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Sreča in zdravje

Janko Kušar,
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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 praznovanje 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 nevšečnostim, 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 udeležbo članov in tudi drugih pri izvajanju izobraževalnih in drugih programov. Več tisoč se jih je udeležilo raznih strokovnih predavanj, ki so
jih organizirala naša društva. Na enotedenskih izobraževalnih okrevanjih je bilo kakih 2500 naših članov. Velika želja za športno udejstvovanje 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 Državnega zbora Republike Slovenije. V svojem zelo čustvenem in prijaznem
govoru je med drugim dejal: »Vesel sem vaše skrbi za sladkorne bolnike, 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 zdravje, zdravstvenimi ustanovami in drugimi društvi.«
V Trbovljah smo imeli 7. srečanje mladih iz znanja o sladkorni bolezni, 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 nadaljevati in krepiti. Manj od pričakovanega je bilo doseženega pri nastajanju 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 predstavimo sladkornim bolnikom in slovenski javnosti.
Ker mi je prostor odmerjen, bom moral počasi končati. Tudi v prihodnjih 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 društev diabetikov Slovenije in v osebnem imenu zahvalil vsem, ki ste s svojim delom pripomogli, da smo skupaj v letu, ki se izteka, opravili pomembno 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.

Cveto Pavlin,
vaš urednik

Letošnje leto je minilo hitro
in kot da smo se še pred
kratkim pripravljali na praznovanje leta 2005, pa smo že na
pragu leta 2006. Slovesnost za
to priložnost smo pripravljali
skoraj hkrati s proslavo svetovnega 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 prizadevajo, da bi bilo njihovo delo čim bolj učinkovito.
Ljudje povezani v društvih sladkornih bolnikov so
si življenje lepšali s prijetnimi srečanji, izleti, predavanji in skupnimi srečanji. Na številnih predavanjih so se naučili marsikaj, kar jim pomaga uspešno premagovati vsakdanje težave, ki jih sladkorna bolezen prinaša.
Letos so se sladkorni bolniki lahko udeležili
številnih dogodkov v svojih društvih in na ravni
zveze, od športno-rekreativnega srečanje v Velenju do pohodov ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni. To vsem daje pogum za lažje življenje 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 organizirali 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 nacionalnega programa oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo 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 veliko zdravja ter srečnih in veselih trenutkov v letu
2006.
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AKTUALNO

Generalna skupščina IDF/Evropa
in srečanje Skupaj smo močnejši
Tudi letošnje redno letno zasedanje generalne skupščine Mednarodne diabetične zveza za evropsko regijo
(IDF/Evropa) in srečanje Skupaj smo močnejši sem, tako kot vsako leto, nestrpno pričakovala.
Vedno se namreč veselim srečanja s predstavniki iz drugih evropskih organizacij sladkornih bolnikov,
s katerimi smo v skoraj desetih letih sodelovanja postali že pravi prijatelji.

Vlasta Gjura Kaloper, 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 nacionalne organizacije diabetikov in njihovi
dejavni člani in voditelji.
Letošnjege generalne skupščine in
srečanja Skupaj smo močnejši se je
udeležilo 72 delegatov, 58 udeležencev in šest sponzorjev iz vseh držav
članic IDF/Evropa. Slovenija ima pravico do dveh volilnih glasov in tako
sva bila v Münchnu dva predstavnika
Zveze društev diabetikov Slovenije.
Poleg mene še Alojz Rudolf, podpredsednik zveze.

TESNEJŠE

POVEZOVANJE
IN SODELOVANJE Z EU

V petek, prvi dan srečanja, je bilo zasedanje
generalne skupščine.
Predsednik IDF/Evropa
Wim Wientjens je najprej
podal poročilo z lanskega zasedanja generalne
skupščine in srečanja
Skupaj smo močnejši, ki
sta bila pri nas na Otočcu. Poudaril je pomen
Otoške deklaracije in posledično povečanega delovanja glede sladkorne
bolezni v EU. Sodelovanje med EU in IDF/Evropa se je v minulem letu
zelo okrepilo. V prihodnjem letu bo še več sodelovanja, ki naj bi privedlo do evropske stra-

tegije obvladovanja sladkorne bolezni.
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 kratkih alinejah, kratko in jedrnato. Po
dveh komentarjih sta bila programa
soglasno sprejeta.
Volili smo tudi novega člana v izvršni odbor IDF/Evropa. Izmed štirih
kandidatov smo izvolili danskega
predstavnika, Maxa O Hansna, poslovneža, ki ima sladkorno bolezen
tipa 1. Ob koncu prvega dne konference je predsedujoči kot najpomembnejšo nalogo v prihodnjem letu
navedel še intenzivnejše sodelovanje
z EU, konkretno z evropskim parlamentom in svetom EU.
Zelo pomembna in odzivna bo
prva polovica leta 2006, ko bo Evropski uniji predsedovala Avstrija, ki
si je za prednostno zdravstveno nalogo postavila ravno sladkorno bolezen. Glede tega bo prvi sestanek že
februarja na Dunaju, konec aprila
pa mu bo sledil sestanek evropskih
ministrov za zdravje na temo sladkorne bolezni in strategij njenega

obvladovanja v posameznih državah.
Večer smo preživeli ob večerji v hotelu in v druženju s predstavniki iz
drugih organizacij sladkornih bolnikov.
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KAKO

DO SREDSTEV
ZA DELO ORGANIZACIJ
SLADKORNIH BOLNIKOV?

Drugi dan se je srečanje začelo s
predavanjem, ki ga je po lastni raziskavi predstavil prof. Itamar Raz iz
Izraela. Raziskavo o vzrokih za nastanek diabetesa tipa 1 je predstavila
prof. Anette Ziegler z münchenske
univerze. Nato smo se razdelili v
dve tematski skupini: v eni so govorili o pridobivanju sredstev za delovanje organizacij sladkornih bolnikov, v drugi pa o smernicah za obvladovanje sladkorne bolezni.
V skupini, ki je obravnavala pridobivanje sredstev za delovanje
organizacij sladkornih bolnikov,
smo ugotovili, da smo s pomočjo
naše Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) v
dosti boljšem položaju
kot večina držav članic
IDF/Evropa. Poseben
poudarek je bil namenjen zapuščinam oziroma dediščinam, katerih je največ v Veliki
Britaniji, na Nizozemskem in na Irskem.
Tam imajo takšne oblike velik delež prihodkov humanitarnih organizacij. Glede tega
je bil sprejet predlog,
da v svojih državah,
tudi v Sloveniji, obvestimo odvetniške in notarske zbornice, naj
ljudem predlagajo, da
lahko svoje premoženje zapustijo tudi hu- ¨
Sodelovanje z vodstvom latvijske zveze sladkornih bolnikov
D E C E M B E R

AKTUALNO

Skrbnejše ravnanje z zdravili
Zelo izčrpen prispevek prim. mag. Jurija Fürsta, dr. med., ki je bil objavljen v Sladkorni bolezni št. 60,
nam je postregel s podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki naj bi nas pomagal
spodbuditi k skrbnejšemu ravnanje z zdravili. Članek argumentirano prikazuje podatke, koliko denarja
namenja obvezno zdravstveno zavarovanje za zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni.
Jože Snoj

Skupna vrednost zdravil za zdravljenje 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 številke 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 predvsem starejša generacija ljudi s sladkorno boleznijo, je ta znesek še precej 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 antidiabetičnega zdravila in da je to kar 3,2odstotni 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 pripeljati 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. Argumentom 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 epidemijo 21. stoletja, ima čedalje večji
pomen in odgovornost tudi sodelovanje ljudi s sladkorno boleznijo in
odnos zdravnik-bolnik. To še posebno zato, ker je stroka pri zdravljenju
sladkorne bolezni izjemno napredovala, tako da pri sladkornih bolnikih
povzroča zavesten ali podzavesten
pristop, da je dobro urejena sladkorna bolezen predvsem rezultat pravil-

¨ manitarnim organizacivanje v organizacijah
sladkornih bolnikov,
jam.
druga pa obvladovanje
Druga skupina je obsladkorne bolezni tipa
ravnavala najprej diskriminacijo ljudi s sladkor1. Prvo skupino je vodil
no boleznijo, nato pa še
podpredsednik naše
izdelavo spletnih strani
zveze Alojz Rudolf. Nit
in težave pri pridobivanju
pogovora je šla v smeri
sponzorjev. Pogovor se je
pridobivanja čim večjesukal okrog dileme, ali je
ga števila prostovoljcev
etično imeti le enega
za delo v organizacijah
sponzorja na spletni strasladkornih bolnikov.
ni, ker si tako lahko priNa koncu generalne
dobi prevelik monopol in
skupščine se je predlahko vpliva celo na vsesednik Wim Wientjens
bino teh strani.
zahvalil vsem sodelujoSledila je predstavitev
čim, nakazal pomembnajzanimivejših progranost preprečevanja deDel nekdanje Jugoslavije skupaj: slovenska delegacija s predstavniki Hrvaške,
mov posameznih organijavnikov tveganja za
Srbije in Črne Gore
zacij sladkornih bolnikov
nastanek sladkorne boiz šestih držav. Prijavljelezni tipa 2 ter poZA DELO V DRUŠTVIH
nih je bilo dvajset predstavitev, venmembnost sodelovanja med državadar jih je komisija v IDF/Evropa izmi članicami IDF/Evropa. Povabil
JE TREBA PRIDOBITI
brali le šest, med njimi tudi slovennas je na prihodnje zasedanje geneČIM VEČ PROSTOVOLJCEV
sko. Tako sem predstavila naš že traralne skupščine IDF/Evropa in srečadicionalno uspešni projekt športnega
V nedeljo dopoldne smo poslušali
nje Skupaj smo močnejši, ki bosta
in rekreativnega srečanja sladkornih
predavanja o različnih izkušnjah z
prihodnje leto v Krakovu na Poljbolnikov.
nacionalnimi programi za sladkorno
skem.
Dan smo končali v kraljevem dvorbolezen. Naša dobra prijateljica,
Veliko starih prijateljstev smo še
cu v bližini Münchna. Med tipično
Leena Etu Seppalla iz Finske, je
utrdili, sklenili pa smo tudi veliko
bavarsko večerjo in bavarskim kulturpredstavila finski model nacionalnenovih. V pogovorih smo ugotovili, da
nim programom smo prijetno kramga programa in njihove zadnje izimamo pri delu podobne težave. Izljali z delegati iz drugih držav. Presesledke. Tudi Nemci so predstavili
menjali smo si izkušnje in zastavili
netil pa nas je predsednik nemške di- svojega.
nekaj skupnih akcij.
abetične zveze prof. Eberhardt Standl
V drugem delu sta spet delali dve
z odlično pevsko točko.
Saj smo skupaj močnejši, mar ne?
skupini: ena je obravnavala zaposlo6
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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 katerimi je tudi to, da je zdravnikov in
zdravniških sester v Sloveniji kljub
njihovemu zelo prizadevnemu in zavidanja vrednemu sodelovanju z bolniki, posebno pa z ljudmi s sladkorno boleznijo, izrazito premalo. Kljub
njihovi veliki prizadevnosti je čas, ki
je odmerjen vsakemu posamezniku,
prekratek. Zato imamo čedalje pogosteje namesto normalnega kontakta, ki mora vključevati tudi potrebno zdravnikovo »prepričljivost«,
samo predpisovanje zdravil in pripomočkov. Seveda so za tak položaj
odgovorni tudi sladkorni bolniki
sami, ki se ne naučijo ali se ne potrudijo naučiti se temeljnih načel
uporabe zdravil in vodenja svoje bolezni. Tudi zato se povečujejo stroški 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 vključiti v društva sladkornih bolnikov. V
čakalnicah in v pogovorih z zdravnikom je premalo napotkov, kam naj
se sladkorni bolniki obrnejo za dodatne 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 diabetikov 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 posameznih »pacientih«, posebno pri

pogosto ne drži. Ob trimesečnem
obisku pri splošnem zdravniku se
ponavadi napišejo vsa zdravila, ki
bi jih sladkorni bolnik morda potreboval, 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 aktivnem sodelovanju sladkornih bolnikov v občasnem usposabljanju na
tečajih. Pozitiven primer je veliko
zanimanje in dobra udeležba ljubljanskih 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 občina Ljubljana in še nekateri drugi.
Take prakse žal nimamo po vsej
Sloveniji. Verjetno obstaja še v Mariboru, Celju in morda še kje drugje.
• Druge zavarovalnice, razen ZZZS,
premalo razmišljajo o preventivi in
jo vedno obravnavajo kot strošek,
ne pa kot dolgoročno koristno naložbo. Tudi nova zasedba ministrstva za zdravje še ne razmišlja in
ne predlaga ukrepov v tej smeri.
• Nadaljevati je treba preventivno dejavnost 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 brezplačne preglede in predavanja, razstavo o dejavnostih tveganja in podajanje izobraževalnih gradiv in
brezplačen posvet z zdravnikom.
Takšne preventivne akcije so najboljši način skrbnejšega ravnanja z
zdravili s hkratnim izboljšanjem
kakovosti življenja.

sladkorni bolezni, ki je trajna bolezen, pa ni samo odgovornost zdravnikov in njihove prevelike radodarnosti pri predpisovanju zdravil,
ampak je odvisno tudi od naslednjih
dejavnikov:
• Marsikateri sladkorni bolnik, predvsem starejši, ne vodi seznama oziroma dnevnika zdravil, ki jih uporablja. Starejši zelo pogosto nimajo
najbližjih, ki bi vedeli, kakšna zdravila jemljejo, če pa jih imajo, jim ne
povedo za ta zdravila (zdravila skrivajo v omarici, posebno tista, ki pri
uporabi povzročajo težave), zdravila zamenjujejo, kot tudi njihovo
število, tako da jih pogosto uporabljajo napačno. Nobena zavarovalnica niti farmacevtska industrija namreč 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 vidijo.
• Posebno poglavje skrbnejšega ravnanja z zdravili, ki verjetno zahteva
posebno razpravo, nastaja zaradi
čedalje večjega števila starejše generacije (problem pozabljivosti in
začetni pojavi demence, hujši upad
ali izguba intelektualnih ali spominskih sposobnosti). Starejša generacija, ki potrebuje veliko različnih zdravil, je čedalje manj sposobna voditi seznam in uporabo svojih
zdravil. Tudi skrb najbližjih je zaradi njihove delovne preobremenjenosti čedalje manj učinkovita. V
preteklosti so to praznino dokaj
uspešno zapolnjevale patronažne
službe na terenu, ki pa so jih zaradi pomanjkanja denarja opustili ali
pa omejili na minimum. To je posebno opazno na podeželju, zunaj
strnjenih naselij. Zato je treba poudariti, da za preveliko uporabo
zdravil niso vedno krivi zdravniki(ce) »ki predpisujejo preveč zdravil«, temveč je ta problem kompleksen in je odraz večplastne odgovornosti zdravstvenega in zavarovalnega sistema.
• Obisk pri zdravniku je praviloma le
dvakrat na leto, vendar je prekratek. Starejši sladkorni bolniki, katerih večina jemlje veliko medsebojno delujočih zdravil, praviloma dajejo poudarek samo najnujnejšim
zdravilom in se teh najbolj tudi
spomnijo. Pritrjujejo zdravniku, da
so pravilno in pravočasno jemali
vsa predpisana zdravila, čeprav to

Če bi o drugačnem pristopu razmišljalo tudi ministrstvo za zdravje
in če bi skrbnejše ravnanje z zdravili priporočila tudi Slovenska hiša
srca pri Združenju kardiologov Slovenije, bi imeli tudi ljudje s sladkorno boleznijo večji vpliv na vse tiste,
ki o tem do zdaj še niso razmišljali
ali pa problem obravnavajo nepravilno in enostransko. S tem bi lahko
dali več teže tudi tezi, da zdravljenje sladkorne bolezni ni samo
uspešno jemanje zdravil, temveč
stalna sprememba načina vsakodnevnega življenja.

