHODNJE LETO
GREMO ZOPET

Na stojnicah ob poti smo
pokušali različne dobrote,
ki so jih pripravili domači-
ni, pa tudi mlado vino smo
poskusili. Skratka, hodili
smo skozi gozdove in po
travnikih in neskončno dol-
gih cestah. Ob stojnicah
smo se marsikje ustavili,
pa tudi kulturne znameni-
tosti je bilo videti. Do cilja,
na Čatež, smo prišli v dob-
rih petih urah, seveda z
vmesnimi postanki vred. V
Čatežu se je takrat že zače-
la proslava. 

Šele na cilju je bilo vide-
ti, kako množična je bila
udeležba  letos, saj skoraj
ni bilo mogoče dobiti pro-
stora, da bi sedli in kaj
pojedli. Le nekaj nas iz ce-
lotne skupine si je izborilo
prostor pri eni od miz,
kjer smo lahko sedli na
toplo in seveda tudi nekaj
toplega prigriznili. To nam
je najbolj prijalo, saj smo
vso pot jedli hladne pri-
grizke. Pa tudi prijetno
nam je bilo, da smo si ne-
koliko odpočili utrujene
noge. 

Odhod avtobusa iz Čate-
ža je bil načrtovan ob 15
uri. Na parkirnem prostoru
pa je bilo zopet toliko avto-
busov, da smo komaj našli
svojega. Vkrcali smo se in
z nekoliko zamude  krenili
iz Čateža. Prijetno utrujeni
in z zadovoljstvom smo po-
doživljali pohod. Nekateri
so kar kmalu zadremali,
drugi pa so še bili toliko ži-
vahni, da so hodili po avto-
busu gor in dol.

Vsi pa smo si rekli: »Pri-
hodnje leto gremo zopet.«
Lani je bil dež, letos je bilo
oblačno, zato upamo, da
bo prihodnje leto sončno.
No, kakorkoli že, saj je na-
slednji pohod jubilejni, 20.,
in že zato skorajda ne bi
smeli manjkati. 

Danica Sekavčnik - Kotnik

Pohod po Levstikovi poti
ZZaa lleettooššnnjjee zzbbiirraannjjee pprriijjaavv zzaa LLeevvssttiikkoovvoo ppoott,, mmii jjii rraajjee 
rreeččeemmoo PPooppoottoovvaannjjee iizz LLiittiijjee ddoo ČČaatteežžaa,, sseemm bbiillaa kkaarr mmaallccee
nnaa ttrrnniihh.. NNiisseemm vveeddeellaa,, kkaakkššeenn bboo ooddzziivv gglleeddee nnaa ttoo,, kkaakkššeenn
jjee bbiill llaannii,, kkoo ssmmoo iimmeellii ssmmoolloo zz vvrreemmeennoomm,, ppootteemm ppaa jjee bbiilloo
zzaa lleettooššnnjjii ppoohhoodd ššee vveeččjjee zzaanniimmaannjjee..
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Olga in Vinko Repotočnik na Levstikovi poti  

prosvetljevanja ter zdrav-
stveni, socialno-humanitar-
ni zaščiti oseb s sladkorno
boleznijo in drugih oseb,
ki jih posredno ali drugače
ogroža  sladkorna bolezen. 

Marjana Pavlič

Golobi miru na mirovniškem festivalu
ob 60-letnici OZN

Devetnajstega novembra je bilo v Tr-
bovljah že sedmo državno tekmovanje
osnovnošolcev in srednješolcev v pozna-
vanju sladkorne bolezni in nevarnostih, ki
jih prinaša ta prikrita in huda bolezen.
Med udeleženci tekmovanja  so bili tudi
učenke in učenci iz obeh kočevskih os-
novnih šol. Aida Zečkanovič in Anja Ma-
rinč sta si prislužili zlato priznanje, srebrno pa Nina Ma-
rolt, Samanta Stanešič, Pia Marincelj in Tara Novak (na fo-
tografiji). Prejemnikov bronastih priznanj je veliko in jih
ne bomo naštevali, vsi pa so si zaslužili veliko pohvalo,
da so s pridobljenim znanjem o zahrbtni bolezni in nje-
nim razumevanjem naredili nekaj za svoje zdravje.

