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Proti primerljivim zdravilom
Janko Kušar,
predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

Letošnje leto je po kitajskem horoskopu v znamenju psa, za
slovenske sladkorne bolnike pa v znamenju 50-letnice njenega organiziranega delovanja. To je nedvomno častitljiva
obletnica, ki zasluži, da jo primerno in dostojno počastimo
tako na državni kot tudi na krajevni ravni.
Na redni letni skupščini zveze smo ob udeležbi vseh predstavnikov naših društev, v katere je vključenih nekaj manj kot
17.000 članov, sprejeli tudi konkreten program dela za letos. V ospredje smo
si postavili naslednje cilje:
1. da slovenski javnosti na čim bolj primeren in celovit način predstavimo svoje
dosedanje delo,
2. da organizacijsko, kadrovsko in vsebinsko obogatimo naše delo, tako na
državni kot na lokalni ravni,
3. članov je iz leta v leto več, zato skupaj z vsemi našimi društvi sprejemamo
obveznost, da bomo ob naši 50. obletnici povečali število članov na20.000,
4. 50-letnica našega delovanja je tudi dovolj velik razlog, da skupaj s stroko in
državnimi organi končno pridemo do nacionalnega programa varstva sladkornih bolnikov.
Skupščina je sprejela tudi program drugih nalog, ki jih že vsa leta uspešno izvajamo.
1. Osrednja prireditev ob 14. novembu, svetovnem dnevu sladkorne bolezni, bo
letos v Ljubljani.
2. Enajsto športno-rekreativno srečanje, ki ga zveza skupaj z društvi vsako leto
organizira v maju, bo v Gornji Radgoni. Za nagovor in pozdrav (lani je na
športnem srečanju v Velenju sodelovalo več kot 1500 udeležencev) smo zaprosili ministra za šolstvo in šport dr. Milana Zvera. Kljub njegovim številnim
obveznostim pričakujemo, da bo naše povabilo sprejel.
3. Naša skupna vsakoletna obveznost, ki jo organiziramo z enim od društev, je
tekmovanje mladih iz znanja o sladkorni bolezni. Letošnje, že osmo takšno
tekmovanje bomo pripravili skupaj z Društvom diabetikov Posavje - Brežice.
Poleg naštetih tekmovanj in srečanj je v programu še veliko drugih aktivnosti,
ki jih bomo izvedli skupaj z društvi.
Našo skupščino, ki je potekala v zelo delovnem ozračju, je kot gost pozdravil
prof. dr. Miran F. Kenda, dr. med., predsednik združenja kardiologov Slovenije
in predsednik Slovenske hiše srca. Minister za zdravje RS dr. Andrej Bručan se
je zaradi že pred tem sprejetih obveznosti pisno opravičil.
Po končanem zasedanju skupščine smo vse udeležence povabili na ogled naših
novih prostorov na Kamniški ulici 25, v katerih je od 1. februarja sedež naše
zveze. Nakup prostorov nam je omogočila Fundacija za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij. Za 50-letnico našega uspešnega dela je to zelo
lepo darilo. Še enkrat hvala vsem članom fundacije za takšno odločitev.
Spoštovane bralke, dragi bralci! Kmalu po novoletnih praznikih smo bili kronični bolniki, kamor seveda sodimo tudi sladkorniki, močno presenečeni - da ne
uporabim kakšnega hujšega izraza - nad predlogom sprememb zakona o zdravilih. Predlagana sprememba zakona o zdravilih, predvsem 16. člena, ki jo je
državni zbor začasno umaknil, nedvomno zmanjšuje že doseženo raven oskrbe
z zdravili, tako sladkornim kot drugim kroničnim bolnikom.
Uvajanje primerljivih zdravil je po naši oceni zelo velik poseg v naše pravice iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sladkorni bolniki smo zelo varčni in
dosledni pri uporabi zdravil, zato tudi zavračamo domneve in namige o neskrbnem ravnanju z zdravili.
Pričakujemo, da bodo poslanci državnega zbora pri prihodnji obravnavi predloga zakona vztrajali, da se 16. člen - medsebojno primerljiva zdravila - črta iz
predlaganega zakona.
Za zdaj naj bo dovolj. Vse bralke in bralce naše revije in ostale vabim, da se nam
pridružite, da bomo ob naši 50. obletnici še uspešnejši. Temeljni cilj vseh naših
aktivnosti je, čim bolj zdravo in dolgo življenje tudi s sladkorno boleznijo.
Pa lep pozdrav.
M A R E C