2 0 0 5
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Proslava svetovnega dneva
sladkorne bolezni v Celju
Na predlog Mednarodne diabetične zveze (IDF) že več let praznujemo svetovni dan sladkorne bolezni,
14. november. Ta dan je IDF izbrala v čast odkritelja insulina, Fridericka Bantinga, ki je bil rojen 14. novembra.
Državna proslava svetovnega dneva sladkorne bolezni je bila letos 12. novembra v Celju. Slavnostni govornik
je bil predsednik državnega zbora France Cukjati.
Na proslavi v Celjskem domu se je
zbralo veliko članov
društev sladkornih
bolnikov iz vse Slovenije in gostov, tako
da je bila dvorana
zapolnjena do zadnjega kotička. Glavni
organizatorji proslave, člani Društva diabetikov Celje, ki jih
vodi predsednik Slavko Brus, so pripravili
izjemno bogat in zanimiv program.
Vse prisotne je najprej v imenu organizatorja pozdravil
Slavko Brus, nato pa
še predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Janko Kušar. Uvodoma je dejal, da je proslava svetovnega dneva sladkorne bolezni priložnost, da strokovno javnost, odgovorne izvršne organe oblasti, pa
tudi širšo javnost ponovno opozorimo, da je sladkorna bolezen v hitrem porastu, tako pri nas doma, kot
v svetu.
Število sladkornih bolnikov se vsakih deset let podvoji. Posledice sladkorne bolezni so
zelo hude, še posebej če se zanemarjata in podcenjujeta
preventiva in osebna
odgovornost do
zdravja. Ta bolezen
je vzrok za mnoge
druge bolezni, ki so
hude in imajo težke
posledice. Ni naključje, da je ob letošnjem svetovnem
dnevu sladkorne bolezni, izpostavljena
skrb za noge. Sladkorni bolniki imajo
vsaj do 40-krat večjo
8

možnost, da pri njih nastanejo težave z nogami z najhujšimi posledicami, 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 državah EU. To nalogo naj bi oprede-
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lili v nacionalnem
programu varstva
sladkornih bolnikov,
o katerem se v zadnjem času veliko govori, v praksi pa se
zadeve bolj počasi
premikajo. Letos mineva že deset let
odkar je zelo ugledna skupina diabetologov pripravila izhodišča za nacionalni program zdravstvenega varstva
bolnikov s sladkorno boleznijo.
Ker bomo prihodnje leto praznovali
50-letnico organiziranega 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 humanitarna 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 prepotrebnega programa.«
Na koncu se je Janko Kušar zahvalil vsem društvom in njihovim članom za pomemben delež, ki ga z
organizacijo različnih delavnic, strokovnih predavanj, športnih srečanj
in z drugimi oblikami osveščanja,
prispevajo za kakovostno in čim
bolj normalno življenje sladkornih
bolnikov. Zahvalil se je tudi celjskemu društvu sladkornih bolnikov in
njihovemu predsedniku Slavku
Brusu za pripravo in organizacijo
srečanja. Še posebej pa se je zahvalil slavnostnemu govorniku, Francu
Cukjatiju, predsedniku državnega
zbora. Najpomembnejše poudarke

iz njegovega govora objavljamo posebej.
V kulturnem programu je nastopalo 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 društvom in posameznikom podelili priznanja.
Besedilo: Cveto Pavlin
Foto: Brane Bombač

Nekaj poudarkov iz govora predsednika
državnega zbora Franca Cukjatija
Svetovni dan sladkorne bolezni je priložnost, da se država, 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 odnosu 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 interesu na področju zdravstvenega varstva.
Z zadovoljstvom spremljamo vaše sodelovanje z ministrstvom za zdravje, zdravstvenimi ustanovami in drugimi
društvi na področju zdravstva, letos pa ste se vključili
tudi v priprave za sprejem nacionalnega programa varstva 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 diabetikov 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 nenadomestljiva.
Če upoštevamo, da je v Sloveniji okoli 100.000 sladkornih 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 življenja, ter samo v enem primeru preprečimo oslepitev ali
amputacijo nog, smo ne le za bolnika in njegovo družino, temveč za vso družbo veliko storili.
Tretje ogledalo, v katerem se društvo lahko vidi in prepozna v svojih resničnih potezah, pa je odnos društva do
sladkornih bolnikov. Tudi in predvsem do posameznega

bolnika v njegovih stiskah.
Vsaka težja kronična bolezen človeka namreč prizadene 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 takšnih članov, bolj je sposobno pomagati svojim članom
tam, kjer odpove še tako dobro organizirana državna oskrba.
Vesel sem vaše skrbi za sladkorne bolnike. Vesel vašeg
učinkovitega in konstruktivnega dialoga z državo ter vašega sodelovanja pri preventivne osveščanju zdravih in
bolnih. Prav je, da vaša društva v dialogu z državo zastopajo interese svojih članov in da na podlagi lastnih izkušenj in lastnega znanja osveščajo javnost o pomenu preventive. Naj vam ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni
zaželim še veliko volje in poguma pri vašem delu, sladkornim bolnikom pa jasno zavest, da niso sami.
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AKTUALNO

Svetovni dan sladkorne bolezni v Gorenjskih lekarnah
V lekarnah želimo čim več prispevati k promociji zdravega načina življenja, zgodnjemu odkrivanju dejavnikov
tveganja in preprečevanju razvoja kroničnih obolenj. Med njimi je čedalje pogostejša prav sladkorna bolezen.
Tako smo se v Gorenjskih lekarnah
tudi letos vključili v praznovanje svetovnega dne sladkorne bolezni ter
obiskovalcem lekarn omogočili brezplačno merjenje krvnega sladkorja, telesne teže in krvnega tlaka. Merjenje
je potekalo po vnaprej določenem časovnem razporedu 14. in 15. novembra v lekarniških enotah Bled, Cerklje,
Gorenja vas, Jesenice, Kranj, Planina,
Primskovo, Podlubnik, Radovljica, Stražišče, Škofja Loka, Tržič,
Železniki in Žiri. O naših
aktivnostih smo pripravili
obvestila v lekarnah, na lokalnih radijskih in televizijskih 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 namreč udeležilo kar 787
ljudi. Med njimi je bilo več

žensk (71 odstotkov). Povprečna starost je bila 59 let. Osebe, ki so se odzvale na merjenje, večinoma niso bile
sladkorni bolniki. Dvanajst odstotkov
oseb je že bilo sladkornih bolnikov,
med njimi pet oseb s sladkorno boleznijo 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 telesno težo ugotovili pri 44 odstotkih
merjenj, indeks telesne mase nad 30
pa pri približno tretjini oseb.
Osebe s povišanimi vednostmi krvnega sladkorja, krvnega tlaka ali telesne teže smo še posebej opozorili
na vpliv povišanih izmerjenih vrednosti na razvoj sladkorne bolezni in
njenih zapletov. Svetovali smo jim
obisk pri osebnem zdravniku.
V Gorenjskih lekarnah smo veseli velikega odziva in zadovoljstva obiskovalcev naših lekarn. Tudi v prihodnje
želimo organizirati podobne aktivnosti
in biti s svetovanjem v pomoč tako
osebam z že odkrito sladkorno boleznijo kot obiskovalcem lekarn z dejavniki tveganja za razvoj te bolezni. Za sodelovanje pri izvedbi merjenja krvnega
sladkorja se najlepše zahvaljujemo
podjetjema VPD, Bled in Lifescan Johnson&Johnson, Ljubljana.
mag. Nina Pisk, mag. farm.

Svetovni dan sladkorne bolezni že
sedmič na radioamaterskih valovih

to zaradi sončne aktivnosti ni bilo
mogoče, na 80m pa smo imeli težave, ker je antena za ta obseg pokvarjena. 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, Nemčijo, Nizozemsko, Japonsko, Ukrajino,
Belgijo in Francijo, in sicer
skupaj 688. Skupaj z drugimi državami smo vzpostavili 1010 zvez, kar je
bilo glede na sončno aktivnost in s tem povezanih
zmanjšanih možnosti razširjanja radioamaterskih
valovov kar uspešno.
Sponzor za tisk kartic
QSL za potrditev radioamaterske zveze z vsakim
radioamaterjem in diplome
je bil generalni pokrovitelj
Zveze društev diabetikov
Slovenije multinacionalka,
Novo Nordisk, podružnica
v Sloveniji.

S57AW in Mitja Majdič S58V. Na kratSlovenski radioamaterji smo se
kih radioamaterskih valovih je bilo
letos že sedmič odločili, da bomo
vzpostavljenih kar 1010 zvez z 72
skupaj z Zvezo društev diabetikov
različnimi državami na vseh celinah.
Slovenije in v organizaciji radioamaNa 10m radioamaterskih valovih
terskih klubov iz Radomelj in Moravč
nismo vzpostavili nobene zveze, ker
počastili 14. november, svetovni dan
sladkorne bolezni.
Tudi letos smo oddajali z
dvema posebnima radioamaterskima znakoma, in
sicer s S55T in S50G. Slednji je tudi radioamaterski
znak postojanke moravškega radiokluba v bližini Geossa - Geometrijskega središča Slovenije, na gori
Slivna (850 m nadmorske
višine). Na tej lepi gori smo
oddajali med 12. in 13. novembrom.
V akciji smo letos sodelovali štirje radioamaterji iz
radioklubov iz Moravč in
Radomelj, in sicer Darko
Vavpetič S58M, Roman
Novak S58P, Robert Bajuk
Radioamater Mitja Majdič, S58V, vzpostavlja radioamaterske zveze
10
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Mitja Majdič, S58V,
član radiokluba Moravče

Z A N A Š E Z D R AVJ E

Pravilna in varna uporaba zdravil (2)
Junija smo objavili prvi del članka o pravilni in varni uporabi zdravil. Tokrat objavljamo drugi del o zdravilih,
njihovi uporabi in o tem, kako jih je treba pravilno shranjevati, da je njihova uporaba varna in učinkovita,
ter kaj narediti z neuporabljenimi zdravili ali zdravili, ki jim je potekel rok.
Valnea Jurečič, mag. farm.,
Lekarniška zbornica Slovenije

ZAKAJ NI PRIPOROČLJIVO
UŽIVATI ZDRAVILA Z MLEKOM,
PRAVIM ČAJEM, KAVO, SADNIMI
SOKOVI …?
Vrsta, količina in temperatura zaužite pijače lahko vplivajo na obseg
absorpcije zdravil, kar posledično
spremeni njihovo biološko uporabnost (obseg in hitrost, s katero se
učinkovina ali terapevtski del učinkovine absorbira iz farmacevtske oblike
in postane uporabna na mestu delovanja) in s tem tudi učinkovitost
zdravljenja. Na primer:
• Mleko spremeni pH (merilo za koncentracijo prostih vodikovih ionov v
raztopini) želodčne vsebine, zato
pride do (nezaželenega) raztapljanja gastrorezistentnih oblog zdravila in njegove spremenjene absorpcije. Mleko vsebuje kalcij, ki z nekaterimi antibiotiki (tetraciklini:
doksiciklin (Clinofug D 50 mg, Vibramycin), kinoloni (ciprofloksacin:
Bactiflox, Ciprinol, Ciprobay; norfloksacin: Nolicin; ... tvori netopne
soli (komplekse). Te spojine se ne
morejo vsrkati v kri, zato je učinek
zdravila zmanjšan.
• Čreslovine in flavonoidi v pravem
čaju in kavi zmanjšajo absorpcijo
železa.
• Coca-cola je zelo kisla pijača, zato
je priporočljiva pri jemanju zdravil,
ki za delovanje potrebujejo kisel
pH. Ortofosfati (spojine, ki se uporabljajo za konzerviranje coca-cole)
vežejo nase kalcij in so vzrok za
zmanjšano učinkovitost zdravil, ki
vsebujejo kalcij.
• Sadni sokovi spremenijo delovanje
zdravil zaradi kislosti ali sestavin,
ki vplivajo na absorpcijo in presnovo zdravil. Poglejmo primer grenivke. 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 bistveno spremeni zaželene in nezažele12

ne učinke zdravil, saj se zaradi inhibicije omenjenega encima poaveča njegova koncentracija v plazmi.

NEKAJ

PRIMEROV ZDRAVIL,
KI REAGIRAJO NA GRENIVKO
• Statini: lovastatin (Artein, Holetar);
atorvastatin (Atoris, Sortis, Tulip);
simvastatin (Sinvacor, Vasilip). Raziskave so pokazale, da se pri pretiranem pitju (več kot dva decilitra
na dan) soka grenivke poveča biološka uporabnost lovastatina za štirinajstkrat in simvastatina za petnajstkrat, kar povzroči kopičenje
učinkovin v telesu in pojav (ali potenciranje) neželenih učinkov.
(vir: Bailey DG, Dresser GK. Interactions
between Grapefruit Juice and Cardiovascular Drugs, 2004; 4(5): 281-297).

• Blokatorji kalcijevih kanalov: nimodipin (Nimotop);nofedipin (Adalat, Cordipin, Nifecard); nitrendipin
(Unipres); nikardipin (Bartizin); isradipin (Tenzipin); verapamil (Lekoptin, Tarka); amlodipin (Amlopin, Norvask, Tenox) in diltiazem
(Aldizem). Interakcije amlodipina
in diltiazema z grenivko ne povzročajo klinično pomembnih nezaželenih učinkov.
• Anksiolitiki in hipnotiki: diazepam
(Apaurin); midazolam (Dormicum,
Midazolam);
• Antidepresivi: sertalin (Asentra, Zoloft); klomipramin (Anafranil);
• Antikonvulzivi: karbamazepin (Tegretol, Tegretol CR);
• Imunosupresivi (zdravila, ki se uporabljajo za preprečevanje zavrnitve
presajenih organov in zdravljenje
avtoimunskih bolezni: ciklosporin
(Sandimmun Neoral); takrolimus
(Prograf); sorolimus (Rapamune);
• Zdravila za zdravljenje erektilne
disfunkcije: sidenafil (Viagra);
• Kortikosteroidi: metilprednizolon
(Medrol);
• Analgetiki: metadon (Heptanon,
Metadon).
Varnostni ukrepi:
- izogibajmo se jemanja zdravil z
grenivkinim sokom,
D E C E M B E R
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- berimo deklaracije na prehranskih
izdelkih ali izdelkih naravnega izvora
in se prepričajmo, ali ne vsebujejo
sestavin grenivke.
• Alkohol povzroča številne interakcije in ga ob jemanju zdravil odsvetujemo iz več razlogov:
- spodbuja izločanje želodčne kisline (povzroča hitrejšo razgradnjo nekaterih zdravil),
- deluje na jetrne encime (inhibicija
encima citokrom P450 3A4) in dodatno obremenjuje jetra; spremeni se biološka uporabnost zdravil, poveča
toksičnost (rdeče vino),
- jemanje zdravil z vplivom na psihofizične sposobnosti in uživanje alkohola je strogo prepovedano (učinki
se lahko stopnjujejo).

NAČIN

UPORABE
PERORALNIH ZDRAVIL

Bolniki v lekarni velikokrat sprašujejo, ali lahko razpolovijo predpisano
zdravilo v obliki tablet in ali lahko
odprejo kapsulo in zaužijejo le njeno
vsebino.
• možnost delitve imajo le tablete z
delilno zarezo,
- dražirane tablete, gastrorezistentne tablete, tablete s podaljšanim
sproščanjem … moramo zaužiti cele,
ker so pripravljene tako, da se zdravilna učinkovina iz njih sprošča počasi, ali pa so zaščitene zato, ker je
učinkovina občutljiva na kisli želodčni sok (učinkovina se začne sproščati
v tankem črevesju). Če tako tableto
delimo ali zdrobimo, je učinek zdravila nekontroliran:
- količina zdravila je v krvi in tkivih
takoj po jemanju prevelika in škodljiva,
- lahko je premalo zdravilne učinkovine do jemanja naslednjega odmerka ( neučinkovito zdravljenje),
• kapsul praviloma ne odpiramo, saj
ima zdravilna učinkovina lahko neprijeten okus, draži sluznice ali pa
razpada v kislem želodčnem soku
in je zdravljenje neučinkovito; zaužijemo jih cele, z zadostno količino
vode.

ZAKAJ

SO ZDRAVILA
V RAZLIČNIH FARMACEVTSKIH
OBLIKAH?
Posamezna farmacevtska oblika
zdravila omogoča njegovo optimalno
uporabo glede na mesto delovanja
(lokalno, sistemsko), starost in posebne potrebe bolnika (težave s požiranjem, nezavest) in obstojnost zdravilne učinkovine (injekcije insulina vnos zdravila mimo prebavil).

INSULINSKI

PRIPRAVKI

Vse insuline, ki jih uporabljamo pri
nas, insulini s kratkim, hitrim, srednje dolgim in dolgim delovanjem, so
na trgu v dveh oblikah. V obliki:
- injekcijskega vložka (karpula, penfill) 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 prostornino tri mililitre (100 enot insulina/mililiter) tovarniško vložen v injektor;
po uporabi injekcijski pribor zavržemo v celoti.

VARNOSTNA

OPOZORILA:

• Insulin, ki ga uporabljamo, shranjujemo pri sobni temperaturi
(manj kot +30 °C). Po treh ali štirih
tednih ga moramo zavreči (zamenjati vložek v injektorju ali vzeti
nov injekcijski (tovarniško napolnjen) pribor, kar je odvisno od
vrste insulina in deklaracije izdelovalca.
• Insulin, ki ga ne uporabljamo,
shranjujmo v hladilniku pri temperaturi od +2 do +8 °C (ne preblizu
zamrzovalnega predala ali zamrzovalnih vložkov). Insulin ne sme
zmrzniti. Zmrznjenega insulina ne
smemo uporabiti.
• Insulina ne izpostavljajmo vročini
in sončni svetlobi.
• V poletnih mesecih, ko temperatura naraste na več kot 30 °C, za
shranjevanje insulina uporabljajmo
prenosne torbice, v katerih za hlajenje uporabljamo hladilni gel, saj
insulin, kot rečeno, ne sme zmrzniti.
• Insulina nikoli ne puščajmo v osebnem vozilu, v katerem je poleti iz-

jemno visoka temperatura. Če potujemo z drugimi prevoznimi sredstvi (avtobus, vlak, letalo, …), imejmo 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 opazimo spremembo barve ali vidne delce
(kosmiče), ki plavajo ali se držijo
sten injekcijskega vložka;
- če sumimo na učinkovitost insulina, ga vrnimo v lekarno ali ambulanto, osebnemu zdravniku ali diabetologu, kjer bodo poskrbeli za
»nadaljnje ustrezne korake« (obvestili izdelovalca, predlagali kontrolno
analizo, ...);
- ko načenjamo novo škatlico insulina, 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 večkratni uporabi igla postane topa in je
vbadanje in vbrizgavanje insulina
lahko boleče. Porabljene injekcijske
igle in ves material, ki ga uporabljamo za preverjanje vsebnosti sladkorja v krvi (lancete za zbadanje, diagnostični trakovi), odvrzimo v poseben zbiralnik za ostre predmete (kot
so nas poučili v ambulanti
osebnega ali družinskega zdravnika ali
specialista diabetologa).
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POGOSTNOST

JEMANJA
ZDRAVIL IN ČASOVNO
TRAJANJE ZDRAVLJENJA

Pogostnost (dnevni odmerki zdravila) in dolžina jemanja zdravil (le ob
bolečinah, določeno število dni, vse
življenje) je odvisna od bolezni ter
od vrste in farmacevtske oblike zdravila. Zdravilo moramo jemati tako pogosto 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 ne
pomeni 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 posebne »dozirne škatlice za
zdravila«, shranimo navodila; morda jih
bomo želeli ponovno prebrati,
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• vsa zdravila shranjujmo na takem
mestu, ki ni dosegljivo otrokom;
najprimernejše so omare ali predali, 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 prostoru ali v prostoru, ki je izpostavljeno sončni svetlobi; kopalnica in
kuhinja nista primerni, ker sta
topli in vlažni,
• bolj pazljivi moramo biti pri tistih
zdravilih, ki imajo na zunanji ovojnini označen poseben »režim« shranjevanja, zdravila, ki se shranjujejo
pri nižjih temperaturah (insulini od
+2 do +8 °C, nekatera druga zdravila ponavadi od +5 do +15 °C), shranjujmo na ustreznem mestu v hladilniku,
• zdravil ne puščajmo v osebnem
vozilu zlasti poleti, ko temperatura 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. Informacijo o tem, kje so ti zabojniki,
dobite na komunalnem podjetju.
Lahko jih prinesete tudi v lekarno,
kjer bodo poskrbeli za njihovo strokovno uničenje.
Starih in neporabljenih
zdravil nikoli:
- ne shranjujte doma,
- ne vrzite v straniščno
školjko,
- ne odlagajte v navadne zabojnike za
komunalne odpadke.

AKTUALNO

Sedmo tekmovanje iz znanja
o sladkorni bolezni
Kako bi bilo, če bi že pri trinajstih letih izvedeli skoraj
vse o sladkorni bolezni? Kaj je tip 1 in kaj je tip 2
sladkorne bolezni? Kako zbolimo in zakaj? Kako pomagamo sladkornemu bolniku, ki ima hipoglikemijo?
Kakšni so kronični zapleti sladkorne bolezni? In
predvsem tisto, kar je najpomembnejše, kako lahko
vse to preprečimo.