Še enega lepega dogodka smo bili letos deležni. Zdrav-
stveni dom Kočevje je v zadovoljstvo vseh sladkornih bol-
nikov, strokovnih delavcev in osebja, ambulanti za diabe-
tike namenil in odprl na novo preurejene in opremljene
prostore. Zadovoljstva ni mogla skriti tudi direktorica ZD
Kočevje, dr. Andreja Rako, ki nam je povedala: »V okviru
adaptacije pritličnega trakta ZD Kočevje smo obnovili
tudi diabetološko ambulanto. Prejšnji enoten prostor smo
ločili na sestrski prostor in na zdravniško ordinacijo. S
tem smo omogočili ločeno delo in preselili jutranji od-
vzem krvi v prostore ordinacije. Sredstva za obnovo je
prispevala občina Kočevje, pohištvo je kupilo podjetje
VPD Bled, drugo opremo pa ZD Kočevje.« Ksenija Vidoševič
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Poslušalcem tega radia
sva predstavila delovanje
našega društva, ki dela po
načelu prostovoljnosti in
humanosti, in kakšne nalo-
ge opravljamo za dosego
svojih ciljev, koliko članov
ima naše društvo in kako
se financiramo. Nakazala
sva težavo s prostori, s ka-
tero se društvo ubada že
vrsto let. Za nemoteno de-
lovanje društva bi bili pro-
stori nujno potrebni. Župan
občine Lenart je obljubil,
da bomo prostore dobili
prihodnje leto. 

V Lenartu vsak torek de-
luje ambulanta za sladkor-
ne bolnike, ki jo vodita dr.
Eva Mejač in sestra Anica
Fras. V oddaji sva precej
pozornosti namenila 14. no-
vembru, svetovnem dnevu
sladkorne bolezni. Poudari-
la sva, da si vsa društva, na
čelu z Zvezo društev diabe-

tikov Slovenije, prizadeva-
mo, da bi za to bolezen
vedelo čim več ljudi, ker
število bolnikov vsako leto
narašča, predvsem med
mladimi. Dejavniki, ki jo
povzročajo, so nezdrav
način prehranjevanja in
premalo telesne dejavnos-

ti. Naloga druš-
tev je tudi, da
na ljudi deluje
preventivno ter
da jih  ozavešča
in spodbuja k
zdravemu nači-
nu življenja. 

Posebno poh-
valo sva nameni-
la učencem in
mentoricam  os-
novnih šol: Le-
nart, Voličina,
Sv. Jurij in Sv.
Trojica, ki se
vsako leto udele-
žijo državnega
tekmovanja v
znanju o slad-
korni bolezni in
na njem dosega-
jo zelo dobre
rezultate. 

V petek, 11. novembra,
smo s pomočjo dveh ses-
ter iz Zdravstvenega doma
Lenart, podjetja Zalokar &
Zalokar in članov izvršne-
ga odbora našega društva

prvič organizirali merjenje
sladkorja in krvnega tlaka
pri naključnih občanih.
Merjenje smo izvajali v
Blagovnici Mercator. Akcije
se je udeležilo 150 ljudi.
Delili smo tudi zgibanko o
sladkorni bolezni, v kateri
je bila tudi pristopna izja-
va za včlanitev v naše
društvo. 

Z akcijo smo želeli dati
poudarek svetovnemu
dnevu sladkorne bolezni in
odkriti morebitne nove

bolnike. Odkrili smo nekaj
oseb, ki so imele povišan
krvi sladkor, in jih napotili
k njihovim zdravnikom.
Udeleženci so akcijo poh-
valili, zato jo bomo še po-
novili. Zahvaljujem se
Zdravstvenemu domu Le-
nart in podjetju Zalokar &
Zalokar, ki sta nam omo-
gočila izvesti to humano
akcijo.

POHOD SMO ORGANIZIRALI
PRVIČ

Svetovni dan sladkorne
bolezni smo počastili s po-
hodom, ki se ga je udeleži-
lo 19 članov - pohodnikov.
To je bil naš prvi pohod.
Zanj smo si zbrali daljšo
pot, dolgo deset kilome-
trov, od Lenarta do Voličine
in nazaj. Potekal je v prijet-
nem in veselem razpolože-
nju. Naše članice so nam
ob poti ponujale topel čaj
in jabolčni sok. Ko smo pri-
speli do Voličine smo si iz-
merili krvni sladkor, pojedli

Društvo diabetikov Lenart

Ob svetovnem dnevu sladkorne 
bolezni nastop na radiu
OObb ssvveettoovvnneemm ddnneevvuu ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii ssmmoo ttuuddii vv nnaaššeemm
ddrruuššttvvuu iizzvveeddllii kkaarr nneekkaajj aakkttiivvnnoossttii.. DDeevveetteeggaa nnoovveemmbbrraa ssvvaa
bbiillaa ss ttaajjnniikkoomm ddrruuššttvvaa ggoossttaa nnaa rraaddiiuu SSlloovveennsskkee ggoorriiccee,, 
1111.. nnoovveemmbbrraa ssmmoo oorrggaanniizziirraallii mmeerrjjeennjjee kkrrvvnneeggaa ssllaaddkkoorrjjaa 
iinn kkrrvvnneeggaa ttllaakkaa,, 1144.. nnoovveemmbbrraa ppaa ppoohhoodd oodd LLeennaarrttaa 
ddoo VVoolliiččiinnee iinn nnaazzaajj.. 
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Med pohodom smo se pokrepčali tudi s toplim čajem in jabolčnikom

Merjenje sladkorja in krvnega tlaka

toplo malico, se družili in
tudi zapeli. Po daljšem
postanku smo pot nadalje-
vali nazaj proti Lenartu.
Dobre volje in domačnosti
na pohodu ni manjkalo,
zato smo si zadali nalogo,
da za svoje zdravje nekaj
naredimo in pohode še or-
ganiziramo. Od Zveze
društev diabetikov Sloveni-
je smo prejeli reklamne
kape, ki nam bodo v spo-
min na prvi pohod. 