2 0 0 6

3

VSEBINA

6

Skupščina Zveze društev diabetikov Slovenije

8

Zveza končno v svojih prostorih

*
Več kot zahvala

10
12

Zakaj nasprotujemo predlogu
novega zakona o zdravilih
Izvorne celice - optimizem pri zdravljenju
nekaterih bolezni

14

Nove možnosti zdravljenja
zdaj tudi v Sloveniji

16

Sladkorna bolezen in duševne motnje

19

Alergija na dlako

22

Pomen prehnanske vlaknine v prehrani

28

Insulinska črpalka
mi je dala veliko svobode

35

Iz dejavnosti društev diabetikov Trbovlje,
Škofja Loka, Kranj, Domžale, Litija, Velenje,
Slovenj Gradec, Idrija, Posavje, Novo mesto
in Tržič

Ob prestopu iz starega v novo leto
smo si izrekli in podarili veliko lepega.
Vsega se razveselimo in darovalcem
smo hvaležni za izkazano pozornost.
Tudi sama sem ob lanskem praznovanju doživela nekaj posebnega. Že leta
nazaj sem spoznala človeka, ki je svojo
življenjsko energijo podaril ljudem v
tolminskem hribovju. To je gospod Clemente, ki je s svojo osebnostjo dal
pečat svjemu poklicnemu in tudi prostovoljnemu delu. Iskreno ga spoštujem, čeprav ga žal ni več med nami.
Zaradi spleta okoliščin se moje delovanje še vedno prepleta z ljudmi, s katerimi je živel in delal gospod Clemente. In ti še vedno vedo, kaj je pravo človekoljubje, kaj pomeni pomoč bližnjemu, še posebej, kadar je v stiski. Življenje v čudoviti, a velikokrat kruti naravi
jih je postavilo še pred hude preizkušnje. Poleg vsega skušajo premagovati še
tegobe sladkorne bolezni.
Ti ljudje so mi praznične dni osvetlili
z darilom, ki je bilo moja še davno in
po naključju izrečena želja gospodu
Clementeju. Ne vem sicer, kako so izvedeli zanjo, vsekakor pa je to bil zadetek v polno. Paket s presenečenjem se
me je močno dotaknil in mi dokazal, da
srčnost in iskrenost še živita. Takšna
dejanja mi dajejo moč za nadaljnje
delo. Prijateljstvo in osebne pozornosti
so največ vredni.
Hvala vam, moji Tolminci!
Vlasta Gjura Kaloper
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Oskrba za vse
Cveto Pavlin, vaš urednik

• opozoriti javni in zasebni sektor, da se premalo vlaga
v izobraževanje, preventivo in oskrbo v zvezi s sladkorno boleznijo,
• povečati zavedanje ljudi s sladkorno boleznijo in tistih,
ki imajo dejavnike tveganja, da zbolijo za sladkorno
boleznijo, o pomenu izobraževanja, preventive in oskrbe, ki jim je na voljo,
• poskrbeti za izmenjavo znanja in izkušenj o dobrih
praksah glede izobraževanja, preventive in oskrbi sladkornih bolnikov, ki je usmerjena skupinam, ki so v slabem položaju in so zato najbolj občutljive in ranljive,
• izdelati materiale za podporo kampanji svetovnega
dneva sladkorne bolezni za organizacije sladkornih
bolnikov po vsem svetu.