Judita Erjavec

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

larjev. Bronasto
priznanje, dobili
so ga tisti, ki so
pravilno odgovorili
na 31 vprašanj od
Organizacijski odbor šolskega tekmovanja s predsednikom Zveze
40 mogočih, je
društev diabetikov Slovenije Jankom Kušarjem in otroki na prireditvi
doseglo kar 2213
v OŠ Trbovlje. Foto Ivan Pavlič
učencev in dijakov. Najboljši trije
Tekmovanje je potekalo v 26 učilniz vsake šole, ki so dosegli bronasto
cah. Ko je državna komisija pregledala
priznanje, so 19. novembra nastopili
kar zelo zahtevne teste, smo bili presenečeni nad rezultati, ki so jih dosegli tekmovalci, in nad znanjem, ki so
ga pokazali. Tekmovalci so dosegli kar
522 srebrnih in 134 zlatih priznanj.
Učenci, ki so na državnem tekmovanju dosegli vse točke, so: Aida Zečkanović iz Kočevja, Marko Šahman iz
Maribora, Monika Kocman iz Postojne,
Urška Pevec iz Kamnika in Veronika
Braune iz Domžal. Kar 16 tekmovalcev je zgrešilo samo eno točko.

V ŠOLAH 300 OTROK S
SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA
Na državnem tekmovanju v Trbovljah je nastopilo 690 tekmovalcev, pred tem pa 5634 na šolskem
tekmovanju. Foto Alojz Rudolf

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

na državnem tekmovanju, ki je bilo
na OŠ Trbovlje. Na tekmovanju v Trbovljah je nastopilo kar 690 tekmovalcev.
Skupaj z OŠ Trbovlje, ki je bila pripravljena sprejeti toliko otrok in njihovih mentorjev, in Društvom diabetikov 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 Rudarski muzej in si ogledajo druge
znamenitosti Trbovelj.
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pripravimo tudi zelo kakovosten seminar za mentorje, na katerem jim
predavajo najboljši slovenski diabetologi. Nato mentorji na šolah izvedejo
šolsko tekmovanje tako, da učenci pišejo vnaprej pripravljen test, ki ga pripravi komisija za pripravo vprašanj.

TEKMOVALCI DOBILI 2213
BRONASTIH, 522 SREBRNIH
134 ZLATIH PRIZNANJ
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1

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

Pokrovitelj tekmovanja je bil Novo Nordisk.
Foto Alojz Rudolf

Nekaj otrok pri reševanja težkega testa. Foto Ivan Pavlič

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 boleznijo, bodo imeli že v začetku več znanja in manj strahu, tako da se bodo
laže sprijaznili z njo in bolj sodelovali pri zdravljenju.
V slovenskih šolah se šola že tudi
več kot 300 otrok, ki imajo sladkorno
bolezen tipa 1 in se vsak dan srečujejo z vsemi težavami, ki jih imamo bolniki s to boleznijo. Zdaj imajo sošolce
in prijatelje, ki jih bolj razumejo in jim

Tekmovalci so si z veseljem in sproščeno ogledali kulturni program.
Foto Alojz Rudolf

laže pomagajo, če se znajdejo v težavah. 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 tekmovanj.

EDINI

NA SVETU
IMAMO TAKŠNO TEKMOVANJE
Povedati je treba tudi, da takšno
tekmovanje organiziramo edini na
svetu in veliko držav je, ki nas sprašujejo o možnostih za izvedbo takšnega

tekmovanja in o naših izkušnjah s
tem, da bi tako tekmovanje organizirali tudi pri njih. Tako bo Vlasta Kaloper
naše izkušnje v zvezi s tem tekmovanjem predstavila v okviru Konference
o preprečevanju sladkorne bolezni
tipa 2, ki bo 15. in 16. februarja prihodnje leto na Dunaju.
Ena poglavitnih nalog, ki jo imamo
sladkorni bolniki v Zvezi društev diabetikov 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.

KOLUMNA

Ko pride polnoč
Alenka Mirt Iskra*

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 okraskov, ki so z rojstvom moje hčere dobili mavrične barve. Pa bleščeče 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, čeprav 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 zapravim veliko, preveč. In z nakupljenim nisem vedno zadovoljna. Tehtam, 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 prvojanuarskega mačka. Rada imam mir. Res. Mar to pomeni, da se staram? 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 povsem sproščena. In vzamem krožnik, poln hrane, s seboj na kavč,
ker ne smem zamuditi začetka filma. In klepetamo o vsem mogočem. 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
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Z A N A Š E Z D R AVJ E

Kako premagati apetit?
O telesni teži posameznika odločata genetika in življenjski slog. Čezmerna telesna teža pri otroku,
mladostniku ali odraslem je v večini primerov posledica telesne neaktivnosti, ki jo spremljajo nezdrave
prehranjevalne navade. Med takšne pogostejše nezdrave »razvade« štejemo prenajedanje, opuščanje
posameznih obrokov, neredno prehrano, koncentriranje obrokov v popoldanskem in poznovečernem času,
čedalje pogostejše enostranske diete (visokobeljakovinska, ločevalna dieta …).

Andreja Širca - Čampa, 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 prehranski strokovnjaki. O »zasvojenosti
z ogljikovimi hidrati« lahko govorimo
takrat, ko pri posamezniku opazimo:
• povečano uživanje hrane, bogate z
ogljikovimi hidrati v daljših časovnih obdobjih in v večjih količinah,
kot jih posameznik potrebuje;
• ponavljajoče se uživanje hrane, bogate z ogljikovimi hidrati, ne glede
na močno željo po zmanjšanju uživanja ali njenem nadzoru in ne
glede na zavest, da to povzroča
oziroma poslabšuje posameznikove telesne in psihične težave.

ZASVOJENI

Z
OGLJIKOVIMI HIDRATI!?

PREHRANA

PRI
URAVNAVANJU TELESNE TEŽE

KOSILO

Priporočilo, da je treba pojesti od
tri do štiri obroke na dan, se marsikomu 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 telesne teže.

Kosilo naj bo
drugi največji
dnevni obrok.
Tako pri kosilu
kot tudi pri večerji damo
prednost zelenjavi in kakovostnemu
beljakovinskemu živilu, kar dopolnimo z manjšo količino škrobnega živila z nizkim GI, ki je hkrati bogat s
prehranskimi vlakninami.
Pred glavno jedjo pojejte večjo skodelico 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 prelivom, ki ste mu dodali domače dišavnice. Prelive pripravite sami, ker
imajo že pripravljeni prelivi, ki jih kupimo v trgovini, ponavadi dodan
škrob in večjo količino maščobe.
Glavna jed naj bo vedno meso, perutnina in čim pogosteje ribe s prilogo, kot je kuhana ali popečena zelenjava in žlico ali dvema »dobrih
škrobnih živil«, torej tistih z nizkim
GI. Izogibajte se krompirja, koruze,
kus kusa, raje posegajte po polnovrednih testeninah, rižu ali kaši …

ZAJTRK

NAJ BO NAJOBILNEJŠI
OBROK

Zajtrk je prvi
dnevni obrok, ki
naj bo najobilnejši. Nekateri zatrjujejo, 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 ogljikohidratna živila, bogata s prehranskimi
vlakninami (polnozrnati kruh, kaše,
žitni kosmiči brez dodanega sladkorja, nesladkana marmelada). K
zajtrku sodijo tudi posneto mleko,
skuta ali manj masten jogurt in seveda nekaj maščobe - kakovostne
margarine ali masla. Občasno namesto skute in kosmičev lahko zaužijemo jajce ali jajčno omleto, pusto
šunko ali sir.

Če smo odkriti, smo potemtakem
vsi bolj ali manj zasvojeni z ogljikovimi 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 debelost.
Rešitev iz začaranega kroga prenajedanja 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 navade spremeniti v zdrave. Da bo na
poti do zastavljenega cilja lažje, ponujamo način prehranjevanja, ki je
bogat predvsem z zelenjavo, sadjem
in beljakovinskimi živili, medtem ko
glavna ogljikohidratna živila (škrobna živila) nekoliko omejimo, poleg
tega pa v prehrano vključujemo le
tista z nižjim glikemičnim indeksom
(o tem smo pisali že v eni prejšnjih
številk).

Malica je premostitveni obrok
med zajtrkom in
kosilom ali med
kosilom in večerjo. Zato naj bo
energijsko najrevnejša. Predlagamo
sadež ali jogurt, lahko tudi nekaj
mandeljnov ali orehov. Če si ne morete privoščiti kosila, naj bo malica
obilnejši obrok, sestavljena podobno
kot zajtrk.
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MALICA

NAJ NE BO ENERGIJSKO
BOGATA

2 0 0 5

JE DOBRO ZAČETI
S SOLATO

VEČERJAJTE

VSAJ TRI URE PRED
SPANJEM

Večerja naj
bo lažja. Vsekakor jemo čim
bolj zgodaj,
vsaj tri ure pred
spanjem. Preprosto povedano, večerja naj bo čim
lažja zato, ker se od iste jedi zvečer
bolj redite, kot če bi jo pojedli za zajtrk ali kosilo. Ko se boste navadili na
reden in obilen zajtrk in ne boste več
opuščali kosila, vam ne bo treba večerjati »po knapovsko«, kot ste velikokrat do sedaj.
Večerjo pripravite po enakih načelih
kot kosilo. Začnite jo z dobro zele-

njavno juho (bučkina, cvetačna, brokolijeva …) ali gosto gobovo, čebulno
in paradižnikovo. Zraven pojejte polovično porcijo zelenjavnega polnozrnatega riža ali polnovrednih testenin z
gobovo omako ali tuno in olivami.

HRANILNA

SESTAVA OBROKOV

Makrohranila naj pokrivajo naslednji delež dnevnih energijskih potreb:
ogljikovi hidrati naj imajo 50-odstotni delež, proteini 20-odstotnega in
maščobe 30-odstotnega.

OGLJIKOVI

HIDRATI
IN GLIKEMIČNI INDEKS

(GI)

Čeprav smo v eni prejšnjih številk
namenili celoten prispevek glikemičnemu 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 sladkor. Ogljikovi hidrati v hrani najbolj
vplivajo na gibanje krvnega sladkorja.
V zgodnjih 80. letih so kanadski
nutricionisti prepoznali nepredvidljivost glukoznega odziva. Zato so
uvedli koncept glikemičnega indeksa.
Gre za dodatek k informaciji o hranilni sestavi živil v prehranskih tabelah.

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

Glikemični indeks odseva hitrost prebave in
absorpcije živil, ki so bogata z ogljikovimi hidrati.
Na velikost GI živila ali
jedi vpliva oblika hrane,
vključno z velikostjo delcev zaradi mletja ali obdelave; pristnost nepoškodovanih 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.

Zvišanje krvnega sladkorja po zaužitju čiste glukoze
ali belega kruha in po zaužitju stročnice (fižola)

Na velikost Gi vpliva tudi prisotnost fruktoze in laktoze (obe imata
nizek GI), razmerje amiloze in amilopektina v škrobu (amilozna oblika
škroba se presnavlja počasneje) in interakcije škrob - beljakovina in škrob
- maščoba (večja količina maščobe in
beljakovin v hrani upočasni presnovo). 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.

2 0 0 5
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GI pod 50 = nizek glikemični indeks živila
GI nad 55 = visok glikemični indeks živila
referenčno živilo = glukoza (GI = 100)
Ogljikovi hidrati so in bodo ostali
najpomembnejše hranilo, ki ga naš
organizem potrebuje vsak dan za
opravljanje najosnovnejših telesnih
funkcij. Na eni strani organizem izkorišča ogljikove hidrate kot vir energije, na drugi pa lahko čezmeren vnos
enostavnih ogljikovih hidratov in ogljikovih hidratov z visokim glikemičnim indeksom vodi v povečevanje telesne teže in v skrajnih primerih v
druge sistemske bolezni in kasnejše
zaplete pri sladkorni bolezni.

RECEPTI

ZA JEDI Z NIZKIM

GI

Polnozrnati kruh
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
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Primer: Jedilniki 1500 kcal/dan
Zajtrk:

Malica:
Kosilo:

Večerja:

110 g
120 g
30 g
20 g
250 ml
200 g
150 g
300 g
70 g
350 g
120 g
15 g
200 g
100 g

sveže sadje
polnozrnata ajdova žemlja
posneta skuta.
kuhan pršut
nesladkan čaj
navadni jogurt
kaki (sveže sadje)
mešana solata
puran, pečen na žaru
zelenjava na žaru
dušen riž
oljčno olje
gobova juha
polnozrnate testenine
s tuno in olivami

Skupaj:

KE
1,0
4,5
0,0
0,0
0,5
2,0

0,5
2,0
0,0
1,0

kcal
57
298
30
70
0
132
111
42
75
252
130
132
64
91

11,5 1483
Beljakovine
Maščoba
Ogljikovi hidrati

89,93 g
49,11 g
165,02 g

kJ (g) Belj (g) M (g)
239
0,4
0
1246
8,9
2
125
3,2
1
291
4,1
6
5
0,2
0
550
6,6
8
465
1,0
0
180
5,5
1
312
16,9
1
1050
33,9
9
541
2,7
0
553
0,0
15
264
4,0
5
380
2,5
1
6202

89,9

49

OH
13
61
1
0
0
8
25
2
0
8
29
0
1
18
165

(22 %)
(30 %)
(48 %)

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

Kvas vzhajamo v 400 ml vode, ki
smo ji dodali sladkor. Moke presejemo in stresemo v večjo posodo, kjer
bomo zamesili testo. Moko solimo,
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sol dobro vmešamo med moko, ker
ni dobro, če sol pride v stik s vzhajanim kvasom. Dodamo vzhajani kvas
in iz vseh sestavin zamesimo testo,

ki ga dobro pregnetemo. Testo pustimo počivati vsaj pol ure, nato pa ga
ponovno pregnetemo. Ker imamo
večjo količino testa, lahko oblikujemo 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 odvisen 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 pečeni domači kruh. Lahko si omislite »
avtomat za peko kruha«. Na slovenskem trgu jih je kar nekaj. Avtomat
opravi vse namesto vas, le sestavine
mu je treba odmeriti v posodo in nastaviti 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.

Kruh iz pirine moke
(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 vrstnem redu stresemo v posodo avtomata za peko kruha. Nastavimo osnovni program, ki traja tri ure, in zapremo pokrov. Ko je kruh pečen, nas
zvočni signal opozori, da kruh vzamemo iz avtomata, ga zavijemo v
prtič in počakamo, da se ohladi.
Tako imamo v treh urah brez pretiranega napora sveže pečen kruh, brez
dodatkov, ki gre v slast prav vsem,
po kuhinji pa lepo diši po sveže pečenem kruhu kot nekoč iz kuhinj
naših babic.

Ravioli z rženo ali ajdovo
moko
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 nadevamo 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 stresemo 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 rumenjakom namažemo stične robove,
prepognemo testo na polovico po
vsej dolžini in razrežemo v raviole.
Kuhamo jih v slanem kropu od tri
do pet minut.
¨

¨

Omaka iz jajčevcev
in paradižnika
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 prepražimo jajčevce in strok česna, dodamo na kocke narezan olupljen paradižnik, paradižnikovo omako in začimbe. Omako na zmernem ognju
dušimo 30 minut, nato posodo odkrijemo in kuhamo še nadaljnjih 30
minut, da se omaka zgosti. Občasno jo premešamo.

Razpredelnica glikemičnih indeksov (GI) hrane, bogate z ogljikovimi hidrati
Živila z visokim GI
maltoza
glukoza
pečen krompirček
riževa moka
predelan škrob
krompirjev pire
čips
preste, palčke bobi
med
žemlja, bela, mlečna
bel kruh (hamburger)
kuhano korenje
koruzni kosmiči, pokovka
instant riž
rižev kolač
kuhan bob
palačinke
buča »cimetka«
lubenica
sladkor (saharoza)
bel kruh (francoska štruca)
toast, pšenični, beli
sladkana refinifana živila
mlečna čokolada
krompir v oblicah
gazirane sladke pijače (coca-cola)
piškoti
koruzni zdrob
bel riž
rezanci, ravioli
moka, bela
moka, polnozrnata
polenta z margarino
francoski rogljiček
rozine
krompir, kuhan v vodi
pesa
sladkane marmelade
kuskus
refiniran pšenični zdrob
banana, ananas, melona
sladoled, mlečni, navadni
bio kekes - Medex
testenine, navadne, prekuhane
marelice
22

110
100
95
95
95
90
90
80
85
85
85
85
85
85
85
80
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
60
60
60
60
55
55

Živila z nizkim GI
nerafiniran riž
riž basmati, dolgi
sladki krompir - topinambur
testenine, polnozrante
testenine, »al dente«
musli, nesladkani
nesladkana žita s celim zrnjem
svež grah
ovseni kosmiči
rdeč fižol
svež sadni sok brez sladkorja
testenine, črna moka, »al dente«
pumpernikel
polnozrnat ržen kruh
suhe fige
suhe marelice
suh grah
mlečni izdelki (jogurti)
bel fižol v zrnju
čičerika
jabolka
hruške
pomaranče
stročji fižol
sojini rezanci
pšenični otrobi
pšenična tortilja
ajdova kaša
pirna kaša
korenje, surovo
ješprenj, kuhan
marmelada brez sladkorja
zelena leča
temna čokolada (70 % kakav)
češnje
fruktoza
soja, zrnje
lešniki, arašidi, mandlji
sveže marelice
zelena zelenjava
jajčevci
paradižnik
bučke
česen
čebula
D E C E M B E R
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50
50
50
50
45
45
40
40
40
40
40
40
40
40
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
22
22
22
22
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Ajdova kaša z jurčki
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 drobno 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 kuhano ajdovo kašo in smetano, premešamo ter ponudimo kot samostojno jed
s skledo zelene ali sestavljene solate.

Praženi polnovredni kosmiči
(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 margarino in na njej popražimo kosmiče.
Na koncu dodamo med, ki naj karamelizira. Tako pripravljene kosmiče,
ki so bolj hrustljavi, stresemo v
mleko. Mleko lahko zamenjamo tudi
z jogurtom. Tudi sadje lahko narežemo kar med kosmiče.

Testenine s čičerkino omako
(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 paradižnik in kuhano čičerko skupaj s tekočino, ki je ostala pri njenem kuhanju. Po okusu solimo, dodamo začimbe in kuhamo še 15 minut.
Omaki primešamo testenine, pogrejemo in jed ponudimo vročo s parmezanom in svežim origanom.