Jožica Vračko
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O pravilni in varni uporabi
zdravil in shranjevanju inzu-
linskih pripravkov nam je
predavala Valnea Jurečič,
mag. farm. spec. iz Ljublja-
ne. Iz njenega predavanja
smo izvedeli veliko novega.
Predavanje je bilo koristno
za vsakega posameznika, saj
je zelo pomembno, da smo
dobro poučeni, kako jemati
zdravila in kako uporabljati
in shranjevati inzulin.

V Celju smo se udeležili

proslave ob svetovnem
dnevu sladkorne bolezni.
Društvu diabetikov Celje gre
pohvala, saj so pripravili zelo
zanimiv in pester program;
za vsako dušo je bilo kaj. V
recitalih mladih z zdravstve-
ne šole je lahko vsakdo našel
delček sebe in svojih težav,
ki ga spremljajo.

POHOD OB SVETOVNEM
DNEVU SLADKORNE BOLEZNI

V ponedeljek, 14. novem-
bra, na svetovni dan slad-

korne bolezni, smo se ude-
ležili pohoda proti sladkor-
ni bolezni. Tudi letos ga je
organiziralo podjetje Novo
Nordisk. Namen tega poho-
da je zbrati čim več pohod-
nikov. Ljudi je treba prepri-
čati, da je hoja zelo zdrava
in koristna za vsakega slad-
kornega bolnika, kakor tudi
za zdravega človeka. Zdrav-
niki priporočajo vsaj tride-
setminutno hojo na dan.
Pohoda proti sladkorni bo-
lezni se je udeležilo 26 čla-
nov iz našega društva.

Pohod po Gornji Radgoni je
trajal več kot eno uro. 

Mimoidoči so nas spra-
ševali, kaj imamo. Pojasni-
li smo jim, da je za svetov-
ni dan skadkorne bolezni,
in jih povabili, da se nam
pridružijo, ker je hoja ko-
ristna za vse, ne samo za
sladkorne bolnike. Žal
nam ni uspelo nikogar
prepričati, da bi se nam
pridružil. Vsem se je kam
mudilo. Upam, da bo pri-

hodnje leto kaj boljše in
da nam bo uspelo prite-
gniti kaj več krajanov na
pohod, saj izobesimo pla-
kate in veliko je povedane-
ga tudi v medijih. Po po-
hodu sta nas v društveni
pisarni čakala topel čaj in
prigrizek, ki se je vsem
prilegel, saj je bilo zunaj
precej mrzlo. Pa na svide-
nje prihodnje leto z upa-
njem, da nas bo na poho-
du še več kot letos.

SLABO OBISKANO PREDAVANJE
O DIABETIČNI NOGI

Enaindvajsetega novem-
bra smo v osnovni šoli Ra-
denci organizirali predava-
nje o diabetični nogi. Ude-
ležba članov društva iz ob-
čine Radenci je bila zelo
slaba, tako da nas je bilo

kar sram pred našim zdrav-
nikom. Vsa predavanja so
sila zanimiva. Predavanje o
diabetični nogi je bilo še
posebno zanimivo. Zopet
so nas opozorili, da je zelo
pomembno pravočasno
ukrepati in poiskati zdrav-
niško pomoč, če ugotovi-
mo, da je z našimi nogami
karkoli narobe. 

Po predavanju je višja
medicinska sestra izvedla
še učno delavnico o pra-

vilni negi in pregledova-
nju nog. Vsak dan je treba
noge temeljito pregledati
in pretipati, da lahko takoj
ugotovimo, ali so nastale
kakšne spremembe. Čla-
nom društva in drugim
prebivalcem občine Ra-
denci polagam na srce,
naj se udeležujejo preda-
vanj in učnih delavnic, ki
jih organiziramo, saj se je
treba kar naprej izobraže-
vati, da bi vsakdo pravo-
časno ugotovil, če je z
njim kaj narobe. Želimo
si, da udeležba na preda-
vanjih ne bi bila vedno
tako skromna, saj si
zdravnik in medicinska
sestra vzameta čas za
nas, zato ju ne razočaraj-
mo vedno znova in znova.