Več kot 200 milijonov ljudi po vsem svetu ima sladkorno
bolezen, do leta 2025 pa se bo njihovo število povečalo na
333 milijonov ali še več. Žal večina med njimi ni deležna
oskrbe, ki bi jo potrebovali. Prav zato Mednarodna diabetična zveza (IDF) od leta 1991 postavlja v središče pozornosti teme, ki so za sladkorne bolnike izjemnega pomena.
Vse te teme so povezane in vključujejo sladkorno bolezen
in človeške pravice, sladkorno bolezen in zdrav način življenja in stroške zdravljenja sladkorne bolezni. Za osvežitev spomina naj omenim, da je Mednarodna diabetična
zveza v zadnjih štirih letih še posebno pozornost namenila
težavam in komplikacijam, ki jih imajo sladkorni bolniki
zaradi težav z očmi (diabetična retinopatija), ledvicami (diabetična nefropatija), z debelostjo in diabetično nogo.
Leto 2006 je Mednarodna diabetična zveza izbrala za
leto posebne pozornosti do sladkornih bolnikov, ki so v
slabšem položaju in zato toliko bolj ranljivi oziroma občutljivi. S sloganom Oskrba za vse je IDF začela kampanjo za dvig zavesti ljudi s sladkorno boleznijo v vseh državah, tako v razvitih kot v državah v razvoju, ki imajo
težave pri zdravstveni oskrbi in dostopu do optimalnih
zdravstvenih storitev, in sicer zato, ker niso vključeni v
zdravstveni sistem ali pa iz kakšnega drugega razloga
nimajo dostopa do teh storitev ali pa ne poznajo vseh
storitev, ki so jim na voljo.
Najpomembnejši cilji letošnje kampanje IDF pod geslom
Oskrba za vse so:
• izpostaviti sporočilo, da si vsak sladkorni bolnik oziroma človek z dejavniki tveganja, da zboli za sladkorno
boleznijo, zasluži kar je mogoče najboljšo seznanjenost, preventivo in oskrbo,
• pritegniti pozornost javnosti do različnih skupin bolnikov s sladkorno boleznijo, ki so v slabem položaju in
nimajo dostopa in možnosti do pravega izobraževanja,
preventive in oskrbe glede sladkorne bolezni,

Mednarodna diabetična zveza bo letos glede na sprejete
cilje svetovnega dneva sladkorne bolezni izpeljala več
akcij. Prva je bila konec februarja v Pakistanu, kjer sladkorna bolezen narašča z izjemno hitrostjo. Na predstavitvi v Karačiju so predstavniki IDF in diabetologi opozorili,
da za širjenje sladkorne bolezni ni ovir. Za njo ljudje
zbolijo ne glede na to, od kod so in kje živijo. Na svetu
je lani zaradi sladkorne bolezni umrlo 3,2 milijona ljudi.
V Pakistanu se bo smrtnost zaradi sladkorne bolezni v
prihodnjih desetih letih povečala za 51 odstotkov.
O izobraževanju, preventivi in oskrbi sladkornih bolnikov, ki so v slabem položaju in so zato najbolj občutljivi
in ranljivi, bo med drugim govor tudi na letošnjem 19.
svetovnem kongresu o sladkorni bolezni, ki bo v začetku
decembra v Cape Townu v Južni Afriki. Kongresa se bodo
poleg slovenskih diabetlogov udeležili tudi predstavniki
Zveze društev diabetikov Slovenije.
Letošnji temi svetovnega dneva sladkorne bolezni bomo
namenili sredinsko prilogo prihodnjih številk Sladkorne
bolezni.
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Podpis:
Naročam se na revijo Sladkorna bolezen, ki izhaja vsaka dva meseca.
Posamezna številka stane 370 SIT, letna naročnina (6 številk) pa 1800 SIT.
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Članom društev diabetikov ni treba naročati glasila, ker ga dobijo brezplačno pri društvu.