Z A N A Š E Z D R AVJ E

Lecitin granulat
je naravni izdelek iz soje
Vir vsakega življenja je posamezna celica. Vse celice v živem organizmu
vsebujejo lecitin v obliki fosfolipidov. Njihova količina se stopnjuje
s pomembnostjo delovanja posameznega organa.
Znotraj celic je lecitin osnovna sestavina v številnih procesih presnove.
Čeprav ime lecitin izhaja iz grške besede za jajčni rumenjak (lekhitos), v
katerem se tudi nahaja, se v današnjem času pridobiva v glavnem iz
soje. Nobena druga snov ne more
tako popolno združevati psihične, dietetične in farmacevtske
funkcije.
Lecitin lahko uporabljamo
preventivno. Organizmu pomaga pri pre-

Priporočljiv dnevni odmerek je dve
do tri čajne žličke na dan pred obroki. Lahko ga zaužijemo neposredno,
lahko ga pomešamo v jogurt ali sokove ali posujemo na primer po solati, saj je v obliki zrnc (granul). Lecitin
je naravni dodatek v prehrani,
zato ga lahko uživamo neomejeno.

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 izrabo tega elementa
ter tako varuje
jetra, pljuča in kožo
pred vnetji in degenerativnimi procesi.
Varuje pred stanji,
ki jih povzroča oksidativna obremenitev,
to so staranje, artritis, rak, srčno-žilna
obolenja in okužbe.
Uspešen je v preprečevanju ateroskleroze in je pomemben za normalno delovanje
živčnega sistema in za plodnost.

DOPOLNILA K PREHRANI
ZA VSAKOGAR!
Za pravočasno okrepitev vašega telesa
smo v Upini pripravili naslednje izdelke:

OMEGA 3
MAŠČOBNE KISLINE
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!

LECITIN
Lecitin (granule
iz soje) uživamo pri
oslabljenih TELESNIH
IN DUŠEVNIH
ZMOGLJIVOSTIH. Pomaga pri presnovi
maščob
(HOLESTEROL).

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

KAVA KARAMEL
Instant kavi smo okus
izboljšali z naravnim
KARAMELOM.
Oslajena je s sladilom
SUNVIT.
KAKAO

snovi maščob (holesterola) in pospešuje pretok maščobno topnih vitaminov. Takoj po zaužitju naredi v želodcu varovalno plast. Pospešuje prenos
holesterola iz arterij. Uživamo ga za
normalno delovanje centralnega živčnega 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 podpira njihovo delovanje. Zmanjšuje toksičnost zdravil in obrobnih strupov.
Izboljšuje tekoče lastnosti krvi. Spodbuja prebavo in tako varuje pred prebavnimi motnjami in črevesnimi
problemi.

LECITIN

Z VITAMINOM
IN SELENOM

E

Selen igra pomembno vlogo v vsakdanji dieti kot naravni mineral v človekovi prehrani. Posebno bogate s
selenom so ribe in polnozrnate žitarice. Analize različnih oblik selena
so pokazale, da je selenov kvas boljši
od anorganskih oblik, kot so na primer natrijev selenat in selenit. Selen
je antioksidant. Sodeluje pri metabolizmu ščitnice. Veže težke kovine,
zlasti svinec in kadmij. Lecitin je zdaj
mogoče dobiti tudi s selenovim kvasom. Gre za neaktiven kvas, ki vsebuje visoko stopnjo selena.
D E C E M B E R

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

ZA BREZPLAČNI KATALOG ALI INFORMACIJE POKLIČITE:
01 / 427 20 83
Naše izdelke lahko kupite v lekarnah in
specializiranih trgovinah:
Maximarket (zeliščna), Matik,
VPD d.o.o. (Njegoševa 4, Lj.) in drugih.
15 LET PODJETJA UPINA!
V naši prodajalni vam do 31. 12. 2005
nudimo 15% POPUST!
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podjetje z aditivno prehrano d.o.o.
Ul. Franca Nebca 14, Ljubljana

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

Božična slavnostna večerja
Angelske rezine (celotna receptura)
Skupaj:
%

kcal
6349

kJ
26598

B (g)
110,9
7

M (g)
295
42

OH (g) Hol (mg)
803
1520
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

prahu, 20 dag masla, 1 jajce, 2 žlici kisle
smetane
Biskvitno testo - 3 jajca, 9 dag sladkorja,
9 dag moke, 10 dag marmelade
Pudingova krema - 1 pločevinka kompota, 2 vanilijev puding, 5 dag sladkorja
Skutna krema - 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

Hladna božična zakuska z bakalarjem in poprtnjakom
Juha z darovi domače ozimnice
Svinjska ribica s pisanim ovojem
v mrenici
Zapečen domači štrukelj
Delikatesna zelenjava z oljčnim
oljem
Motovilec v solati
Angelska rezina

ANGELSKE REZINE
Sestavine:
Krhko testo - 35 dag moke, noževa konica pecilnega praška, 10 dag sladkorja v

Priprava:
Krhko testo - V skledo damo moko,
pecilni prašek, sladkor in maslo.

Slovesna silvestrska večerja
Bučkina kremna juha (celotna receptura)
Skupaj
%

kcal
539

kJ
2261

B (g)
26,0
20

M (g)
19
32

OH (g) Hol (mg)
45
29
35

Ena porcija (krožnik juhe) vsebuje: 55 kcal, 3 g beljakovin, 2 g maščob,
5 g ogljikovih hidratov
Srnin file s suhimi figami v ovoju z
osvežilno koromačevo solato v
testeni skodelici
Kremna juha iz bučk
Žrebičkov
medaljon
v gobovi
omaki
Na zeliščni
pogačici in
cvetačnim
kipnikom
Polnočna
jagodna strjenka
s kozarčkom
penečega vina

KREMNA JUHA IZ BUČK
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 belega vina, 2 dl jogurta
24

Naredimo kašico, dodamo jajca,
smetano in zgnetemo v testo. Zvaljamo ga v velikosti pekača, položimo
v namazan pekač in spečemo pri
200 °C.
Biskvitno testo - 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. Potresemo s čokoladnimi mrvicami in
okrasimo s stepeno smetano.
Pudingova krema - Na ogenj pristavimo 7,5 dl razredčene kompotove
tekočine, dodamo sladkor in ko
zavre, dodamo razmešan vanilijev
puding. Ko je puding kuhan, vanj zamešamo sadje.
Skutna krema - V skuto zamešamo
namočeno in v štiri žlicah tople vode
stopljeno želatino, sladkor, vanilini
sladkor, limonov sok, rum in stepeno
sladko smetano.
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 peteršiljem ali drobnjakom.

Priprava:
Bučke narežemo na kocke.
Narezano čebulo malo popražimo na
raztopljeni margarini in dodamo

Pripravil:
Rok Kotar, vodja kuhinje
v Zdravilišču Šmarješke Toplice

Priročnik

ZNEBITE SE
ODVEČNIH MAŠČOB

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

D E C E M B E R

je prevod priročnika o prehrani, izdanega
po načelih Nemškega diabetološkega
združenja in prilagojena slovenskim prehrambnim navadam. Prava prehrana pomaga sladkornim bolnikom in tudi drugim,
da ostanejo zdravi in vzdržljivi. Obroki so razdeljeni na zajtrk,
malico, topli glavni obrok, hladni glavni obrok in pijače. Obroki
so razdeljeni na sklope tudi po kalorijah in opremljeni z barvnimi
fotografijami. Priročnik lahko kupite po nižji ceni (25-odstotni popust) – za 2.441 SIT!
Ob naročilu priročnika prejmete darilo!
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Zdravljenja se lotimo na podoben
način. Sprva poskušamo z razbremenitvijo doseči zaprtje razjede. Spet uporabimo mavčev škorenj ali copat, bolniku
pa svetujemo manj hoje in več počitka.
Pri tem so potrebni redna nega rane,
odstranjevanje poroženele kože, čiščenje in izbira pravilnih obvezilnih materialov. Tako nam v večini primerov uspe
zapreti ali bistveno zmanjšati večino
ran. Obsežne kostne štrline, ki so
povzročile nastanek rane, nato lahko
operativno odstranimo.

8

Sladkorni bolniki in njihovi terapevti
se s Charcotovo sklepno boleznijo soočajo čedalje pogosteje. Zelo pomembno je, da bolezen prepoznamo čim prej.
Znaki so pogosto podobni drugim bolezenskim stanjem, ki jih je treba izključiti. Oteklo, toplo in pordelo stopalo je pri
sladkornem bolniku z motnjami oživčenja lahko posledica Charcotove sklepne bolezni. Takojšnje zdravljenje je
preprosteje in učinkovitejše.

Charcotovo sklepno bolezen
je treba prepoznati čim prej

Slika 9 - Pri operaciji je bila odstranjena kostna štrlina. Rana je bila pokrita s kožo in podkožjem,
tako da smo se izognili preveliki napetosti tkiva. Uspelo nam je doseči zacelitev, ki jo bolnik
ohranja s posebej izdelano obutvijo in nego stopal
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Slika 1 - Charcotova sklepna bolezen v akutni obliki: v primerjavi z zdravim stopalom
jasno vidimo oteklino in rdečino

Prvi klinični znak Charcotove artropatije je trdovratna oteklina na stopalu. Večinoma je
prizadeto samo eno stopalo. Bolečina in nelagodje, ki ju bolnik občuti ob tem, sta zmerna, vendar vztrajna. Najprej bi pomislili, da je oteklina povezana s poškodbo, vendar se
večina bolnikov poškodbe ne spomni. Slednje potrjujejo tudi statistični podatki (samo
vsak peti bolnik se spomni poškodbe v zadnjem mesecu pred nastankom simptomov),
le redko (približno pri štirih odstotkih bolnikov) je začetek bolezni povezan z operativnim
posegom. Na drugih sklepih bolezen nastaja zelo redko, mogoče lokalizacije pa so še
koleno, kolk, zapestje ali hrbtenica.

Mag. Karin Schara, dr. med., specialistka ortopedije

(artropatija)

Diabetična noga in
Charcotova sklepna bolezen

Kakšne so klinične
značilnosti bolezni?
Kdo najpogosteje zboli
za Charcotovo artropatijo?

Slika 2 - Kronična oblika bolezni. Spremembe
so dokončne. Pravilno oblikovanega
vzdolžnega stopalnega loka ni več. Zdaj je
na tem mestu stopalo najbolj obremenjeno.
Kot posledica je nastala razjeda

Večina bolnikov je starih od 50 do 60
let, ki se zdravijo zaradi sladkorne
bolezni vsaj deset let in imajo izražen
pozni zaplet: periferno nevropatijo, ki se
kaže z zmanjšano zaščitno občutljivostjo, motnjami znojenja, oslabljenim
občutkom za bolečino, toploto, dotik in
vibracijo. Oba spola sta zajeta v približno enaki meri. Značilna je prizadetost
enega stopala.

to ni prepoznana, zato počasi napreduje in v kronični fazi nastopijo vidne
posledice. Stopalo postane razobličeno, čolničasto, ker se skelet, ki oblikuje stopalni lok, spusti v podplat. V
nasprotju z zdravim stopalom postane najbolj obremenjen srednji del stopala, kjer nastajajo kožne zadebelitve
in pogosto tudi razjede (slika 2).

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 primer gnojno vnetje podkožja,
globoka venska tromboza ali osteomielitis - gnojno vnetje kosti, ki se v
začetku pokažejo s podobnimi znaki.
Ker je Charcotova artropatija relativno redka bolezen, v akutni fazi pogos-
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ki v obutvi izdelani po odlitku stopala.
Tako se izognemo dodatnim pritiskom v
čevlju in zmanjšamo možnost, da bi na
podplatu nastala rana. Priporočamo, da
bolnik ne hodi bos in da redno prilagaja
in popravlja obutev. K temu sodi tudi
opazovanje stopal in njihova vsakodnevna skrbna nega.
Obsežne kostne štrline, ki jih pokriva
le tanek kožni pokrov, so povečana
nevarnost za nastanek razjede. Zato
bolniku lahko pomagamo z operacijo,
pri kateri odstranimo štrleče dele kosti,
ki se čezmerno bočijo v podplat. Kadar
je izražena nestabilnost, sklepe oziroma dele stopala učvrstimo, stabiliziramo z različnimi kirurškimi tehnikami.
Zagotoviti hočemo stabilno, manj razobličeno stopalno površino, ki bo bolniku omogočala zanesljivo hojo v posebej
izdelanem čevlju.
Vse skupaj je veliko bolj zapleteno,
če je na podplatu razjeda. Cilj zdravljenja je preprečiti nastanek razjede, če
pa že nastane, jo je treba čim prej
zaceliti. Vsaka odprta rana je namreč
odprta pot za okužbo in s tem za nas-

tanek vnetja, ki se lahko prek stopala
razširi na golen. Ogrožena je cela noga.
Pogosto je amputacija noge nujna,
neredko pa je v nevarnosti celo bolnikovo življenje.

Prikaz primera:

Slika 7 - Bolnik s Charcotovo artropatijo
in kronično rano na srednjem, stranskem
delu stopala

Slika 8 - Rentgenska slika - popolnoma razobličen skelet na stopalu kot posledica bolezni
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jemo nastanek deformacij oziroma
nepravilnih oblik stopala. Možnosti
zdravljenja ni veliko. Žal nam oboje
omogoča samo razbremenitev in omejitev gibanja. Dosežemo jo lahko na različne načine, s klasičnim mavcem,
počitkom in hojo z berglami. Zdaj vemo,
da klasični mavec v ta namen ni primeren. Bolezen je dolgotrajna in zamavčenje uda, ki bi lahko trajalo tudi leto dni,
za bolnika ni sprejemljivo. Lahko je tudi
nevarno, saj je stopalo v mavcu skrito,
bolnik pa slabo čuti, zato ne bo zaznal
tiščanja ali vnetja.
Po najnovejših izkušnjah je ena najboljših tehnik uporaba prilegajočega se
polsintetičnega mavca (slika 6). Popolnoma prilegajoči se mavčev škorenj
povzame obliko stopala in goleni. Zato
se obremenitve pri hoji porazdelijo na
celo nogo enakomerno, stopalo je
zaščiteno, delno imobilizirano, nevarnost nastanka deformacij je bistveno
zmanjšana. Poltogi mavec je za bolnika
udobnejši, bolje se prilega nogi in stopalu, lahko ga odstranjujemo in ponov-

Slika 6 - Škorenj in copat, izdelana iz
poltogega, sintetičnega mavca, ki se
popolnoma prilega nogi
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Osnovni cilj zdravljenja pozne oblike
je zmanjšanje nepravilnih, povečanih
stopalnih pritiskov. Ohraniti skušamo
neokrnjeno kožo na podplatu in preprečiti nastanek odprte rane, razjede, obenem pa zagotoviti stabilno stopalo. Za
razumevanje teh postopkov bo najbolj
preprosto, če naredimo naslednjo razdelitev: razobličeno stopalo brez razjede ali z razjedo.
Bolniki po preboleli zgodnji fazi Charcotove bolezni, ki imajo izražene nepravilnosti, deformacije na stopalu, potrebujejo predvsem prilagojeno, posebej
izdelano obutev. Najbolje je, da so vlož-

Pozna (kronična) oblika
Charcotove sklepne bolezni

no nameščamo. Bolnik sam lahko
redno neguje stopala in opazuje spremembe. Poleg tega mu predpišemo
tudi čim več počitka, v začetnem
obdobju tudi hojo z berglami. Ko se oteklina manjša, mavec sproti prilagajamo
oziroma menjavamo. Zato so bolniki ta
mavec dobro sprejeli.
Umirjanje znakov Charcotove sklepne
bolezeni spremljamo na rednih pregledih, pri katerih ocenjujemo kožno temperaturo, oteklino, rdečino in občutljivost ali bolečino. Pri nezanesljivih znakih nam je v pomoč scintigrafija skeleta. Zdravljenje in nadaljnja navodila
sproti prilagajamo glede na potek
bolezni. Še vedno pa ni dokončno
znano ali bifosfonati, zdravila, ki izboljšujejo čvrstost kosti, lahko pripomorejo
k zdravljenju akutne faze bolezni. Tudi
vloga ultrazvoka nizke intenzitete,
magnetne terapije in elektrostimulacije
še ni potrjena.

kosteh, brez znanega vzroka. Prepoznal
jo je kot Charcotovo artropatijo, ker je
bila podobnost v klinični sliki tako očitna. Od tega opisa naprej je število poročil, ki so potrjevala povezavo med sladkorno boleznijo in Charcotovo artropatijo, počasi naraščalo.
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Charcotova artropatija je kronična
napredujoča okvara kosti in sklepov, ki
nastane kot posledica okvar živčevja. Prvi
jo je leta 1868 opisal Jean Marie Charcot,
francoski nevrolog, kot nenadno prizadetost sklepov brez znanega vzroka (slika 3).
Predhodnica je bolečina v udih, ki ji sledi
Vzrok za nastanek
oteklina. Nato postanejo vidne sprememC
harcotove artropatije
be na sklepih in kosteh.
Osnovni mehanizem nastanka vse do
Ko je bolezen opisal, je Jean Marie
današnjih
dni ostaja predmet razprav.
Charcot delal v bolnišnici Salpetriere v
Nastale
so
različne teorije, žal pa še
Parizu, ki so jo imenovali tudi »veliki azil
vedno
ne
vemo,
ali je nastala motnja,
človeške bede«. Tam so se namreč zdrakot
na
primer
povečan
krvni pretok, v
vili bolniki s sifilisom v poznih stadijih. V
določenem
delu
stopala,
eni od oblik bolezni, imenovavzrok
ali
posledica
bolezni.
ni strokovno »tabes dorzalis«,
Charcot
je
vzrok
pojasnjeval
z
je prizadeta hrbtenjača. Char»žilno-živčno
teorijo«,
pri
katecot je bil prepričan, da obstari povečana prekrvitev v kosti
ja povezava in da je bolezenzaradi sprememb oživčenja
ska sprememba na hrbtenjapovzroči razgradnjo kosti, kar
či tista, ki vodi v spremembe
vodi v nastanek deformacij in
na koži, v mišicah in kosteh.
zlomov. Teorijo v določenem
Postavil je tako imenovano
delu
potrjuje tudi praksa,
»trofično nutritivno teorijo«,
kajti
prizadeto
stopalo je toppo kateri naj bi, poenostavljeSlika 3
lejše
in
pordelo.
no povedano, draženje v
Jean Marie Charcot
Drugi avtorji se opirajo na
okvarjenih delih hrbtenjače
»žilno travmatsko teorijo«, po kateri
povzročilo reakcijo na oddaljenih delih
slabše občutljivi sklepi ne zaznajo
telesa - na udih. Njegova opažanja in
manjših poškodb, lahko tudi zlomov, do
velik prispevek k razumevanju spinalnih
katerih pride pri navadni hoji. Natančna
nevropatskih artropatij so objavili v
vloga poškodbe še ni jasna, vemo pa,
poročilu s kongresa, ki je bil v Londonu
da Charcotova sklepna bolezen hitreje
leta 1882, in se od tedaj imenujejo
napreduje pri poškodbi.
Charcotova artropatija.
Znano je, da je sladkorna bolezen
Šele leta 1938 so bolezen povezali s
povezana tudi z osteoporozo. Zmanjšana
sladkorno boleznijo. Takrat je Jordan
kostna gostota in povečana razgradnja
objavil članek, v katerem opisuje bolnikosti sta prisotni tako v zgodnji kot v
ka z dolgoletno sladkorno boleznijo in
pozni fazi te sklepne bolezni. Zaradi slabmotnjami živčevja, oteklim stopalom in
še kakovosti kosti se kost že ob manjši,
kroničnimi vnetnimi spremembami na

Zgodovinski pregled

Diagnozo postavimo predvsem na podlagi klinične slike, kar ni vedno preprosto.
Omenili smo že, da bolezen v začetni,
akutni obliki, lahko posnema na primer
bakterijsko vnetje. Nekatere preiskovalne
metode so nam v pomoč pri razlikovanju
Charcotove artropatije od drugih bolezni.
Med najpogostejše uvrščamo: gnojno
vnetje kosti ali sklepa, vnetje podkožja,
globoko vensko trombozo, zlom kosti in
putiko. Na kronično spremenjenem stopalu z razjedo dvomov navadno ni več, je
pa potrebna diagnostična obravnava
zaradi nadaljnjega zdravljenja.