Darja Lesjak

Društvo diabetikov Gornja Radgona, 
Sv. Jurij ob Ščavnici, Radenci

Jesenske aktivnosti
NNaaššee ddrruuššttvvoo ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv jjee ddeellaavvnnoo ttuuddii vv ppuusstteemm
ppoozznnoojjeesseennsskkeemm iinn zzggooddnnjjeemm zziimmsskkeemm ččaassuu,, kkoo ssttaa ookkrroogg
nnaass tteemmaa iinn ddoollggččaass.. ZZaaddnnjjoo ookkttoobbrrsskkoo ssoobboottoo ssmmoo iimmeellii 
zzaanniimmiivvoo pprreeddaavvaannjjee oo pprraavviillnnii iinn vvaarrnnii uuppoorraabbii zzddrraavviill iinn
sshhrraannjjeevvaannjjuu iinnzzuulliinnsskkiihh pprriipprraavvkkoovv.. NNoovveemmbbrraa ssmmoo 
pprroossllaavviillii ssvveettoovvnnii ddaann ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii iinn iimmeellii pprreeddaavvaannjjee
oo ddiiaabbeettiiččnnii nnooggii,, vveennddaarr ssee ggaa jjee,, žžaall,, uuddeelleežžiilloo zzeelloo mmaalloo
ččllaannoovv.. 

I Z  N A Š I H  D R U Š T E V
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za nego vaših nog

Na mejnem prehodu na mostu čez Muro

Sprehodili smo se mimo šampajnske kleti
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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
Obiski diabetikov v domovih upokojencev Mirjam Beden, 01 721 42 79

17. marec Predavanje ob 16.00, Zdravstveni dom Mirjam Beden, 01 721 42 79

16. februar Občni zbor ob 16.00, Gostišče Kovač Mirjam Beden, 01 721 42 79

28. januar Pohod Lukovica-Gradišče jezero ob 10.00, Lukovica Maks Grošelj, 031 800 656, 01 722 76 11

Društvo diabetikov Gornja Radgona
6. december Rekreacijski pohod po dogovoru blagajnik, 040 640 055

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

Društvo diabetikov Idrija
december 2005 Predavanje OŠ 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 Kočevje
14. december Inzulinska črpalka in modra tehtnica ob 18.00, knjižnica Kočevje Melita Mušič, 031 62 82 55, Branka Kovačič, 041 51 82 56

20. december Zabavna prireditev s plesom in srečelovom ob 18.00, restavracija Marof Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55, Branka Kovačič, 041 51 82 56

od januarja do marca Šola kuhanja in zdrave prehrane obvestilo po zbranih prijavah Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55, Branka Kovačič, 041 51 82 56

1. januar Ogled gled.predstave Jeklene magnolije MGL Ljubljana - po prijavah Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55 

Občni zbor pisno obvestilo in radio Uni vox Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55 

22. februar Predavanje: Sladk.bolezen in krvni pritisk ob 18.00, hotel Valentin Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55 

vsako 1. sredo v mesecu Merjenje sladkorja, holesterola in krv. tlaka od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov Bojan Figar 01 895 40 61, Branka Kovačič, 041 51 82 56

vsako 1. sredo v mesecu Informativni dan ob 17.00, pisarna društva diabetikov Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55

vsak torek Voden pohod v okolici Kočevja ob 14.00, avtobusna postaja Kočevje Jože Krapež, 041 62 44 14

vsako sredo 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

zadni četrtek v mesecu Kopanje v Dolenjskih toplicah ob 9.00, avtobusna postaja Kočevje Branka Kovačič, 041 51 82 56

Društvo diabetikov Kranj
17. marec Občni zbor ob 17.00, Kranj, Diabetični center društevena pisarna

18. februar Smučarski tek-pohod v Dupljah ob 9.30, Duplje, parkirišče pri cerkvi društvena pisarna ali Ivan Benegalija, 031 485 490

februar, marec 7-dnevni izobraževalni program od 14.00, Kranj, avtobusna postaja društvena pisarna ali Ivan Benegalija, 031 485 490

21. januar Pohod in sankanje na Bistriški planini ob 7.00, avtobusna postaja Kranj društvena pisarna ali Ivan Benegalija, 031 485 490

Društvo bo v letu 2006 v novih prostorih Diabetičnega centra (USM meritve, predavanja, delavnice, debatni klubi, Točni termini bodo objavljeni na oglasni deski v centru, dodatne 
pričelo izvajati različne aktivnosti terapije ...) informacije v pisarni društva

vsak delovni dan Uradne ure Delovni čas diab. ambulante, društvena pisarna društvena pisarna
v Diabetičnim centru

vsak 2. četrtek v mesecu 2-urni pohodi v okolico Kranja ob 17.00, Kranj, pred Diabetičnim centrom društvena pisarna ali Ivan Benegalija, 031 485 490

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

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

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

vsako sredo Uradne ure od 8.00 do 11.00 ure društvena pisarna, 01 898 15 84

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

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

Društvo diabetikov Ljubljana
vsak 1. ponedeljek v mesecu Merjenje HbA1c, mikroalbumini ob 15.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2 Igor Novak, 282 21 33