AKTUALNO

Skupščina
Zveze društev diabetikov Slovenije
Skupščina Zveze društev diabetikov Slovenije, ki se je je udeležilo 62 delegatov, je bila v soboto, 25. februarja,
v prostorih Krke na Dunajski 56 v Ljubljani. Od gostov se je povabilu odzval le prof. dr. Miran Kenda, dr. med.,
vodja projekta Slovenska hiša srca. Skupščino je vodil predsednik skupščine Dominik Soban.
Cveto Pavlin

Še pred začetkom uradnega dela skupščine je vse navzoče pozdravil prof. Miran
Kenda. Opozoril je na epidemično naraščanje sladkorne bolezni v svetu. Z dvigom standarda in zaradi nepravilnega prehranjevanja se število sladkornih bolnikov
povsod po svetu, zdaj tudi v revnih državah, zelo hitro povečuje. Večje število
sladkornih bolnikov pa je povezano tudi z
naraščanjem bolezni srca in žilja.
»V Sloveniji smo se zaradi epidemije
bolezni srca in žilja, ki je povezana s
sladkorno boleznijo, ustanovili Slovensko hišo srca, ki povezuje strokovnjake, kardiologe, in laične organizacije,
med katerimi je tudi Zveza društev diabetikov Slovenije. Tako bo 1. aprila že
sedmi forum o preventivi bolezni srca
in žilja, na katerem bo aktivno sodelo-

vala tudi Zveza društev diabetikov Slovenije. Tema
foruma bo kardiomobil.
Spregovorili bomo o rezultatih, ki so bili doseženi
na terenu s pomočjo kardiomobila, ko smo ljudem
merili krvni tlak, maščobe
in sladkor v krvi,« je povedal prof. dr. Kenda in poudaril, da si je Avstrija, ki
je prevzela šestmesečno
predsedovanje EU, zadala
za eno najpomembnejših
nalog, preprečevanje bolezni srca in žilja in sladkorne bolezni.

POROČILO O DELU V LETU 2005
Po opravljenih formalnih postopkih
(izvolitev verifikacijske komisije, dveh

Pogovor pred skupščino

overovateljev zapisnika in zapisnikarice) sta bila sprejeta poslovnik o
delu skupščine in popravek statuta
zveze. Popravek je bil potreben zaradi preselitve zveze v nove prostore
na Kamniško ulico 25 in sprejetja za-
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Prof. dr. Kenda je pozdravil navzoče
v imenu Slovenske hiše srca

Glasovanje o programu za prihodnje leto
6
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stave Zveze društev diabetikov Slovenije. Sledili sta poročili o delu in finančno poročilo zveze za leto 2005.
Poročilo o delu je podal
predsednik zveze Janko
Kušar. Ocenil je, da je bilo
lansko leto dokaj uspešno,
polno aktivnosti, ki so potekale v zvezi in na društvih.
Povečali sta se tudi razpoznavnost zveze in odmevnost sprejetih stališč, kar se
je najbolj poznalo v zadnjih
razpravah glede predloga

novega zakona o zdravilih, ki je bil v
državnem zboru zavrnjen. Pomembno je, da članstvo v društvih narašča.
Lani se je število članov društev sladkornih bolnikov povečalo za okoli
250, tako da jih je zdaj že skoraj
17.000. To je pomembno predvsem
pri pogovorih s predstavniki države.
Kušar je opozoril, da aktivnosti v
nekaterih društvih (Kamnik, Ajdovščina) nazadujejo, kar ni dobro. Predlagal je, da se je treba skupaj z vodstvom teh društev dogovoriti, kaj je
mogoče storiti, da bi oživili njihovo

pravilnosti ali napak.
Zveza je dobro poslovala z lastnimi
sredstvi in sredstvi,
ki jih je dobila od
Fundacije invalidskih
in humanitarnih organizacij (FIHO), od
sponzorjev, z dotacijami, s prodajo knjig
in z drugimi dejavnostmi, tako da je na
koncu leta tudi zaradi zmanjševanja nekaterih stroškov
imela nekaj manj kot
16 milijonov razlike
med prihodki in odhodki.