Preiskovalne metode oziroma
kako bolezen potrdimo?

merno porazdeljeni stopalni pritiski
vodijo v dodatne poškodbe kosti, zato
nastajajo za bolezen značilne deformacije na skeletu stopala.

Slika 4 - Rentgenska slika v zgodnji, akutni fazi bolezni. Stopalo je še vedno podobno zdravemu,
arhitektura še ni spremenjena

neznačilni poškodbi lahko zlomi.
Oslabljena občutljivost in zmanjšana
zaznava bolečine povzročita, da varovalni mehanizmi odpovedo. Bolnik ne počiva, sklepi niso imobilizirani, ne mirujejo,
zato celjenje ni mogoče. Končni rezultat
sta obsežna razgradnja kosti in porušenje kostne arhitekture stopala.
Klasična razprava o obeh mehanizmih 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 okvarjenega žilnega refleksa se poveča pretok
krvi skozi stopalo. Sprememba povzroči
povečano delovanje kostnih celic, ki
kost razgrajujejo in zato zmanjšajo moč
kostnine. Mišično neravnovesje, zmanjšana zaščitna občutljivost in neenako4

Kakšne so možnosti
za zdravljenje?

Rentgenska slika je preprosta in zelo
uporabna metoda, ki nam daje osnovne podatke o anatomiji stopal (sliki 4 in
5). Tako postanejo vidni zlomi, reakcija
dražene pokostnice, delni ali popolni
izpahi sklepov, porušen stopalni lok,
kostne štrline ..., vendar pa so to spremembe, ki nastajajo tudi pri drugih
boleznih. Zato si v nejasnih primerih
lahko pomagamo s scintigrafijo skeleta, računalniškim tomogamom ali z
magnetno resonanco. Vedeti je treba,
da prave, preproste in zanesljive metode, ki bi potrdila diagnozo in omogočala spremljanje napredovanja ali umirjanja znakov bolezni, ni.

Najprej zdravimo oteklino in bolečino, v nadaljevanju bolezni pa prepreču-

Zgodnja (akutna) faza
Charcotove sklepne bolezni

obliki je Charcotova sklepna bolezen, ko
bolnik poišče pomoč. Glede na to, da je
bolezen sorazmerno redka, poročila
navajajo, da je pojavnost nekje med 0,1
do 0,4 odstotka bolnikov, začetek bolezni pogosto mine neprepoznan. Zadnji
izsledki študij kažejo, da se je pojavnost
povečala na malo manj kot dva odstotka, vendar gre povečanje morda na
račun boljšega prepoznavanja in odkrivanja bolezni, ker je v današnjem času
diabetična noga dobro poznan pojem,
pregled stopal je vključen v redni pregled sladkornega bolnika, zato čedalje
pogosteje zdravimo že zgodnjo obliko
Charcotove artropatije.

Slika 5 - Rentgenska slika pozni, kronični fazi bolezni. Oblika skeleta je povsem spremenjena,
sklepi so zabrisani, nastajajo kostni izrastki in štrline, ki se bočijo v stopalni lok

Zdravljenje je najbolj odvisno od tega,
kako bolezen poteka oziroma v kateri
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Kranj

Martinov izlet v Ljutomer
V petek, 11. novembra, smo se člani Društva diabetikov
Kranj zbrali na avtobusni postaji, napolnili dva avtobusa in
se odpeljali na Martinov izlet z martinovanjem v Ljutomeru.
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 program in zanimivosti Prlekije.
Naslednji postanek je bil v
Borecih, kjer smo si ogledali
oljarno Sušec, in videli, kako
se iz bučnega semena prideluje olje.
Nadaljevali smo pot v
Ljutomer, kjer smo si najprej ogledali hipodrom in
pod vodstvom animatorja
Bojana spoznali nekaj zanimivosti o zgodovini
mesta. Ker je postalo precej hladno in vetrovno,
smo se do hotela odpeljali
kar z avtobusoma, tam pa
nas je že čakalo okusno kosilo, pripravljeno za sladkorne bolnike.

ODHOD DOMOV
SMO PRESTAVILI ZA POL URE
Po kosilu smo se odpeljali proti Jeruzalemu, kjer ob
vinski cesti stoji zidanica
Malek, ki slovi po večstoletni tradiciji. Tam so nam v
mogočno obokani kleti pripravili 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 Jeruzalem v Ljutomeru, kje so
se posebej za nas potrudili
in nam predstavili zanimiv
krst mošta, ki s tem postane vino. Sledila je prava
Martinova večerja, ob prijetni glasbi pa so se mnogi
tudi veselo zavrteli. Na
željo dobro razpoloženih in
zadovoljnih udeležencev
smo odhod domov prestavili za dobre pol ure.
Z lepimi občutki in novimi spoznanji smo se odpe-

Odličnega razpoloženja in dobre volje ni manjkalo

ljali proti domu. Sodeč po
obrazih so bili udeleženci
izleta zadovoljni. Zadovoljna pa sta bila tudi Ivan in
Irma, ki sta ta izlet organizirala in izpeljala.
Naše zadnje letošnje dru-

ženje je bilo 9. decembra v
Cerkljah, kjer smo organizirali zdaj že tradicionalno
prednovoletno srečanje
naših članov.
Ivan Benegalija

Merjenje krvnega sladkorja in pohod
Letos smo se člani kranjskega društva še
posebej vključili v praznovanje svetovnega
dne sladkorne bolezni. Tako smo v ponedeljek, 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 kilometre, 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
Ivan Benegalija
naših članov.

Obvestilo
Vsem našim članom
sporočamo, da bomo
konec decembra imeli
urejen prostor za delovanje našega društva v prostorih Diabetičnega centra v Kranju. Uradne ure
bomo imeli v času dela
diabetološke ambulante.
Veseli bomo, če boste ob
obisku diabetologa, obiskali še nas, kjer boste dobili vse potrebne informacije o našem delu.
Udeležence pohoda je pot vodila tudi skozi Prešernov gaj
D E C E M B E R
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Trzin

Okrevanje v Topolšici
Prvi dan okrevanja, 23. oktobra, je bila sončna nedelja,
Topolšica pa obdana z drevesi, grmovjem in rožami prelepih
jesenskih barv, ki bi jih bil vesel vsak slikar. Domačini so ta
dan v bližnjem parku pripravili razstavo gozdnih pridelkov
ter prikazali izdelke domače obrti in ročnih spretnosti
krajanov. Najbolj navdušeni smo se že prvi dan povzpeli
na bližnji hrib in se nadihali svežega gozdnega zraka.
V hotelu Topolšica nas je
vsako jutro v telovadnici
pol ure » razgibavala« prijazna 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 predavanje diabetologa, dr. Damjana Justineka, ki nam je
na zelo razumljiv način
približal predvsem problem 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 prehrani ter zmerno, vendar
redno vsakodnevno telesno aktivnost brez »pregrevanja«. Čeprav smo imeli
pripravljenih še veliko
vprašanj, nam zaradi stiske 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 prireditev v hotelu se je udeleževalo malo naših članov. Večina je nadaljevala
tradicijo od doma: gledanje televizije, nato pa
spat. Pritegnila je le tombola, kjer smo dobili nekaj
dobitkov. Plavanje v bazenih s toplo vodo smo kar
pridno izkoristili. Kljub
opozorilom so se nekateri

predolgo zadrževali v
vodi, saj je ob klepetu o
veselih dogodkih čas prehitro minil. Ker je bila zunanja 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 bazenih, 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 cvetjem smo čestitali dvema
zakonskima paroma, ki sta
v tem času praznovala obletnico poroke, in sicer
Alenki in Ignacu Sitarju ter
Kati in Francu Hrovatu. Če
se bomo v Topolšico še vrnili, bi želeli sredi nemško
govorečih gostov malo več
pozornosti za skromne
želje slovenskih gostov, čeprav sladkornih bolnikov.
Anica Cotman Anžič

Izlet po dolini Črnega grabna
Naše društvo se je odločilo, da bomo šli oktobra na sprehod
po dolini, imenovani Črni graben. Pa ni bilo nič črnega, bilo
je vse še lepo zeleno, zjutraj malce z meglo oroseno.
Petnajstega oktobra smo
se na željo številnih rednih
udeležencev naših pohodov zbrali pri Gasilskem
domu v Krašnji. Po pozdravu in napotkih referenta za
šport Maksa Grošlja je 40
hoje željnih pohodnikov
najprej odšlo do osnovne
šole, kjer nam je vaščanka
Vera spregovorila o zgodovini kraja.
Ogledali smo si miniaturni muzej na prostem, ki
prikazuje uporabne predmete iz polpretekle zgodovine kraja in okolice, kot je
na primer lesena domačija
Budnar v Palovčah. Stopili
smo tudi v cerkev sv. Tomaža 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 Pergar mlin in žago. Gospodar
nam je prikazal delovanje
žage, mlin pa je le še spomin. Prijazno in obilno smo
bili pogoščeni, za kar se
jim še enkrat zahvaljujemo.
Pot smo nadaljevali v Negastrn, kamor smo pešačili
približno tričetrt ure.
Tam sta nas pričakala zakonca Korošec ter nam

Počitek in malica med pohodom
30

predstavila domačijo in
kraj. Postregla sta nam z
dobrotami za lačne popotnike. Po enournem počitku
in klepetu smo se prisrčno
zahvalili in se obrnili proti
dolini. Ob pogledu na naravne lepote hribov in dolin
v poznem jesenskem soncu
je bila soteska pod nami
polna barvnih odtenkov.
Svoje druženje smo končali v gasilskem domu v
Krašnji ob okusnem golažu
iz Gostilne Bevc v Lukovici.
Ob harmoniki, ki jo je veselo raztegoval Srečko Strehar, in ob spremljavi »inštrumentov« Janeza Hafnerja, smo se veselo zavrteli.
Ugotovili smo, da smo
tudi tokrat imeli lep pohodniški dan. Ko je bilo najlepše, smo se morali raziti. A
ostal je spomin na prijazne
domačine iz doline Črnega
grabna.
Anica Cotman Anžič
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Osteoporozo ustavite pravočasno,
predno ona ustavi vas
V našem društvu smo se odločili, da bomo za svoje člane
19. novembra pripravili predavanje o osteoporozi, obenem
pa izvedli še presejalni test. Osteoporoza je postala
s staranjem prebivalstva ena najpogostejših bolezni. Prizadene
oba spola, ženske zbolijo pogosteje. Imenujemo jo tudi
bolezen krhkih kosti. Na bolezen nas nič ne opozarja.
Osteoporoza se da zdraviti, ne pa ozdraviti.
Najpogostejši dejavniki
tveganja za nastanek osteoporoze so zgodnja menopavza (izguba menstruacije
pred 40. letom starosti),
nizka telesna teža (manj
kot 60 kg), čezmerno uživanje alkohola in kave, hrana,
ki ji primanjkuje kalcija, pomanjkanje gibanja, nezadostno sončenje, sorodniki
z osteoporozo in druge bolezni.
Lahko bi rekli, da je osteoporoza nov kronični zaplet
sladkorne bolezni. Da se z
nami nekaj dogaja, najpogosteje napovedujejo zlomi

Sladkorni bolniki so pozorno sledili predavanju o osteoporozi

Pohod na Dobeno
Kot smo zapisali na vabilo za pohod ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni, smo se 14. novembra kljub meglenemu,
neprijaznemu jutru podali na pohod. Presenečenje na parkirišču pri gradu Jable je bilo popolno. Toliko članov našega
društva se doslej še ni udeležilo nobenega pohoda. Zbralo se
je 55 pohodnikov. Nekateri so se prijavili v zadnjem trenutku.
Vse udeležence je prijazno pozdravil predsednik
našega društva Franc Hrovat, nato pa besedo predal
vodji pohoda, rekreativcu
Maksu Grošlju. Ta je najprej spregovoril o pomenu
praznovanja svetovnega
dneva sladkorne bolezni in
naš prispevek k temu. Sledil je ogled gradu Jable.
Ogledali smo si le notranje
dvorišče in delno klet.
Potem smo se po razmočeni, blatni, z listjem posuti
gozdni poti tri četrt ure
vzpenjali do Dobenega, kjer
smo se ustavili na čaju, malico pa smo vzeli iz nahrbtnika. Lastnik gostišča z družino in naš že legendarni muzikant Janez Juhant so nas

zapestja in vretenc, v pozni
starosti, po 70. letu starosti,
pa so najpogostejši zlomi
kolka.
Zgodnje odkrivanje je
pogoj za pravočasno zdravljenje.

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

v dolino, do gradu Jable.
Pohod smo končali s toplo
enolončnico in strokovnodružabnim srečanjem. Ker
je bil naš predsednik takrat
prehlajen in brez glasu, je
namesto njega dosedanje
delo društva ocenil in predstavil program prihodnjega
dela društva Maks Grošelj.
Naštel je težave, ki nastajajo
pri delu društva, in vse
člane povabil k aktivnemu

Zbrani pred gradom Jable
D E C E M B E R
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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 ponoviti. Za preprečevanje te bolezni zdravniki priporočajo:
uživati zadosti mleka in
mlečnih izdelkov, biti izpostavljen soncu vsaj pol ure
na dan (obraz, roke do komolcev), meso zamenjati z
ribami, opustiti škodljive
razvade, čim več in redno
se je treba gibati na svežem 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 pravočasno in jo ustavite, preden ona ustavi vas.
Anica Cotman Anžič

sodelovanju pri pridobivanju
novih članov. Anica Kvas je
na željo vseh udeležencev
izleta predstavila svoje izkušnje z insulinsko črpalko.
Riko Prešern je pohvalil
delo društva in plodno sodelovanje z gorenjskimi društvi
sladkornih bolnikov iz Kranja, Škofje Loke, Tržiča in Jesenic. Jaz pa sem jim kot
medicinska sestra, ki sem se
dolga leta ukvarjala z medicinsko pedikuro, položila na
srce skrb za noge in obutev,
nogavice in hojo ter jim dala
nekaj praktičnih napotkov za
nego in oskrbo nog. Navodila so dobili tudi v pisni obliki kot zgibanke, knjižice in
vzorčke krem za noge.
Za konec naj povem še to,
da sem v dneh pred 14. novembrom obiskala ambulante zunaj Domžal, v Mengšu,
Lukovici in Moravčah ter
zdravnike in sestre seznanila z delom društva in našimi
prizadevanji za boljšo urejenost sladkorne bolezni.
Anica Cotman Anžič
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Društvo diabetikov Tržič

Martin v zdravi kuhinji
Je že tako, da smo imeli kuharsko delavnico zdrave
kuhinje v Tržiču ravno v času Martina. Ker se praznikom
vedno prilagodimo, je bilo tudi tokrat na jedilniku nekaj
tipičnih jedi, pripravljenih seveda po pravilih zdrave
prehrane.

V zdravi kuhinji je vedno veselo

Jedilnik je bil kar zahteven, vse pa v znamenju
Martina. Začeli smo s kostanjevo juho, nadaljevali z
Martinovim puranom in zanimivimi prilogami, ajdovo
kašo z gobicami, sladko

repo z jogurtom in rožnato
solato, končali pa z Martinovimi jabolki. Vse skupaj
je spremljal cviček in večer
je bil res prijeten.
V društvu načrtujemo še
zelo zanimive delavnice, ki

Društvo diabetikov Škofja Loka

Teden vseživljenjskega
učenja
Škofja Loka, srednjeveško mesto, se je v sobotnem
jutru, 22. oktobra, prebujala v soncu. Le proti Lubniku
so se trgale koprenaste meglice in naznanjale lep
sobotni dan.
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. oktobra, je Ljudska univerza
Škofja Loka organizirala
pester program dejavnosti.

Sprehod med stojnicami
je ponujal izdelke domače
obrti, dejavnosti Univerze
za tretje življenjsko obdobje, gasilci so prikazovali gašenje požara, naše
društvo sladkornih bolnikov je predstavilo program
svojih aktivnosti in še in
še.
Društvo diabetikov Škofja
Loka se je v tednu vseživ-

Sladkor smo izmerili tudi naši znani pesnici Neži Maurer

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 društva Silvo Žontar.