1. in 3. ponedeljek v mesecu Plavanje ob 20.00, Zavod RS za rehabilitacijo Hermina Šteh, 041 338372

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

vsak ponedeljek Svetovanje, informiranje, merjenje ob 14.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2 Igor Novak, 282 21 33

vsako sredo Voden sprehod z merjenjem ob 10.00, Ulica Stare pravde 2 Igor Novak, 282 21 33

vsako sredo Badminton ob 17.00, Bit center Igor Novak, 282 21 33

vsak torek in četrtek Svetovanje, informiranje, merjenje ob 9.00 do 11.00, Ulica Stare pravde 2 Igor Novak, 282 21 33

Društvo diabetikov Ljutomer
vsako 2. sredo v mesecu Razgovori z medicinsko sestro in svetovanje od 13.00 do 15.00, zdravstveni dom Nada Smolkovič, 585 14 00

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

zadnji teden v mesecu 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
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Datum Vsebina Čas in zbirno mesto Kontaktna oseba + tel. št..

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

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

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

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

Društvo diabetikov Slovenj Gradec
vsak petek Kegljanje od 16.00 do 17.00, kegljišče Stane Oblak, 051 613 342

vsako sredo Pohod ob 15.30, pri mostu k NO Olga Repotočnik, 041 945 664

Društvo diabetikov Škofja Loka
17. december Novoletno srečanje ob 18.00, dijaški dom Poden Marija Mančevski, 031 472 125

11. marec Občni zbor ob 10.00, OŠ Ivan Grohar Silva Žontar, 031 390 284

18. februar Smučarski tek-pohod v Dupljah ob 09.30, Duplje Marija Mančevski, 031 472 125

21. januar Sankanje z Bistriške planine ob 09.00, Gasilski dom Brezje Marija Mančevski, 031 472 125

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

Društvo diabetikov Tolmin
21. december Predavanje: Od diete do inzulina ob 16.00, dvorana Grad Tolmin Franc Šebenik, 05 388 25 36

21. december Novoletno druženje po predavanju ob 17.00, dvorana Grad Tolmin Robert Rusič, 05 388 26 53

v 2. polovici marca Učna delavnica o pravilni prehrani ob 16.00, ZD Tolmini Franc Šebenik, 05 388 25 36

11. do 19. februarja Zdraviliško zdravljenje Zdravilišče Krka Strunjan Franc Šebenik, 05 388 25 36

v 2. polovici februarja Občni zbor z zdravstvenim predavanjem Občina Tolmin Franc Šebenik, 05 388 25 36

od decembra do marca Telovadba ob 16.00, ZD Tolmini Severina Hvala, 05 388 18 85

Društvo diabetikov Tržič
11. februar Občni zbor ob 17.00, avtobusna postaja Marija Hafner, 031 727 208

21. januar Sankanje z Bistriške planine ob 09.00, Gasilski dom Brezje Jerebic Jože, 031 570 330

Društvo diabetikov Velenje
vsak četrtek Tedenski pohod Šoštanj po dogovoru, Ribiška koča Fanika Jurjevec, 040 924 293

vsako sredo Tedenski pohod Velenje po dogovoru, Ribiška koča 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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Ljudje, ki so se udeležili akcije, so
bili seznanjeni z rezultati merjenj,
poleg tega pa so bili deležni tudi na-
svetov o zdravem načinu življenja. Iz-
vedeli so oziroma obnovili so znanje
o tem, kateri so zunanji dejavniki
tveganja (povečana telesna teža in
debelost, premajhna telesna aktiv-
nost, kajenje, stres, povišane maščo-
be in sladkor v krvi ter povišan krvni
tlak) in kateri so dejavniki tveganja,
na katere ne moremo vplivati (spol -
moški so bolj ogroženi kot ženske,
starost - s starostjo narašča možnost
srčno-žilnih obolenj in genetska pre-
dispozicija). Na voljo so bile zgiban-
ke, brošure in revije.

S KARDIOMOBILOM
SMO PRIŠLI K LJUDEM

Velik pomen teh meritev je v tem, da
zdravstvena ekipa pride k ljudem in ne
nasprotno in da so rezultati takoj
znani. Marsikdo ne hodi k zdravniku,
ne pozna svojih vrednosti holesterola,
sladkorja in krvnega tlaka. Če bi želeli
po normalni poti izvedeti, kakšen je
naš holesterol, bi morali najprej k
splošnemu zdravniku, kjer se nam
lahko zgodi, da čakamo v čakalnici več
ur, nato je treba v laboratorij, čez dan
ali dva moramo poklicati zdravnika za
rezultat, tako da ves postopek vzame
kar nekaj časa.

S kardiomobilom smo prišli k lju-
dem, tako da ni bilo nepotrebnega
strahu pred belo haljo. Ljudje so tudi
takoj izvedeli, kako je treba ravnati,
če vrednosti niso bile prave. Pri teh

akcijah se vedno
potrdi dejstvo, da
so ljudje željni
preventive. 