LETOŠNJI

Vlasta Gjura Kaloper se je zavzela
za čimprejšnji sprejem nacionalnega programa
varstva sladkornih bolnikov

delo. Če to ni mogoče, je treba člane
obvestiti, da se lahko vključijo v sosednja društva. Pri oživitvi delovanja
teh društev je zveza pripravljena pomagati, tako kot je pomagala pri delovanju društva v Murski Soboti, ki
ima tudi novo vodstvo.
Manj uspeha je bilo pri pripravi nacionalnega programa varstva sladkornih bolnikov, vendar to ni naloga
zveze, temveč države, zveza pri tem
le sodeluje in pomaga. Ministrstvo za
zdravje mora čim prej imenovati delovno telo, v katerem bodo diabetologi, predstavniki ministrstva za zdravje in zveze sladkornih bolnikov. Brez
takšnega sodelovanja in brez tega,
da nacionalni program ne bosta sprejeli vlada in državni zbor, programa
ni mogoče uspešno izvajati. Pripravo izhodišč za program je prevzel dr.
Marko Medvešček.
Izhodišča naj bi
bila pripravljena do
aprila.

Skupščina je
sprejela predlog
za izdelavo zastave
zveze

Skupščina k finančnem poročilu
ni imela pripomb,
saj sta ga pred tem
že obravnavala izvršni in nadzorni
odbor. Zadnji pri
poslovanju ni ugotovil nikakršnih ne-

Delovno predsedstvo skupščine

PROGRAM DELA

Letošnji program dela bo v znamenju praznovanja 50-letnice Zveze
društev diabetikov Slovenije, je dejal
predsednik zveze Janko Kušar in
dodal: »Poleg že ustaljenih projektov
in programov naj bi letos na čim bolj
primeren in celovit način slovenski
javnosti predstavili naše delo, ki ga
moramo okrepiti tako organizacijsko
in kadrovsko ter končno dobiti nacionalni program varstva sladkornih bolnikov.«

Alojz Rudolf je predstavil letošnji finančni
načrt zveze

Temeljne letošnje naloge zveze so:
1. Izdaja šestih številk glasila Sladkorna bolezen in zbornika ob 50letnici zveze.
2. Sladkorni bolniki pričakujemo, da
bomo letos dobili nacionalni program varstva sladkornih bolnikov.
3. Izdaja internih obvestil - Novic.
4. Društva in zveza naj se zavzamejo, da bi v letu, ko praznujemo
50-letnico, povečali število članov
do 20.000.
5. Organizacija 11. športno-rekreativnega srečanja v Gornji Radgoni.
6. Najmanj enkrat na leto priprava
posvetovanja s predsedniki društev sladkornih bolnikov.
7. Organizacija 8. tekmovanja mlaM A R E C
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dih iz znanja o sladkorni bolezni
v Brežicah.
8. Sodelovanje na Festivalu za tretje
življenjsko obdobje v Cankarjevem
domu v Ljubljani.
9. Priprava plakata in zloženke ob
svetovnem dnevu sladkorne bolezni.
10. Osrednja prireditev ob 14. novembru, svetovnem dnevu sladkorne bolezni, in 50-letnici delovanja zveze bo v Ljubljani.
11. Tekmovanje radioamaterjev ob
svetovnem dnevu sladkorne bolezni.
12. Vzdrževanje spletne strani
www.diabetes-zveza.si
13. Pohod v počastitev prof. dr. Ljudevita Merčuna, prvega slovenskega diabetologa.
14. Izdaja knjige Sladkorna bolezen,
ki jo bo pripravil dr. Marko Medvešček.
15. Mednarodno sodelovanje na kongresih IDF in IDF Evropa in drugih
srečanjih, pomembnih za delovanje zveze.
Sprejet je bil tudi letošnji finančni
načrt, v katerem sta pomembni postavki nakup lastnih prostorov, za katere je denar namenil FIHO, in članarina, ki jo društva nakazujejo zvezi.
Za leto 2007 je 150 tolarjev na člana
na leto. Nakup prostorov je bil medtem že izpeljan, tako da se je zveza
sredi januarja preselila. Nove prostore so si predstavniki društev po končani skupščini tudi ogledali.