BREZPLAČNO SMO MERILI
SLADKOR V KRVI

Stojnica škofjeloškega društva sladkornih bolnikov je bila dobro
in bogato opremljena z gradivom o sladkorni bolezni
32
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V soboto, 22. oktobra,
smo postavili stojnico, na
kateri je bilo kar nekaj brošur o sladkorni bolezni,
krem za nego diabetične
noge, aparatov za ugotavljanje sladkorja v krvi, reklamnega gradiva, program
aktivnosti društva v letu
2006 in za pokušnjo diabetični kruh.
Pomembno je, da smo
brezplačno merili krvni
2 0 0 5

sladkor vsem, ki so to želeli. Meritev je bilo več kot
70. Udeležili so se jih
tako mladi kot starejši. V
sklopu meritev smo tudi
svetovali o sladkorni bolezni, pomenu zdrave prehrane in telesne aktivnosti
bolnega ali zdravega človeka. 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 dosegla svoj namen.
Ivan Rolih

IZ NAŠIH DRUŠTEV

jih bomo izvajali v prihodnjem letu. Najprej bomo še
letos izdali bilten z recepti,
ki so bili preskušeni v naših
delavnicah. Bilten bo vseboval najprej osnovne recepte,
ker pa načrtujemo prihodnjo delavnico v pustnem
februarju in naslednjo v
času velike noči, bomo pripravljali predvsem jedi, ki
se pripravljajo za ta dva
praznika. To pa bo vsebina
objave naslednje izdaje biltena št. 2. Ker pa se je
treba prilagoditi tudi sodobnim pripomočkom,
bomo eno od delavnic namenili 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

Tekmovali smo
v Trbovljah
Naše društvo je tudi
letos organiziralo prevoz
tekmovalcev gorenjskih
šol na državno tekmovanje v Trbovlje, kjer so
učenci pokazali svoje
znanje o tem, koliko poznajo 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 pobrali vso Gorenjsko. Veliko
je k temu pripomogel naš
član Marijan Gantar, ki je
organiziral prvo tekmovanje v Škofji Loki.
Ana Marija Hafner

Pohod smo začeli pred gasilskim domom v Bistrici

Spet smo hodili
Dan sladkorne bolezni, 14. november, smo tudi letos
počastili s pohodom, ki je bil v ponedeljek, 14. novembra. Ob 10. uri smo se zbrali pred gasilskim domom v Bistrici, kjer ima naše društvo svoje delovne prostore.
Dobro razpoloženi smo se odpravili na pohod proti Brezjam, 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 tedenske aktivnosti. Kar nekaj predlogov je bilo in najbrž
Ana Marija Hafner
bomo kaj kmalu redno hodili naokrog.
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Društvo diabetikov Sežana

Piknik, predavanje,
sejem in izlet
Člani sežanskega društva diabetikov smo v avgustu organizirali piknik, oktobra smo si ogledali ljubljanski sejem Narava
in zdravje, nato pa smo obiskali iz bližnje zgodovine znano
belogardistično postojanko Sv. Urh.
Po programu dela društva smo 27. avgusta člani
društva organizirali piknik v Domu upokojenih
delavcev Ministrstva za
notranje zadeve Maksa
Perca v Smodnišnici v Sežani, s katerim naše društvo zelo dobro sodeluje.
Piknik ni bil namenjen
samo zabavi, ampak tudi
rekreaciji in izobraževanju. Za člane smo organizirali pohod do kraja piknika in predavanje dr. Stojana Kralja, našega diabetologa, ki je predaval o
vsakdanjem življenjskem
ritmu sladkornega bolnika
in o odnosu posameznika
do svoje bolezni.
Po predavanju je stekla
tudi beseda o sodelovanju med diabetološko ambulanto in društvom diabetikov, ki je sicer zado-

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

OGLEDALI SMO SI SEJEM
NARAVA IN ZDRAVJE
V soboto, 15. oktobra,
smo člani društva z avtobusom odpotovali v Ljubljano, 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 izkoristili. To je bilo videti ob
vračanju na avtobus, saj
so nakupili kar nekaj izdelkov, ki so jih tam ponujali spretni trgovci. Velika
večina članov pa se je zadovoljila 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 čakali kosilo v gostinskem
lokalu Pri Micki v Dobrunjah. Po zares obilnem kosilu 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 pripomočke je uporabljal. Izvedeli 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 spovednici sedel tudi morilec in
si beležil izjave spovedovancev.

KONEC LETA BOMO OBISKALI STARE IN OBOLELE ČLANE
Duhovni in politični voditelji urhovskih domobrancev so vedeli, kaj se

Sicialna pomoč
članu
V programu dela društva 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 - kupimo ji drva za zimo.
tam dogaja, a niso ničesar
storili, da bi zločine preprečili, nasprotno, še
spodbujali so morilce, naj
pohitijo s pobijanjem, dokler imajo zaščito okupatorja. Boj za oblast so jim
prikazovali kot boj za vero
in narod in s tem dopustili, da so zabredli v zločine, ki jih ni moč ne razumeti in ne pozabiti. S Sv.
Urha smo se odpeljali
proti domu. Med potjo
smo se ustavili še pri Močilniku in si ogledali izvir
reke Ljubljanice.
Na avtobusu nam je tajnik društva Jože Volovec
povedal, da smo letošnji
program dela že stoodstotno izpolnili. Konec
leta bomo obiskali tudi
člane, ki se zaradi starosti
ne udeležujejo naših aktivnosti. Obiskali bomo
tudi našega socialno najbolj ogroženega člana in
mu na predlog socialne
službe izročili materialno
pomoč.
Za konec bi se v imenu
vseh članov društva zahvalil vodstvu, še posebej tajniku Jožetu, ki je vestno
poskrbel za uresničitev
letnega programa in hkrati
za dobro počutje članov
društva.
Besedilo in fotografije:
Boris Majdič

Sežanski sladkorni bolniki pri spomeniku na Urhu nad Ljubljano
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Idrija

Proslava in priznanja
zaslužnim članom

Od Prekmurja čez Vršič
do Posočja in morja

Društvo diabetikov Sežana je 12. novembra v veliki sejni
dvorani občine Sežana priredilo proslavo ob svetovnem
dnevu sladkorne bolezni. Ob tej priložnosi je predsednik
društva Vladimir Janjić orisal pomen tega dneva in med
drugim poudaril, da pri nas še vedno ni sprejet nacionalni
program varstva sladkornih bolnikov.

Jeseni je bilo v našem društvu precej živahno. Med drugim
smo se odpravili na tri izlete. V Prekmurju smo bili 24. in
25. septembra, v Posočju in na Vršiču 9. oktobra, na
slovenski Obali in v Istri pa 20. novembra. Povsod je bilo
lepo. Na vseh treh izletih nam je bilo tudi vreme naklonjeno.

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 težavami. Da je res tako, je
potrdilo predavanje dr.
Vesne Vodopivec, internistke iz zasebne ambulante v
Sežani. Predavanje je trajalo eno uro.
Dr. Vesna Vodopivec je
predavala o posledicah, ki
nastanejo na notranjih organih pri dolgotrajnejši
sladkorni bolezni. Po predavanju 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 članom društva. Zahvalno listino so prejeli Vladimir Janjić, predsednik društva,
Pavel Škamperle, podpredsednik društva, Irena Stepanović, blagajničarka, Lucijan Furlan, član IO, in Julijo
Florenin, ki je prejel tudi listino 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 dokumentov 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 prijetnem klepetu.
Jožef Volovec

Predavanje o diabetični nogi
Zunaj programa dela za letos smo organizirali
predavanje, ki je bilo v ponedeljek, 5. decembra,
ob 17. uri. V veliki sejni dvorani občine Sežana nam
je o diabetičnem stopalu predavala Klara Peternelj,
dipl. med. sestra, vodja dispanzerja za diabetike
v sežanskem zdravstvenem domu .
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

Lep jesenski konec tedna
smo izkoristili za dvodnevni obisk Prekmurja - slovenske žitnice. Naš prvi zaresni postanek je bil na
vinski cesti, ki povezuje
Ormož in Ljutomer. Uživali
smo v razgibani pokrajini
Slovenskih goric, opazovali
terasaste vinograde, klopotce, vinske hrame …
Na turistični kmetiji Belec
smo si privoščili malico: bograč in kozarček rujne kapljice. V bližnjem ateljeju smo si
ogledali stvaritve Milana
Belca, ki slika na keramične
izdelke, v Veržeju pa znameniti Babičev mlin. Lastnik
mlina nam je na šaljiv način
prikazal delo mlinarjev
nekoč in zdaj. Nakupili smo
tudi različne moke za domačo peko. Šli smo čez Muro,
zapustili Prlekijo in prispeli v
Prekmurje. V vasici Lipovci
nam je Brigita Smodiš pokazala umetnost izdelovanja
ličnih izdelkov iz slame (venčke, vaze, lestence).

ti svojo dejavnost, da bo v
avtentičnem okolju. Sestavljata ju dve tipični panonski
hiši v obliki črke L, izdelani
iz blata in slame.
V bližnji Bogojini smo
obiskali tudi znamenito
Plečnikovo cerkev Gospodovega vnebovzetja, ki kraljuje na bližnji vzpetini in je s
svojim zvonikom s stolpiči
vidna že od daleč. V njej je
naš priznani arhitekt postavil spomenik domači obrti,
saj je okrašena z lončarskimi izdelki. Čas je bil že za
večerjo in po večerji za
nočno kopanje, ki ga ob
koncu tedna ponujajo v
Termah Lendava. Pravi užitek je bilo zaplavati v napol
praznem notranjem ali zunanjem bazenu ali si pogreti kosti v toplejši termalno-mineralni vodi s primesjo parafina. Prijetno utrujeni smo hitro zaspali.

OD LONČARSTVA
DO PLEČNIKA

Po zajtrku smo si ponovno privoščili kopanje in nato
še sprehod do cerkvice nad
Lendavo, od koder se ponuja lep razgled na mesto z
gradom ter na bližnjo Madžarsko in Hrvaško. Po kosilu smo se odpeljali do Bukovniškega jezera, ki je
znano po bioenergetskih točkah in izviru Svetega Vida.
Največ časa smo se seveda
zadržali pri točki, ki pomaga zniževati krvni sladkor.
Za kratek čas smo se ustavili še v Moravskih Toplicah in
Murski Soboti. Nato pa nas
je čakalo še posebno doživetje.
Obiskali smo romsko naselje Pušča. Njihova vodnika

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 raziskovanje. Ustavili smo se v
Filovcih, kjer je bilo nekoč
tipično lončarsko naselje,
danes pa se s to obrtjo
ukvarja le še družina Bojnec. Prikazali so nam izdelovanje lončene posode,
peč, v kateri žgejo keramiko, in še ne popolnoma
urejeno »panonsko vas«,
kamor nameravajo prestavi-
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OBISKALI SMO
ROMSKO NASELJE PUŠČA
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ljali do Bleda, kjer smo
imeli še zadnji postanek.
Ponovno smo preživeli prijeten dan ob spoznavanju
novih stvari in ob medsebojnem druženju.

PO OBALI IN SLOVENSKI ISTRI

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

(eden od njiju je bil Darko
Rudaš - Muc, romski svetnik) sta nam razkazala novi
in stari del naselja ter predstavila njegovo zgodovino.
V naselju imajo že od leta
1962 svoj vrtec, kjer pripravljajo otroke za lažjo
vključitev v osnovno šolo. V
naselju se je bila ravno takrat ženska nogometna
tekma med ekipo iz Pušče
in iz nekega drugega romskega naselja. V novem delu
smo občudovali lepo urejene hiše in okolico, v starejšem delu pa tipično romsko naselje.
Romi iz tega naselja se
vključujejo v življenje lokalne skupnosti in so v veliki
meri tudi zaposleni. Vsi
skupaj smo se strinjali, da
je bil obisk zelo zanimiv.

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 kosilo. Po kosilu smo se podali
v eno najlepših dolin, v
Trento. Nikjer drugje v Sloveniji 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 etnološka 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 čudovite 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. Sprehodili smo se do Poštarskega doma, ki pa je bil že
zaprt. Med potjo smo opazovali dobro vidno »Ajdovsko deklico«. Privoščili smo
si še topel čaj in se nato
spustili na gorenjsko stran
prelaza in nato skozi Kranjsko Goro po avtocesti odpe-

OD POSOČJA ČEZ VRŠIČ
NA GORENJSKO
Po deževni oktobrski soboti se je zbudilo lepo poznojesensko 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 namenjen spoznavanju zgodovine prve svetovne vojne. Najprej smo obiskali kostnico s
cerkvijo Sv. Antona na griču
Gradič. Monumentalno kostnico so Italijani gradili v
letih 1935-1938 v spomin
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Na Vršiču smo imeli vač časa za občudovanje okoliških vrhov,
za spomin pa smo se slikali tudi z znamenito »Ajdovo deklico«
D E C E M B E R

2 0 0 5

Tudi na tretjem izletu, na
morje, nas je spremljalo
lepo vreme. V Krkinem
zdravilišču Strunjan smo se
najprej kopali v tamkajšnjem pokritem bazenu.
Kdor se ni kopal, se je lahko
sprehodil na svežem morskem zraku po s soncem
obsijani obali. V hotelu so
nam pripravili kosilo, primerno za sladkorne bolnike.
Nato smo se mimo Portoroža, Lucije in Sečovelj odpeljali do Sv. Petra nad Dragonjo, kjer je tako imenovana
Tonina hiša, ki je svojevrsten etnološki spomenik.
Ob prenovi so bile ohranjene značilnosti istrskega
kmečkega stavbarstva, prikaz oljarstva v pritličju in
kmečka kuhinja v nadstropju. Oljke in murve okoli hiše
dopolnjujejo podobo kmečkega doma v Istri.
Med spustom v dolino
smo uživali v lepem razgledu na sečoveljske soline. V
kraju Seča smo si ogledali
vrt kaktusov Grašič. V bogati
zbirki Roka Grašiča in njegove žene je več kot 1400 kaktusov. Med njimi so tudi več
kot 50 let stare rastline, kajti
kaktusi rastejo sorazmerno
počasi. Izvedeli smo tudi,
da obstaja več kot 3000 različnih kaktusov. Z nami je šel
marsikateri primerek in
upamo, da jih bomo ob primernih 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 kmetiji Hudičevec v Razdrtem so
nam pripravili dobro večerjo. Med prijetnim kramljanjem je čas hitro minil in
odpravili smo se proti
domu.
Zdenka Bogataj

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Posavje

Na preventivnem okrevanju
v Krkinem zdravilišču v Strunjanu
Društvo diabetikov Posavje - Brežice za svoje člane že šest
let organizira preventivne programe. Glede na dosedanje
dobre izkušnje smo se tudi letos soglasno odločili, da skupaj
preživimo teden dni v Krkinem zdravilišču v Strunjanu, kjer
smo bili od 20. do 27. novembra.
Petinšestdeset sladkornih
bolnikov, potrebnih aktivnega počitka in obnavljanja
znanja o pravilnem načinu
življenja, je v lepem jesenskem jutru v jurišu zasedlo
dva avtobusa. V Strunjan
smo prispeli srečno, brez
posebnosti in v veselem razpoloženju. 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 predstavitev programa za nas in
tudi dodatnih animacij za
vse druge goste. Vsak je
dobil urnik za vse dneve našega bivanja. Ugotovili smo,
da bo teh sedem dni dobro
izpopolnjenih in pestrih.

HOJA, PLAVANJE
IN PREDAVANJA
V programu so bile zajete
naslednje aktivnosti: merjenje sladkorja in krvnega pritiska na tešče, ki ga je vestno in prijazno izvajala Darinka Ogorevc, dipl. med. sestra, iz brežiške bolnišnice.

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

da sladkorni bolniki še najraje 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 kuharjev Željka in Milene.

DOBRA VOLJA
IN PESEM NAS DRUŽITA

Sladkor v krvi smo si merili že pred pol osmo uro zjutraj

Po zajtrku je sledila krajša
nordijska hoja s palicami
pod vodstvom animatorke
prof. Barbare, nato dopoldanska telovadba v bazenu,
do kosila spet nordijska hoja
ali proste aktivnosti in dodatne terapije po želji.
Takoj po kosilu smo se
spet odpravili na pohod pod
vodstvom animatorjev. Glede
na fizične sposobnosti oziroma zanimanje posameznika
smo bili razdeljeni v dve sku-

kornega bolnika, ki so jim
sledila vprašanja za predavatelje. Zelo kakovostno predavanje je pripravila dr. Dragica Kozina o bolečinah v sklepih, 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,

Šola kuhanja je bila dobro obiskana. Dve večerji smo pripravili sami, seveda pod skrbnim vodstvom naših
kuharjev Željka in Milene
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Gostitelji so nas presenetili
tudi z nastopom ljudske
glasbene skupine iz Krkavč
in dramske skupine iz Dekanov. Pika na i pa je bila tombola, 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 izvedli tudi svoj del programa.
Pevcev je bilo vedno dovolj,
tako da smo zapeli tudi v bazenu. Dogodke in aktivnosti
smo ovekovečili na posnetkih, ki si jih bomo ogledali
na občnem zboru.
Teden je minil prehitro,
vendar smo se kar nekam
voljno odpravljali proti
domu. Še postanek in »tazadnji kofe« na Lomu in že
smo odbrzeli našemu Posavju naproti.
Za konec samo še zahvala
našemu neutrudnemu predsedniku Ivanu Živiču, prijazni
sestri Darinki, osebju Zdravilišča Krke v Strunjanu in
vsem sladkornim bolnikom in
članom našega društva, ki so
s svojo prisotnostjo omogočili, da smo uspešno izpeljali
pomembno točko našega
letnega programa. Na svidenje do prihodnjega srečanja!
Pa še nekaj: vsem sladkornim bolnikom, njihovim domačim 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
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Društvo diabetikov Hrastnik

Preventivno okrevanje
v Biogradu na moru
Enotedensko okrevanje se je članom hrastniškega društva
sladkornih bolnikov po lanskem premoru prav prileglo.
Čeprav se tokrat predvsem zaradi cene in plačilnih pogojev
nismo odločili za katero od naravnih zdravilišč v Sloveniji,
je bil načrtovani namen okrevanja vseeno dosežen.
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, program okrevanja je bil skrbno, in kar je še pomembnejše, bogato sestavljen,
tako da je vsak lahko izbral
sebi primerno aktivnost, ki
vpliva na dobro počutje in
zdravje sladkornih bolnikov.

POGOVORI O IZKUŠNJAH
Z ZDRAVLJENJEM
SLADKORNE BOLEZNI
Namestili smo se v hotelu Adria, ki je imel notranji
bazen in vse sobe klimatizirane. Po vnaprejšnjem

dogovoru je bila urejena
tudi primerna prehrana z
dodatnima malicama. Za
udeležence je društvo priskrbelo tudi pripomočke za
merjenje sladkorja in zagotovilo udeležbo zdravstvenega delavca, ki je pomagal pri merjenju in pripravil
dveh predavanj o prvi pomoči sladkornim bolnikom
in o prehrani sladkornih
bolnikov s poudarkom na
štetju ogljikovih hidratov.
Zadnji del izobraževanja
sta bila analiza vsakodnevnih meritev in pogovor o
izkušnjah glede obvladovanja sladkorne bolezni. Udeleženci so govorili o lastnih
prizadevanjih glede obvladovanja sladkorja. S to obliko druženja in izobraževanja želi društvo pritegniti

še več kandidatov, ki bi
lahko s pomočjo svojih izkušenj precej pripomogli k
spoznavanju in izmenjavi
mnenj, kar daje kroničnim
bolnikom pomembno
oporo in moč za uspešnejše obvladovanje bolezni.
S tako obliko izobraževanja želimo člane spodbuditi
k razmišljanju, da je vsak
sam odgovoren za svoje
zdravje in da lahko le vsak
sam zmanjša vpliv sladkorja na posledice prevelikih
vrednosti sladkorja. Začetek je bil obetaven. Prepričani smo, da bomo take
oblike druženja in izobraževanja dodali k že uveljavljenim delavnicam, kar bo
še bolj obogatilo izobraževalne dejavnosti, ki jih organiziramo v društvu.