Poglejmo, kak-
šni so bili rezulta-
ti po posameznih
krajih, ki jih je
obiskal kardiomo-
bil. Rezultati se
glede na zemlje-
pisno lego kraja
ponekod močno
razlikujejo. V Rad-
ljah in Kapli smo
52 osebam izme-
rili krvni tlak, ho-

lesterol in krvni
sladkor. Neustrez-
ne vrednosti krv-
nega tlaka je
imelo 35,2 od-
stotka oseb, ho-
lesterola 46,1 od-
stotka in krvnega
sladkorja 13,5 od-
stotka oseb. 

REZULTATI OD KRAJA
DO KRAJA ZELO REZLIČNI

V Ljubljani je od 219 meritev imelo
neustrezne vrednosti krvnega tlaka
54,3 odstotka oseb, holesterola 52,1
odstotka in krvne-
ga sladkorja 9,2
odstotka oseb. V
Postojni in Logatcu
so bili rezultati še
slabši. Neustrezne
vrednosti krvnega
tlaka je imelo 63,9
odstotka oseb (158
meritev), holeste-
rola 66,7 odstotka
(174 meritev) in
krvnega sladkorja 24,7 odstotka oseb
od prav tako 174 meritev.  

V Podgradu in Kozini smo krvni
tlak izmerili 179 osebam.  Neustrez-
ne vrednosti jih je imelo 72,6 odstot-
ka. Holesterol smo izmerili 178 ose-
bam. Neustrezne vrednosti jih je
imelo 51,1 odstotka. Krvni sladkor
smo izmerili 167 osebam, med kate-
rimi petina ni imela ustreznih vred-
nosti. 

V Litiji in Kisovcu od 189 meritev ni
imelo ustrezne vrednosti krvnega
tlaka 77,8 odstotka oseb, holesterola
50,5 odstotka in krvnega sladkorja
17 odstotkov oseb. V Ivanjkovcih in
na Ptujski gori od nekaj več kot sto
meritev ni imelo ustrezne vrednosti
krvnega tlaka 75,7 odstotka oseb,
holesterol 51,5 odstotka in krvni
sladkor 10,5 odstotka oseb. 

Zadnje meritve so bile na Jezer-
skem in v Komendi. Ustrezne vred-
nosti krvnega tlaka ni imelo 54,3 od-
stotka oseb od 138 meritev, holeste-
rola 54,8 odstotka in krvnega slad-
korja 17 odstotkov oseb. 

LJUDJE SO ŽELJNI
PREVENTIVE

Graf prikazuje število
opravljenih meritev in
število neustreznih
vrednosti. Skupno smo
opravili 2924 meritev,
od tega je 64,4 odstot-
ka ljudi imelo krvni
tlak višji od 140/90

mmHg, 54,2 odstotka holesterol višji
od 5,0 mmol/L in 17,3 odstotka povi-
šan krvni sladkor. 

ŠŠtteevviilloo mmeerriitteevv iinn šštteevviilloo nneeuussttrreezznniihh
vvrreeddnnoossttii,, jjeesseenn 22000055

Tudi jesenska akcija, ki smo jo iz-
peljali v sodelovanju z Društvom za
zdravje srca in ožilja Slovenije in
Zvezo društev diabetikov Slovenije ter
s pomočjo farmacevtskega podjetja
Pfizer in drugih sponzorjev, je bila,
tako kot prejšnji dve, zelo odmevna
in uspešna, saj so ljudje pokazali iz-
jemno zanimanje za naše aktivnosti. 

Jasna Jukič Petrovčič, prof. zdr. vzg.,
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

48

Jesenska pot kardiomobila
DDrruuššttvvoo zzaa zzddrraavvjjee ssrrccaa iinn oožžiilljjaa SSlloovveenniijjee iinn ZZvveezzaa ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveenniijjee ssttaa ss ppoommooččjjoo ffaarrmmaacceevvttsskkeeggaa
ppooddjjeettjjaa PPffiizzeerr iinn ddrruuggiihh ssppoonnzzoorrjjeevv ttuuddii jjeesseennii pprriipprraavviillaa ppoott kkaarrddiioommoobbiillaa.. AAvvttooddoomm,, oopprreemmlljjeenn zzaa mmeerriittvvee 
kkrrvvnneeggaa ttllaakkaa,, hhoolleesstteerroollaa iinn gglluukkoozzee,, jjee lleettooššnnjjoo jjeesseenn žžee ttrreettjjiičč kkrreenniill nnaa ppoott ppoo sslloovveennsskkiihh kkrraajjiihh.. NNaammeenn 
aakkcciijjee jjee ooddkkrriivvaannjjee zzddrraavvssttvveennoo ooggrroožžeenniihh pprreebbiivvaallcceevv zzaa bboolleezznnii ssrrccaa iinn oožžiilljjaa iinn ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii.. JJeesseennsskkaa
nnoovvoosstt jjee bbiillaa,, ddaa ssee nnaamm jjee ppoonneekkoodd pprriiddrruužžiillaa zzddrraavvssttvveennaa eekkiippaa zzaa ssppiirroommeettrriijjoo.. PPoolleegg eekkiippee zzaa mmeerriittvvee 
jjee bbiill zz nnaammii vveeddnnoo ttuuddii zzddrraavvnniikk.. 
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N A G R A D N A  K R I Ž A N K A