24. MARCA
OBISK IN OGLED KRKE
V dogovoru s Krko, tovarno zdravil, bo
24. marca za člane društev sladkornih
bolnikov organiziran ogled proizvodnje
zdravil v novi Krkini tovarni v Novem
mestu in predstavitev celotne Krke.
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Na zdravje v novih prostorih

Zveza končno v svojih prostorih
Zveza društev diabetikov Slovenije je v letu, v katerem praznuje 50-letnico delovanja, končno dobila svoje
prostore. Vsa zahvala zanje gre Fundaciji invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), ki je pokazala
razumevanje za težave zveze s prostorom in je namenila denar za njihov nakup.

Kako je prišlo do zamisli o nakupu
lastnih prostorov?

Po letni skupščini so se predstavniki društev sladkornih bolnikov odpeljali iz Krkine dvorane na Dunajski le
streljaj naprej, do Kamniške ulice 25,
kjer so zdaj novi prostori Zveze društev diabetikov Slovenije. Gre za 114
kvadratnih metrov velike prostore, ki
obsegajo tajništvo, v katerem je sekretarka Špelca Rudolf, sobo predsednika Janka Kušarja, sejno sobo,
manjšo sobo, v kateri je zdaj skladišče gradiv, knjig in drugega gradiva,
ki ga za svoje delo potrebuje zveza,
uporabi pa se lahko tudi v druge namene, če bi bilo potrebno, in kuhinjico. Za te prostore je FIHO zvezi lani
konec leta odobril 38 milijonov tolarjev, ker jih je bilo treba že takrat plačati.
Predsedniki društev in delegati
skupščine, ki so si ogledali prostore,
so bili z njimi izjemno zadovoljni.
Zdaj bodo seje izvršnega odbora
lahko v naših prostorih in se ne bo
treba vsakokrat s kom dogovarjati,
kje bomo gostovali. Ob tej priložnosti smo predsedniku zveze Janku Kušarju glede nakupa prostorov zastavili nekaj vprašanj, na katera je z veseljem odgovoril.

ker prejšnji prostori, v katerih smo
bili najemniki, niso bili primerni in
Za nakup novih prostorov smo se
niso zadovoljevali naših potreb glede
na izvršnem odboru zveze odločili,
na številne dejavnosti, ki jih imamo,
in zato, da tudi s
tem počastimo
50-letnico delovanja zveze. Ta
nakup ne bi bil
tako preprost, če
ne bi naleteli na
razumevanje Fundacije invalidskih
in humanitarnih
organizacij
(FIHO). Brez fundacije nakup takšnih prostorov ne
bi bil mogoč. Za
pomoč pri nakupu prostorov smo
zaprosili več
sponzorjev, vendar nismo bili
ravno uspešni.
Ker na sponzorje
nismo mogli računati, lastnega denarja pa nimamo
dovolj in bi za
prostore morali
Janko Kušar: »Brez fundacije FIHO prostorov ne bi mogli kupiti.«
varčevati leta in
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leta, smo se odločili, da smo za
pomoč zaprosili FIHO.