SPROSTITVE NI MANJKALO
Za vsakokratne dnevne
aktivnosti smo se sproti
dogovarjali, stalnica so bile
le meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka. In če
na celotno dogajanje v Biogradu na moru pogledamo
malo podrobneje, takoj
ugotovimo, da je bil program dobro pripravljen.

Društvo diabetikov Tolmin

Merili smo krvni sladkor
Tudi letos je naše društvo počastilo 14. november, svetovni
dan sladkorne bolezni. V avli Mercatorjevega supermarketa
v Tolminu smo brezplačno merili krvni sladkor. V ekipi so
bili medicinska sestra Suzana Jug, dr. Bojan Roš, predsednik
društva in dva člana.
Na merjenje smo ljudi
vabili z obvestilom po lokalni kabelski televiziji, na
radiu Alpski val in s plakati, nameščenimi na vidnih
mestih. Merjenja krvnega
sladkorja, ki je trajalo od
9. do 12. ure, se je udeležilo 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 sveto38

vali, naj obiščejo zdravnika diabetologa.
Obiskala nas je tudi novinarka TV Primorke Carmen Leban s snemalcem.
Spreševala je o delovanju
društva, načinu financiranja in prostorski stiski, saj
nimamo svojega prostora.
Na vprašanja ji je odgovarjal naš predsednik Franc
Šebenik.
Naše društvo deluje na
območju občin Tolmin, KoD E C E M B E R
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Začetek dneva je vsak
dan popestrila polurna jutranja telovadba na prostem
pod vodstvom animatorja,
ki je bil z nami ves čas bivanja v Biogradu. Nato so
sledile meritve krvnega
sladkorja in krvnega tlaka
pod vodstvom zdravstvenega 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, upoštevajoč našo telesno aktivnost in zaužite kalorije.
Povsem razumljivo je, da
okrevanje ni bilo namenjeno le izobraževanju, temveč tudi sprostitvi. Temu
bo za uspešno uravnavanje
sladkorne bolezni najverjetneje v prihodnje treba nameniti še več pozornosti.
In sprostitve zagotovo ni
manjkalo. Zanjo sta najprej
poskrbela dva celodnevna
izleta (na Kornate in na slapove Krke pri Šibeniku), še

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Mežiške doline
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 plavali v hotelskem bazenu z
morsko vodo. K vsemu
naštetemu sta seveda izdatno pripomogla še dva
»celovečerna« plesa ob
spremljavi glasbe v živo.

Okrevanje v Rogaški Slatini
V nedeljo, 2. oktobra, se je 83 članov Društva diabetikov
Mežiške doline odpeljalo na okrevanje v Zdravilišče Rogaška
Slatina. V Grand hotelu Sava smo preživeli aktivno tedensko
okrevanje, kjer so drugi skrbeli za nas. Dobro so bile
organizirane individualne in skupinske animacije za šport,
rekreacijo, družabne igre, ples, predavanja in pohode.
Zanimive in na privlačen način so bile organizirane delavnice
o zdravi prehrani za sladkorne bolnike.
Vsako jutro ob 7. uri je
bilo merjenje krvnega sladkorja, ki nas je ob super
»dietni hrani« postavilo na
resnična tla. Samopostrežni
zajtrk je premamil marsiko-

NA OKREVANJE
BOMO ŠE ŠLI
Toda vsega lepega je žal
enkrat konec. Vsi udeleženci 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 organizaciji našega okrevanja, kot tudi podjetju
Roche diagnostik za materialno podporo.
Viktor Ramšak

Pohod z baklami

Odličen met najstarejše tekmovalke

barid in Bovec. Od okoli
700 registriranih sladkornih bolnikov jih je v društvo včlanjenih 107. Prizadevamo si za pridobitev
novih članov. Člane in nečlane seznanjamo s tem,
kako obvladovati težave
sladkorne bolezni in živeti
z njo.

hod z baklami v okolico
zdravilišča, tombolo z bogatimi nagradami, vožnjo s
turističnem vlakom do steklarne Rogaška Crystal z
ogledom proizvodnje, mini
olimpiado Rogaška, na kateri je aktivno sodelovala
tudi najstarejša udeleženka
okrevanja (stara je bila 91
let), predavanje o diabetičnem stopalu in še in še bi
lahko naštevala.
Teden je minil, kot bi pihnil. Z okrevanjem smo bili

ga, vendar smo se nenehno 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 možnosti: jogo, aerobiko, kreativno delavnico, na kateri
smo slikali na steklo, spre-

zelo zadovoljni in smo sklenili, da prihodnje leto zopet
pridemo. Zelo smo hvaležni
organizatorju Branku Lepičniku in predsedniku društva Bojanu Projetu za prizadevanje in dobro počutje
vseh udeležencev.
Besedilo: D. M. D.
Fotografije: Bojan Proje

Berta Bukudur

Predsednik
društva Franc Šebenik
in medicinska sestra
Suzana Jug pri merjenju
krvnega tlaka
D E C E M B E R
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Društvo diabetikov Velenje

Počastili smo svetovni dan
sladkorne bolezni

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

Letošnji 14. november je bil dan spomina na sladkorno
bolezen in hkrati delovni dan. Spomin naj nas opomni,
da vsi pomislimo na nekatere izmed nas, ki imajo poleg
vseh naših težav in nalog še eno nalogo zraven: uspešno
voditi sladkorno bolezen.

POSKUSIMO VSI SKUPAJ -

Da to niso le besede, je
pokazala proslava velenjskega društva sladkornih
bolnikov v gasilskem
domu v Šaleku, kjer je
pester in živahen program spremljajo 80 udeležencev. Ta dan spomina
seveda ni namenjen kakšni žalosti - ravno nasprotno. Naš skupni cilj
je, da se ne samo sladkorni bolniki, pač pa vsi,
naša okolica, naši sodelavci v službi, naši poslanci in strokovni delavci
spomnimo, da bi lahko
marsikaj preprečili že z
majhnim trudom. Zato je
naše društvo svetovni dan
sladkorne bolezni praznovalo tudi kot delovni dan:
da se zavemo zahrbtnosti
bolezni, da se izognemo
nepotrebni invalidnosti
zaradi okvar in da pred-

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

O delu v šoštanjskem
zdravstvenem domu je po-

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 predsednik 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 sladkorne bolezni ne cenimo nič
bolj kot telovadni ali dramski krožek: morda so sladkorni bolniki preveč tihi ali
pa se je spremenila družba.

Udeleženci okrogle mize so največ pozornosti nemenili lokalnim zapletom organizacije izobraževanja sladkornih bolnikov

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

Proslave svetovnega dneva sladkorne bolezni se je v gasilskem domu v Šaleku udeležilo 80 ljudi,
med katerimi je bil tudi velenjski župan Srečko Meh
40
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ročal diabetolog dr. Damjan Justinek. Župan Kopušar je dejal, da bo to dejavnost še naprej podpiral
in s tem občanom omogočil dobro dostopnost do
potrebnih zdravstvenih
storitev. Predstavnica občine Velenje sicer ni imela
posebnih pooblastil - soglašala pa je z nujno ureditvijo prostorskih težav
za delo društva. Zavzela
se je tudi za povečanje izobraževanja 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 obveznostim le uspel udeležiti tudi župan Srečko
Meh.
Kaj torej lahko rečemo
za prihajajoče leto 2006:
posamezniku ne bi uspelo, zato poskusimo vsi
skupaj - za varen korak!
Romana Praprotnik

IZ NAŠIH DRUŠTEV

Imeli bomo interno glasilo
Zamisel, da bi tudi velenjsko društvo
sladkornih bolnikov imelo svoje interno
glasilo, ni nova, saj je v nas že dolgo tlela ta
želja. Proti sta govorila dva tehtna razloga:
financiranje glasila in, kdo bo napisal
prispevke.
Problem financiranja smo vsaj delno rešili 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. Presenetljivo veliko jih je bilo. Njihovo vsebino bodo ocenjevali bralci.

Vsako glasilo mora imeti tudi ime. Zbirali smo predloge - resnici na ljubo ni jih
bilo veliko - in ko smo že začeli glasovati,
je zadnji trenutek vskočila še članica IO Janja-Neža Ostervuh s svojim predlogom Velenjski 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 dobili 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 bralcev. Sodelujte tudi v prihodnje in naj Šaleški diabetik postane res vaše glasilo.
Ingeborg Čas

Srečanje s sladkornimi bolniki
v domu za starejše občane
Z malo treme sem se 25. oktobra odpravila
v dom za starejše občane, ki so zaradi ra zličnih vzrokov morali zapustiti vsak svoj
dom. Ugotovila sem, da jim ta dom daje
enako toplino kot so jo imeli doma, saj sem
v njem srečala prijazno osebje.
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 prehitro minila in zmenili smo se za naslednji 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

Priprave na dobrodelni koncert
Hoteli Rogaška so nam ponudili svoje
sodelovanje in uporabo Kristalne dvorane
za organizacijo dobrodelnega koncerta.
Izkupiček bomo namenili za najem oziroma
poznejši nakup aparata za slikanje očesnega
ozadja.
Na sestanek IO smo povabili diabetologa dr. Justineka, ki nam je dal nekaj potrebnih 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 prepletala kratka sporočila s podatki o sladkorni

bolezni po svetu in pri nas, o oskrbi sladkornih bolnikov, o problemu gospodarstva, ki se srečuje s čedalje več sladkorno
bolnimi sodelavci in o še marsičem drugem.
Pričakujemo dober odziv sponzorjev in
sodelujočih, lep večer glasbe in druženja,
predvsem pa čim večji finančni izkupiček.
Vsak darovani tolar nas bo malo bolj približal našemu cilju - nakupu aparata za
slikanje očesnega ozadja.
Ingeborg Čas

D E C E M B E R

2 0 0 5

41

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Slovenj Gradec

Sladkorni bolniki na 7. mirovniškem
festivalu ob 60-letnici OZN
Kultura miru je koncept, ki navdihuje delo posameznikov,
skupin in organizacij po vsem svetu. Dosegli jo bomo, ko
bomo vsi državljani sveta razumeli globalne probleme,
ko se bomo z njimi in za pravico znali spopasti na miroljuben
način, ko bomo spoštovali kulturno raznolikost ter družno
skrbeli za planet Zemljo in drug za drugega.
Organizacija Združenih
narodov je letos razglasila
začetek akcije Voda za življenje v desetletju skrbi za
vodne vire s ciljem, da do
leta 2015 izboljšamo preskrbo z najbolj vitalnim in
odločilnim dejavnikom preživetja v 21. stoletju: svežo
pitno vodo. Milijoni po
svetu se soočajo s pomanjkanjem neoporečnih vodnih virov, zato je njihovo
zagotavljanje nujna in
osrednja tema človekovega
razvoja in človekovega dostojanstva.
»Ohranimo si svet« je vodilna misel in geslo tradicionalnega Mirovniškega festivala 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 organizirali pester in zanimiv
spremljevalni program.
Predstavilo se je tudi Društvo diabetikov Slovenj Gradec.
Predsednik društva Ivan
Pavlič je v svoji predstavitvi
društvo označil z organiza-

Društvo diabetikov Kočevje

način ogroža sladkorna bolezen, in osebe, ki se
ukvarjajo z zdravljenjem
sladkorne bolezni. Usklajujejo in zadovoljujejo skupne in širše javne interese
na področju zdravstvenega

Ivan Pavlič, predsednik Društva
diabetikov Slovenj Gradec

cijo socialno-humanitarne
narave, ki na prostovoljni
podlagi in v javnem interesu združuje ljudi z območja Mestne občine Slovenj
Gradec, občin Mislinje,
Dravograda, Mute, Vuzenice, Radelj ob Dravi, Podvelke in Ribnice na Pohorju,
ljudi, ki jih na kakršen koli

Novembrski utrinki

November s svojimi vremenskimi muhami ni dosti
vplival na našo voljo in društvene dejavnosti, ki smo
si jih začrtali v našem programu. Večina teh je bila
povezana z mednarodnim dnem diabetesa.

Devetega novembra nam
je dr. Lidija Odorčič v
knjižnici Kočevje predavala
o ogljikovih hidratih in
zdravi prehrani. Najtežje je
s preprostimi in z malo besedami jasno in razumljivo
razložiti strokovne in komplicirane zadeve - a ogljikovi hidrati to zagotovo
so. Dr. Lidija Odorčič obvlada to čarovnijo. Udeleženci predavanja so bili
zelo zadovoljni s poljudnim in zanimivim načinom
predavanja. Ob prihodu so
vsi prejeli zloženko o ogljikovih hidratih, metabolnem sindromu, telesni dejavnosti 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 postaji Kočevje in se podali pot. Zbralo se nas je 32, kar je
nekaj manj kot lani. S pohodom smo hoteli pritegniti pozornost občanov in jih opozoriti na nevarnost sladkorne
bolezni, ki je povsod v nenehnem porastu, in jih vzpodbujati 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.

42

D E C E M B E R

2 0 0 5

IZ NAŠIH DRUŠTEV

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

prosvetljevanja ter zdravstveni, socialno-humanitarni zaščiti oseb s sladkorno
boleznijo in drugih oseb,
ki jih posredno ali drugače
ogroža sladkorna bolezen.

PRIHODNJE LETO

Marjana Pavlič

GREMO ZOPET

Olga in Vinko Repotočnik na Levstikovi poti

Pohod po Levstikovi poti
Za letošnje zbiranje prijav za Levstikovo pot, mi ji raje
rečemo Popotovanje iz Litije do Čateža, sem bila kar malce
na trnih. Nisem vedela, kakšen bo odziv glede na to, kakšen
je bil lani, ko smo imeli smolo z vremenom, potem pa je bilo
za letošnji pohod še večje zanimanje.

Golobi miru na mirovniškem festivalu
ob 60-letnici OZN

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,

Devetnajstega novembra je bilo v Trbovljah že sedmo državno tekmovanje
osnovnošolcev in srednješolcev v poznavanju sladkorne bolezni in nevarnostih, ki
jih prinaša ta prikrita in huda bolezen.
Med udeleženci tekmovanja so bili tudi
učenke in učenci iz obeh kočevskih osnovnih šol. Aida Zečkanovič in Anja Marinč sta si prislužili zlato priznanje, srebrno pa Nina Marolt, Samanta Stanešič, Pia Marincelj in Tara Novak (na fotografiji). 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 njenim razumevanjem naredili nekaj za svoje zdravje.
Še enega lepega dogodka smo bili letos deležni. Zdravstveni dom Kočevje je v zadovoljstvo vseh sladkornih bolnikov, strokovnih delavcev in osebja, ambulanti za diabetike 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 odvzem krvi v prostore ordinacije. Sredstva za obnovo je
prispevala občina Kočevje, pohištvo je kupilo podjetje
VPD Bled, drugo opremo pa ZD Kočevje.« Ksenija Vidoševič

kot je bilo lani. In res. Za
letošnji pohod je bilo zanimanje 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 krenil avtobus s 37 pohodniki
iz avtobusne postaje v Slovenj Gradcu. Mimogrede je
pobral še pohodnike v Mislinji in naše člane v Velenju. Peljali smo se nad
Arjo vasjo do Trojan, kjer
je bil prvi postanek. S Trojan smo krenili po vijugasti in ozki cesti proti Izlakam, 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, pohodnikov pa se je vila nepregledna množica. Pozneje
smo slišali, da se je pohoda 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 skupina se je odločila za daljšo,
22 kilometrov dolgo pot,
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Na stojnicah ob poti smo
pokušali različne dobrote,
ki so jih pripravili domačini, pa tudi mlado vino smo
poskusili. Skratka, hodili
smo skozi gozdove in po
travnikih in neskončno dolgih cestah. Ob stojnicah
smo se marsikje ustavili,
pa tudi kulturne znamenitosti je bilo videti. Do cilja,
na Čatež, smo prišli v dobrih petih urah, seveda z
vmesnimi postanki vred. V
Čatežu se je takrat že začela proslava.
Šele na cilju je bilo videti, kako množična je bila
udeležba letos, saj skoraj
ni bilo mogoče dobiti prostora, da bi sedli in kaj
pojedli. Le nekaj nas iz celotne 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 prigrizke. Pa tudi prijetno
nam je bilo, da smo si nekoliko odpočili utrujene
noge.
Odhod avtobusa iz Čateža je bil načrtovan ob 15
uri. Na parkirnem prostoru
pa je bilo zopet toliko avtobusov, da smo komaj našli
svojega. Vkrcali smo se in
z nekoliko zamude krenili
iz Čateža. Prijetno utrujeni
in z zadovoljstvom smo podoživljali pohod. Nekateri
so kar kmalu zadremali,
drugi pa so še bili toliko živahni, da so hodili po avtobusu gor in dol.
Vsi pa smo si rekli: »Prihodnje leto gremo zopet.«
Lani je bil dež, letos je bilo
oblačno, zato upamo, da
bo prihodnje leto sončno.
No, kakorkoli že, saj je naslednji pohod jubilejni, 20.,
in že zato skorajda ne bi
smeli manjkati.
Danica Sekavčnik - Kotnik
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Lenart

Ob svetovnem dnevu sladkorne
bolezni nastop na radiu
Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni smo tudi v našem
društvu izvedli kar nekaj aktivnosti. Devetega novembra sva
bila s tajnikom društva gosta na radiu Slovenske gorice,
11. novembra smo organizirali merjenje krvnega sladkorja
in krvnega tlaka, 14. novembra pa pohod od Lenarta
do Voličine in nazaj.
Poslušalcem tega radia
sva predstavila delovanje
našega društva, ki dela po
načelu prostovoljnosti in
humanosti, in kakšne naloge opravljamo za dosego
svojih ciljev, koliko članov
ima naše društvo in kako
se financiramo. Nakazala
sva težavo s prostori, s katero se društvo ubada že
vrsto let. Za nemoteno delovanje društva bi bili prostori nujno potrebni. Župan
občine Lenart je obljubil,
da bomo prostore dobili
prihodnje leto.
V Lenartu vsak torek deluje ambulanta za sladkorne bolnike, ki jo vodita dr.
Eva Mejač in sestra Anica
Fras. V oddaji sva precej
pozornosti namenila 14. novembru, svetovnem dnevu
sladkorne bolezni. Poudarila sva, da si vsa društva, na
čelu z Zvezo društev diabe-