Geslo: _ ____  _________  _  ________

Nagrajencem križanke iz številke 61. čestitamo!
Nagrajenci so: 1. nagrada: BBaarrbbaarraa KKeelliihh,, Titova 22, 
4270 Jesenice, 2. nagrada: MMaarriijjaa GGoolloobb,, Partizanska 32,
9250 Gornja Radgona, 3. nagrada: MMaarrjjaannaa GGaalluunn,,
Majcigerjeva 9, 2000 Maribor.
Tokrat bo nagrado za pravilno izpolnjeno križanko 
poklonilo podjetje Polzela.
Rešene križanke pošljite do 2255.. jjaannuuaarrjjaa 2006 na naslov:
ZZvveezzaa ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveenniijjee,, EEiinnssppiieelleerrjjeevvaa uulliiccaa 33,,
11000000 LLjjuubblljjaannaa, s pripisom »Nagradna križanka«. Ne 
pozabite napisati vaše davčne številke in davčne izpostave.

Kupon za nagradno križanko (december 2005)

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

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

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

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

##
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GILJOTINO

IME
PISATELJICE

PEROCI

PUSTO-
LOVKA

ZNAČILNOST
LAHNEGA

SLOVENSKI
GRAFIK
JUSTIN

UVIDEVANJE

SREDIŠČE
IRSKE

GROFIJE
KILDARE

DOMAČA
ŽIVAL, KI SE
GOJI ZARADI

VOLNE

POJAV
NA

VODI

PRVA
ŽENSKA
RIMSKA 

DVE

Avtor:
Rudi 
Murn

OPIS
ROKOVANJA

S 
STROJEM

IZPIRALNIK
ZA ŽENSKO
NOŽNICO

ŽUPAN
POD

FRANCOZI

ŠP. PISATELJ
BAROJA
HRVAŠKI
PISATELJ

IME SLO-
VENSKEGA
IGRALCA
CIGOJA

ENAKI 
ČRKI

NADALJNJE
BIVANJE

LOVEC
(redko)

RAOS, 
Ivan 

- hrvaški
pisatelj

STAROJUD.
KRALJ

INTERVAL
MALE

SEKUNDE

PEVEC
PESTNER

POVRŠINA
GORSKE

REŠEVALNE
SANI

PETER
VILFAN

KEMIJSKI
ZNAK ZA
TANTAL

AVTOBUS V ANGLEŠKEM
OKOLJU

BOLEZEN,
KI JO

POVZROČA
VIRUS

REKA
V ROMUNIJI

PPRRIIPPAADDNNIIKK
HHRRVVAAŠŠKKIIHH
UUSSTTAAŠŠEEVV

OTO
GIACOMELLI

RJAVA ŽABA
Z LISAMI
MLINSKI

ŽLEB

HOKEJSKI
KLUB

TITAN
ANGLEŠKI
ZDRAVNIK,

NOBELOVEC
ZA MEDICINO,

1902

PREIZKUS

DARILO
SEZNAMI

OSEB
KLICA

GOZDNO
DREVO

GRŠKI
JONSKI
OTOK

ZVOK 
DOLOČENE

VIŠINE
BORIS UDRIH

ITALIJANSKI
GROF 

(naša pisava)
ARGON

MOČVIRNAT
TRAVNIK 

OB
VODI

KAD SPOLNOST

NEKDANJA
POVRŠINSKA

MERA

NAGLAVNI
ZAJEDAVEC

KEMIJSKI
ZNAK

ZA
ERBIJ

NEMŠKA
IGRA

S
KARTAMI
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Zaradi mojih let, dolgotrajne slad-
korne bolezni, vztrajnosti in odnosa
do bolezni oziroma do
zdravja sem se odločila
za desetkilometrsko
progo. Tek ni šport za
uživače. Meni prinaša
samozavest, večjo te-
lesno zmogljivost,
večjo odpornost in  mi
pomaga pri premago-
vanju bolezni. Eni imamo radi tek,
drugi, tako kot sosedov Tone, pa no-
gomet.   

Mesec oktober, ki nas lahko še pre-
seneča z vročino, prihodnje leto z
mrazom, je bil letos do tekačev zelo
prizanesljiv in z jesenskimi barvami
darežljiv. Na tekaški poti so nas
vzpodbujali številni gledalci, zvoki
orkestrov, godbe na pihala in posa-
mezni instrumentalisti, kar je pripo-
moglo k hitrejšemu ritmu mojega
teka. 