Kako se je FIHO odzval na vašo
prošnjo?
Predstavniki FIHO so bili večkrat pri
nas, tako da so videli, v kakšnih prostorih delamo in da te razmere niso
najboljše. Zato so naš predlog o nakupu prostorov podprli. Predlog je
dozoreval iz dneva v dan. Naklonjenost FIHO smo si pridobili zato, ker
imamo izjemno veliko društev in članov, torej ker je množičnost velika,
ker imamo veliko programov in aktivnosti in ne nazadnje tudi zato, ker
letos praznujemo 50-letnico delovanja. Zaradi vsega tega smo dobili
podporo sveta FIHO. Člani sveta so
se strinjali, da prostore potrebujemo
in da nam je treba odobriti denar za
njihov nakup.

Kako ste potem izpeljali ta nakup?
Lani smo dobili ponudbo za nakup
prostorov na Kamniški ulici 25, ki
smo jo dva, tri mesece pred koncem
leta posredovali na FIHO s prošnjo za
odobritev sredstev za nakup. Ceno,
ki jo je zahteval prodajalec, smo dali
preveriti pri sodnem cenilcu, ki smo

Na zvezi je veliko zanimivega gradiva

ga najeli, in ta se je ujemala z zahtevano ceno. Lokacija se nam je zdela
primerna. V prostorih smo dobili tudi
vse pohištvo, ki je bilo v zelo dobrem
stanju, tako da nam ni bilo treba ničesar kupovati, samo svoje računalni-

ke smo prenesli sem in smo takoj
lahko nadaljevali delo. Ti prostori
bodo zadoščali tudi za večjo dejavnost zveze za prihodnjih deset let in
več. Za nakup smo FIHO resnično
hvaležni.

KOLUMNA

... Samo da si tu ...
Alenka Mirt Iskra*

Spet noč je tihe, zvezdnate samote. Večer, ko sem lahko vse in ne
naredim nič. Samo vdihujem mrzli, zimski zrak in pustim mislim,
da se razpršijo naokoli. Da se dotaknejo vseh čutil in polzijo mimo
zavednega. Drugo za drugo jih nizam na kolaž razpoloženj. Zdaj
sem barvna, potem spet črno-bela. Vsak vdih je korak naprej k
pretakanju. Skozi grlo čutim jasnost bivanja. Zdaj, ta trenutek
vem. Kje sem in kam spadam.
Spet noč je tihe, zvezdnate samote. Ko sem ujeta med besedami,
mislimi in stavki, ki jih razporejam. Jih gladim. Jim dajem vrednotne oznake. Jih negujem in božam. Da bi se razvrstile tako, da bi
mi bilo lepo. Odganjam slabe in kličem dobre. Lepe, čvrste. Da bi
jih ujela. Za vedno.
In se spominjam dotikov in besed hrepenenja. Vročih misli skozi
noč, ki me niso pustile spati. Ko sem imela še kostanjeve lase in
nisem peg prekrivala s pudrom. Ko sem nosila modre mokasinke,
ki so se lepo prilegale kavbojkam, ki sem jih kupila onstran meje,
kamor sem šla z bratom. Ko sva se na vlaku smejala tako glasno,
da so naju potniki presenečeno gledali. In sva šla najprej nekaj pojest, namesto v trgovine. In potem hitro kupila nekaj kosov oblačil,
da sva lahko šla še na kavo, preden naju je vlak odpeljal nazaj v
Krško.