POHOD SMO ORGANIZIRALI
PRVIČ

Merjenje sladkorja in krvnega tlaka

tikov Slovenije, prizadevamo, 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 dejavnosti. Naloga društev je tudi, da
na ljudi deluje
preventivno ter
da jih ozavešča
in spodbuja k
zdravemu načinu življenja.
Posebno pohvalo sva namenila učencem in
mentoricam osnovnih šol: Lenart, Voličina,
Sv. Jurij in Sv.
Trojica, ki se
vsako leto udeležijo državnega
tekmovanja v
znanju o sladkorni bolezni in
na njem dosegajo zelo dobre
rezultate.
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V petek, 11. novembra,
smo s pomočjo dveh sester iz Zdravstvenega doma
Lenart, podjetja Zalokar &
Zalokar in članov izvršnega odbora našega društva

bolnike. Odkrili smo nekaj
oseb, ki so imele povišan
krvi sladkor, in jih napotili
k njihovim zdravnikom.
Udeleženci so akcijo pohvalili, zato jo bomo še ponovili. Zahvaljujem se
Zdravstvenemu domu Lenart in podjetju Zalokar &
Zalokar, ki sta nam omogočila izvesti to humano
akcijo.
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Svetovni dan sladkorne
bolezni smo počastili s pohodom, ki se ga je udeležilo 19 članov - pohodnikov.
To je bil naš prvi pohod.
Zanj smo si zbrali daljšo
pot, dolgo deset kilometrov, od Lenarta do Voličine
in nazaj. Potekal je v prijetnem in veselem razpoloženju. Naše članice so nam
ob poti ponujale topel čaj
in jabolčni sok. Ko smo prispeli do Voličine smo si izmerili krvni sladkor, pojedli

Med pohodom smo se pokrepčali tudi s toplim čajem in jabolčnikom

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 izjava za včlanitev v naše
društvo.
Z akcijo smo želeli dati
poudarek svetovnemu
dnevu sladkorne bolezni in
odkriti morebitne nove
2 0 0 5

toplo malico, se družili in
tudi zapeli. Po daljšem
postanku smo pot nadaljevali 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 organiziramo. Od Zveze
društev diabetikov Slovenije smo prejeli reklamne
kape, ki nam bodo v spomin na prvi pohod.
Jožica Vračko

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Gornja Radgona,
Sv. Jurij ob Ščavnici, Radenci

Jesenske aktivnosti
Naše društvo sladkornih bolnikov je delavno tudi v pustem
poznojesenskem in zgodnjem zimskem času, ko sta okrog
nas tema in dolgčas. Zadnjo oktobrsko soboto smo imeli
zanimivo predavanje o pravilni in varni uporabi zdravil in
shranjevanju inzulinskih pripravkov. Novembra smo
proslavili svetovni dan sladkorne bolezni in imeli predavanje
o diabetični nogi, vendar se ga je, žal, udeležilo zelo malo
članov.

Pohod po Gornji Radgoni je
trajal več kot eno uro.
Mimoidoči so nas spraševali, kaj imamo. Pojasnili smo jim, da je za svetovni dan skadkorne bolezni,
in jih povabili, da se nam
pridružijo, ker je hoja koristna 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-

kar sram pred našim zdravnikom. 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 zdravniško pomoč, če ugotovimo, da je z našimi nogami
karkoli narobe.
Po predavanju je višja
medicinska sestra izvedla
še učno delavnico o pra-

O pravilni in varni uporabi
zdravil in shranjevanju inzulinskih pripravkov nam je
predavala Valnea Jurečič,
mag. farm. spec. iz Ljubljane. 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
Na mejnem prehodu na mostu čez Muro

hodnje leto kaj boljše in
da nam bo uspelo pritegniti kaj več krajanov na
pohod, saj izobesimo plakate in veliko je povedanega tudi v medijih. Po pohodu sta nas v društveni
pisarni čakala topel čaj in
prigrizek, ki se je vsem
prilegel, saj je bilo zunaj
precej mrzlo. Pa na svidenje prihodnje leto z upanjem, da nas bo na pohodu še več kot letos.

SLABO OBISKANO PREDAVANJE
O DIABETIČNI NOGI
Sprehodili smo se mimo šampajnske kleti

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 zdravstvene šole je lahko vsakdo našel
delček sebe in svojih težav,
ki ga spremljajo.

POHOD OB SVETOVNEM
DNEVU SLADKORNE BOLEZNI
V ponedeljek, 14. novembra, na svetovni dan slad-

korne bolezni, smo se udeležili pohoda proti sladkorni bolezni. Tudi letos ga je
organiziralo podjetje Novo
Nordisk. Namen tega pohoda je zbrati čim več pohodnikov. Ljudi je treba prepričati, da je hoja zelo zdrava
in koristna za vsakega sladkornega bolnika, kakor tudi
za zdravega človeka. Zdravniki priporočajo vsaj tridesetminutno hojo na dan.
Pohoda proti sladkorni bolezni se je udeležilo 26 članov iz našega društva.

Enaindvajsetega novembra smo v osnovni šoli Radenci organizirali predavanje o diabetični nogi. Udeležba članov društva iz občine Radenci je bila zelo
slaba, tako da nas je bilo

vilni negi in pregledovanju nog. Vsak dan je treba
noge temeljito pregledati
in pretipati, da lahko takoj
ugotovimo, ali so nastale
kakšne spremembe. Članom društva in drugim
prebivalcem občine Radenci polagam na srce,
naj se udeležujejo predavanj in učnih delavnic, ki
jih organiziramo, saj se je
treba kar naprej izobraževati, da bi vsakdo pravočasno ugotovil, če je z
njim kaj narobe. Želimo
si, da udeležba na predavanjih ne bi bila vedno
tako skromna, saj si
zdravnik in medicinska
sestra vzameta čas za
nas, zato ju ne razočarajmo vedno znova in znova.
Darja Lesjak

za nego vaših nog
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DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

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
društevena pisarna

Društvo diabetikov Kranj
17. marec

Občni zbor

ob 17.00, Kranj, Diabetični center

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
društvena pisarna ali Ivan Benegalija, 031 485 490

21. januar

Pohod in sankanje na Bistriški planini

ob 7.00, avtobusna postaja Kranj

Društvo bo v letu 2006 v novih prostorih Diabetičnega centra
pričelo izvajati različne aktivnosti

(USM meritve, predavanja, delavnice, debatni klubi, Točni termini bodo objavljeni na oglasni deski v centru, dodatne
terapije ...)
informacije v pisarni društva

vsak delovni dan

Uradne ure

Delovni čas diab. ambulante, društvena pisarna
v Diabetičnim centru

društvena pisarna

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
društvena pisarna, 01 898 15 84

Društvo diabetikov Litija
vsak četrtek

Organizirana hoja po programu

odhod ob 8.00, izpred društvene pisarne

vsak 2. torek v mesecu

Kopanje v Zdravilišču Laško

ob 15.00,odhod avtobusa izpred društvene pisarne društvena pisarna, 01 898 15 84,

vsak ponedeljek in sredo

Telovadba v telovadnici

ob 18.00, Športna dvorana Litija

društvena pisarna, 01 898 15 84

vsako 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
46

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..
Srečko Podhraški, 040 306 530

Društvo diabetikov Mežiške doline
vsak torek

Pohodi v okolico Mežice

ob 16.00, avtobusna postaja

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,
in druge aktivnosti

od 8.00 do 10.00, društvena pisarna

Zalika Vučak, 051 272 804 ali Marija Velikonja

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

ob 16.00, dvorana Grad Tolmin

Franc Šebenik, 05 388 25 36

Društvo diabetikov Tolmin
21. december

Predavanje: Od diete do inzulina

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

NAROČILNICA za knjigo SLADKORNA BOLEZEN, GIBANJE IN ŠPORT

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

Telefonska številka: ................................................... Število izvodov: ......................
Avtorji so
strokovnjaki
Št. članske izkaznice: .............................
s športnega in
medicinskega
Podpis: ...................................................................
področja.
Knjigo lahko naročite po telefonu štev. 01 236 27 26 ali pošljete naročilnico na Zvezo društev diabetikov Slovenije, Einspielerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
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Jesenska pot kardiomobila
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije in Zveza društev diabetikov Slovenije sta s pomočjo farmacevtskega
podjetja Pfizer in drugih sponzorjev tudi jeseni pripravila pot kardiomobila. Avtodom, opremljen za meritve
krvnega tlaka, holesterola in glukoze, je letošnjo jesen že tretjič krenil na pot po slovenskih krajih. Namen
akcije je odkrivanje zdravstveno ogroženih prebivalcev za bolezni srca in ožilja in sladkorne bolezni. Jesenska
novost je bila, da se nam je ponekod pridružila zdravstvena ekipa za spirometrijo. Poleg ekipe za meritve
je bil z nami vedno tudi zdravnik.
akcijah se vedno
potrdi dejstvo, da
so ljudje željni
preventive.
Poglejmo, kakšni so bili rezultati po posameznih
krajih, ki jih je
obiskal kardiomobil. Rezultati se
glede na zemljepisno lego kraja
ponekod močno
razlikujejo. V Radljah in Kapli smo
52 osebam izmerili krvni tlak, hoLjudje, ki so se udeležili akcije, so
bili seznanjeni z rezultati merjenj,
poleg tega pa so bili deležni tudi nasvetov o zdravem načinu življenja. Izvedeli so oziroma obnovili so znanje
o tem, kateri so zunanji dejavniki
tveganja (povečana telesna teža in
debelost, premajhna telesna aktivnost, kajenje, stres, povišane maščobe 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 predispozicija). Na voljo so bile zgibanke, brošure in revije.

REZULTATI

OD KRAJA
DO KRAJA ZELO REZLIČNI

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 ljudem, 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
48
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KARDIOMOBILOM
SMO PRIŠLI K LJUDEM

LJUDJE

SO ŽELJNI
PREVENTIVE

lesterol in krvni
sladkor. Neustrezne vrednosti krvnega tlaka je
imelo 35,2 odstotka oseb, holesterola 46,1 odstotka in krvnega
sladkorja 13,5 odstotka oseb.

V Ljubljani je od 219 meritev imelo
neustrezne vrednosti krvnega tlaka
54,3 odstotka oseb, holesterola 52,1
odstotka in krvnega 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), holesterola 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. Neustrezne vrednosti jih je imelo 72,6 odstotka. Holesterol smo izmerili 178 osebam. Neustrezne vrednosti jih je
imelo 51,1 odstotka. Krvni sladkor
smo izmerili 167 osebam, med katerimi petina ni imela ustreznih vrednosti.

S

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 Jezerskem in v Komendi. Ustrezne vrednosti krvnega tlaka ni imelo 54,3 odstotka oseb od 138 meritev, holesterola 54,8 odstotka in krvnega sladkorja 17 odstotkov oseb.
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Graf prikazuje število
opravljenih meritev in
število neustreznih
vrednosti. Skupno smo
opravili 2924 meritev,
od tega je 64,4 odstotka ljudi imelo krvni
tlak višji od 140/90
mmHg, 54,2 odstotka holesterol višji
od 5,0 mmol/L in 17,3 odstotka povišan krvni sladkor.
Število meritev in število neustreznih
vrednosti, jesen 2005

Tudi jesenska akcija, ki smo jo izpeljali 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 izjemno zanimanje za naše aktivnosti.
Jasna Jukič Petrovčič, prof. zdr. vzg.,
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

#

NAGRADNA KRIŽANKA
Nagradna
križanka
št. 62

3

STALNI
TROPSKI
VETER

RIKANJE

MAJHNO
TNALO

PREGRINJALO
MESTO
V BELGIJI
(Napoleon)

AMERIŠKI
HUMOR.
PISATELJ
(Mark,
1835-1910)

WATERLOO
- mesto v
Belbiji (poraz
Napoleona)

KDOR
IMA
GLISTE

NOGOMETNI
RANOCELNIK SELEKTOR
OBLAK

STALNI
SIMBOLIČNI
ZNAK
DRŽAVE
RIMSKI
HIŠNI BOG
AM. SMUČAR.
CENTER

RASKAVA
POVRŠINA
SLOVENSKI
BALETNIK
(Mojmir,
iz črk SALAN)

IGRALKA
RINA
EDWARD
NAAS
TELLER
- središče
irske grofije KRAJ SEV. OD
Kildare
LJUBLJANE

TRAPEZASTO
BRENKALO
IZVRŠITEV
IME
SMRTNE PISATELJICE
KAZNI Z
PEROCI
GILJOTINO

OKRAJŠAVA
ZA
MISTER
SLOVENSKI
GRAFIK
JUSTIN
UVIDEVANJE

PUSTOLOVKA

SREDIŠČE DOMAČA
IRSKE
ŽIVAL, KI SE
GROFIJE GOJI ZARADI
KILDARE
VOLNE

ZNAČILNOST
LAHNEGA

POJAV
NA
VODI
PRVA
ŽENSKA
RIMSKA
DVE

Avtor:
Rudi
Murn

ŠP. PISATELJ
OPIS
IZPIRALNIK
ŽUPAN
BAROJA
ROKOVANJA ZA
ŽENSKO
POD
S
HRVAŠKI
NOŽNICO
FRANCOZI
STROJEM
PISATELJ
RAOS,
Ivan
- hrvaški
pisatelj

LOVEC
(redko)

GORSKE
REŠEVALNE
SANI

POVRŠINA

DARILO

STAROJUD.
KRALJ
INTERVAL
MALE
SEKUNDE

PEVEC
PESTNER

KEMIJSKI
ZNAK ZA
TANTAL

PETER
VILFAN

AVTOBUS V ANGLEŠKEM
OKOLJU

REKA
V ROMUNIJI

BOLEZEN,
KI JO
POVZROČA
VIRUS
OTO
GIACOMELLI

ENAKI
ČRKI
NADALJNJE
BIVANJE

IME SLOVENSKEGA
IGRALCA
CIGOJA

PRIPADNIK
HRVAŠKIH
USTAŠEV

RJAVA ŽABA
Z LISAMI
MLINSKI
ŽLEB

HOKEJSKI
KLUB

SEZNAMI
OSEB
KLICA

TITAN
ANGLEŠKI
ZDRAVNIK,
NOBELOVEC
ZA MEDICINO,
1902

PREIZKUS

GOZDNO
DREVO
ZVOK
DOLOČENE
VIŠINE
BORIS UDRIH

GRŠKI
JONSKI
OTOK
MOČVIRNAT
TRAVNIK
OB
VODI

KAD

NEKDANJA
POVRŠINSKA
MERA

NAGLAVNI
ZAJEDAVEC

ITALIJANSKI
GROF
(naša pisava)
ARGON

SPOLNOST

KEMIJSKI
ZNAK
ZA
ERBIJ

Nagrajencem križanke iz številke 61. čestitamo!
Nagrajenci so: 1. nagrada: Barbara Kelih, Titova 22,
4270 Jesenice, 2. nagrada: Marija Golob, Partizanska 32,
9250 Gornja Radgona, 3. nagrada: Marjana Galun,
Majcigerjeva 9, 2000 Maribor.
Tokrat bo nagrado za pravilno izpolnjeno križanko
poklonilo podjetje Polzela.
Rešene križanke pošljite do 25. januarja 2006 na naslov:
Zveza društev diabetikov Slovenije, Einspielerjeva ulica 3,
1000 Ljubljana, s pripisom »Nagradna križanka«. Ne
pozabite napisati vaše davčne številke in davčne izpostave.

NEMŠKA
IGRA
S
KARTAMI

Geslo: _ _ za
_ _ nagradno
_ _ _ _ _ _križanko
_ _ _ _ _(december
____
____
Kupon
2005)
Ime in priimek: ................................................................................................................
Ulica: .............................................................................................................................
Kraj in poštna številka: .....................................................................................................
Davčna številka in izpostava: .............................................................................................
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ŠPORT IN REKREACIJA

Na 10. ljubljanskem maratonu
Tudi letos sem sodelovala na jubilejni, veliki tekaški prireditvi v Ljubljani, na desetem ljubljanskem maratonu,
teku na 42, 21 in 10 kilometrov, na katerem je teklo več kot sedem tisoč vrhunskih tekačev, športnikov in
rekreativcev.
pogosteje kot slabi. V dobri uri sem
otrok in ženska na prehodu v starost. 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 nasmehnem, 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 vročičnih 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 naenkrat me nič ne moti, nič ne boli. V
mislih sestavljam pesem, kuham kosilo in berem zadnjo knjigo. Bo Mitja
prišel domov, bo vprašal, kako sva
tekla? On pozna tekaško vznesenost.

Zaradi mojih let, dolgotrajne sladkorne bolezni, vztrajnosti in odnosa
do bolezni oziroma do
zdravja sem se odločila Vsak svoj prav
za desetkilometrsko
na svet prinaša.
progo. Tek ni šport za
Če nam vse je prav,
uživače. Meni prinaša
današnji dan
samozavest, večjo tevčerajšnjega prekaša.
lesno zmogljivost,
Sicer slepilo
večjo odpornost in mi
vse odnaša.
pomaga pri premagovanju bolezni. Eni imamo radi tek,
drugi, tako kot sosedov Tone, pa nogomet.
Mesec oktober, ki nas lahko še preseneča 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 posamezni instrumentalisti, kar je pripomoglo k hitrejšemu ritmu mojega
teka.

ANICA, ANICA,

DAJ ŠE MALO

V preteklosti je na mojih tekih (na
42, 21 ali 10 kilometrov) vame prihrumel val globoke reke, žuborenje
oddaljenega potoka ali modrina bližnjega 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

PRAVE
Anica Kvas po pretečenem ljubljanskem
maratonu

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 !

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, ekonomskega in socialnega vsakdana. Pred
Maksimarketom se, ne vprašajte
kako, globoko oddahnem. Srečujem
se s prijatelji tekači, znanci, si čestitamo in nadoknadimo izgubljeno
energijo s sadjem, pijačo, kar nam
ponudijo prijazni organizatorji. Na
zadnjem ovinku zagledam moža. Kličem ga, kričim, tako zelo sem ga vesela.
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 vsakdana pa je, kako biti čim bolj zdrava ali
čim manj bolna. Najraje sem baba.
Anica Kvas
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