ANICA, ANICA, DAJ ŠE MALO
V preteklosti je na mojih tekih (na

42, 21 ali 10 kilometrov) vame pri-
hrumel val globoke reke, žuborenje
oddaljenega potoka ali modrina bli-
žnjega oceana. Letos Ljubljana ni
kraj za taka doživetja. Na ljubljanskih
ulicah se soočam z inventuro mojega
življenja in si s tem skrajšam pot do
cilja. Oživijo spomini, na srečo lepi

pogosteje kot slabi. V dobri uri sem
otrok in  ženska na prehodu v sta-
rost. Sem v šoli, v službi, ljubkujem
in negujem svojega sina, se ljubim,
jezim, sem tako zelo bolna, da se
čudim mojemu občasnemu dobremu
počutju, prijateljujem, planinarim, z
možem gradiva hišo, tečejo mi solze
... In nekdo z ulice kliče 'Anica,
Anica, daj, daj, še malo'. Se nasmeh-
nem, pozdravim in že tečem naprej,
čeravno me boli stopalo, čez nekaj
metrov prst na levi nogi, pa vroče mi
je, da ni za povedati. 

Za menoj je pet kilometrov. Še pet
jih imam pred seboj. Okrepčevalnica
me ohladi. Insulinsko črpalko sem
ustavila pred startom in tudi sladkor
je bil takrat primeren za mojo dolžino
teka. Tečem počasi, vseskozi tečem in
vsakega koraka  sem vesela. Včasih bi
kar zaplesala na dolgi ulici, polni vro-
čičnih teles. Moj mož je že daleč,
daleč spredaj. Upam, da ga ne boli
ahilova tetiva. Tiščijo me nogavice, od
znoja srbi pod pazduho in kar naen-
krat me nič ne moti, nič ne boli. V
mislih sestavljam pesem, kuham kosi-
lo in berem zadnjo knjigo. Bo Mitja
prišel domov, bo vprašal, kako sva
tekla? On pozna tekaško vznesenost.

PRAVE BABE NE TARNAJO
Zazrem se vase. Še dolga je pot do

cilja. Le s takim razmišljanjem sem
bližje cilju na Trgu republike. Zelo
daleč sem od političnega, ekonom-
skega in socialnega vsakdana. Pred
Maksimarketom se, ne vprašajte
kako, globoko oddahnem. Srečujem
se s prijatelji tekači, znanci, si česti-
tamo in  nadoknadimo izgubljeno
energijo s sadjem, pijačo, kar  nam
ponudijo prijazni organizatorji. Na
zadnjem ovinku zagledam moža. Kli-
čem ga, kričim, tako zelo sem ga ve-
sela. 

Prave babe ne tarnajo, sem brala.
Baba je sinonim za žensko v tretjem
življenjskem obdobju, ki polno živi, z
veseljem, s strastmi in dušo, ki ima
modrost, sočutje, humor, pogum in
življenjsko moč. Šum mojega vsakda-
na pa je, kako biti čim bolj zdrava ali
čim manj bolna. Najraje sem baba.

Anica Kvas

Na 10. ljubljanskem maratonu
TTuuddii lleettooss sseemm ssooddeelloovvaallaa nnaa jjuubbiilleejjnnii,, vveelliikkii tteekkaašškkii pprriirreeddiittvvii vv LLjjuubblljjaannii,, nnaa ddeesseetteemm lljjuubblljjaannsskkeemm mmaarraattoonnuu,,
tteekkuu nnaa 4422,, 2211 iinn 1100 kkiilloommeettrroovv,, nnaa kkaatteerreemm jjee tteekklloo vveečč kkoott sseeddeemm ttiissoočč vvrrhhuunnsskkiihh tteekkaaččeevv,, ššppoorrttnniikkoovv iinn 
rreekkrreeaattiivvcceevv.. 
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Anica Kvas po pretečenem ljubljanskem 
maratonu

Vsak svoj prav 
na svet prinaša.
Če nam vse je prav,
današnji dan 
včerajšnjega prekaša.
Sicer slepilo 
vse odnaša.

Na zalogi je še nekaj zgoščenk
in kaset, z naslovom Sveta je
noč, ki smo ju izdali skupaj z
New Swing Quartetom. 
Od prodaje zbrana sredstva
namenjamo delovanju zveze in
društev diabetikov Slovenije
(cena zgoščenke je 2.200 SIT,
kasete pa 1.300 SIT).
Oboje lahko naročite po pošti
na naslov Zveza društev 
diabetikov Slovenije, 
Einspielerjeva ulica 3, 
1000 Ljubljana, ali po tel. na
št.: 01/236-27-26.

Ob nakupu 
prejmete darilce !

                  