Moje malo mesto. Kjer zjutraj diši po kavi, po obilici preveč
pražene kave. Vonj tovarne, ki propada. In kjer so ljudje, ki jih
poznam. Še danes, ko se vračam domov s svojo hčerjo, prepoznam
obraze in oči, nasmehe in žalosti. Krško, kjer sva s Tamaro
presedeli in predihali najine mladostne sanje na stopnicah pred
mojim blokom. Kjer sva pustili neizbrisen pečat izjokanih ljubezni
in besed o najinem življenju, ki si ga deliva še danes.
Krško, kjer sem dobila prvi poljub in prvo pismo odslovitve. Kjer
sem pokadila prvo cigareto, v parku, z mojimi prijatelji, in mi je
bilo potem tako slabo, česar nisem priznala. Da ne bi več sodila
zraven, sem se bala. In vzdržala. Krško, kjer sem zapela prvih
nekaj taktov pesmi. V majhni, leseni hišici, kjer je vadila skupina
mojega fanta. In sem zapela, ko so že vsi odšli …
In kjer sem spoznala, da je vse, čisto vse, kar delam, splet mojega
vdiha. Vdihnem, izdihnem. Vmes prisluhnem. Svojim mislim, svojemu utripu. To počnem še danes. In spet noč je tihe, zvezdnate
samote. Kot je nekoč zapisal moj brat, ko sva doma gledala nakupljena oblačila in poslušala rock. In je imel strto srce.
In sem samo molčala in sedela zraven. In spoznala. Da si lahko le
poleg. Lahko le ždiš in dihaš. In tisti, ki je zraven, bo vedel, da si
tam. Zagotovo.
* Alenka Mirt Iskra, naša kolumnistka, je novinarka na POP tv
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Zakaj nasprotujemo
predlogu novega zakona o zdravilih
Prav potihem je naša zdravstvena oblast pripravila predlog novega zakona o zdravilih. Šele z objavo v glasilu
Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) Recept smo ugotovili, za kaj gre, žal pa Recept ne pride v roke vsem
uporabnikom. Tako bi predlog mirno dozorel v zakon, če ne bi objave nekateri po naključju zasledili. V času,
ko so se nekatere organizacije društev zbrale na posvetu, je vlada že poslala predlog v obravnavo.

Vlasta Gjura Kaloper, dr. med., spec. transf. med.,
podpredsednica Zveze društev diabetikov Slovenije

Najbolj sporen je 16. člen predlaganega zakona, ki
poleg dosedanjega sistema medsebojno zamenljivih
zdravil uveljavlja nov sistem tako imenovanih primerljivih zdravil. Gre za to, da naj bi za skupine zdravil, ki
jim pravijo terapevtske skupine, pooblaščeni določili
tako imenovano najvišjo priznano ceno. Za vsa zdravila,
ki bi stala več, bi bilo treba doplačati. Bolnik tako ne bi
več dobil zdravila z isto učinkovino, ampak nekaj »podobnega«.
Terapevtske skupine, ki jih navaja Recept, so: zaviralci
protonske črpalke (za zaščito sluznice črevesja, nujno jih
potrebujejo revmatiki), zaviralci angiotenzinske konvertaze (za zniževanje krvnega tlaka), nitrati (za bolnike z angino pectoris), sartani (prav tako za zniževanje krvnega
tlaka), statini (za zniževanje holesterola), hormonski kontraceptivi, nekateri antibiotiki, zdravila proti bolečinam,
bisfosfonati (za zdravljenje osteoporoze) in antihistaminiki (za zdravljenje alergij). Glede na to, da je za končanim
naštevanjem skupin zapisano »itd.«, lahko domnevamo,
da ta seznam še ni dokončen, ampak nas čaka še kakšno
presenečenje.

PRIZADETIH NAJ BI BILO
KAR 600.000 KRONIČNIH

BOLNIKOV

Če bi se uveljavil tak način, torej če bi bil sprejet sistem
primerljivih zdravil, ki je predlagan v 16. členu novega
zakona o zdravilih, bi bili prizadeti predvsem kronični
bolniki, teh pa je po ocenah v Sloveniji kar 600.000! To
je skoraj tretjina vsega prebivalstva!
Večina kroničnih bolnikov je starejših oseb z nizkimi
pokojninami. Ker ne bodo sposobni doplačevati razlike v
ceni ustreznega zdravila, jim bo zdravnik predpisal »podobno« zdravilo, ki bo v okviru standarda. Ali je tudi to
zdravilo najbolj ustrezno za bolnika, se bo izkazalo šele
čez nekaj mesecev. Žal bo slabšo učinkovitost »podobnega« zdravila nosil bolnik na svojih ramenih s poslabšanjem zdravja.
Omejen bo tudi zdravnik, ki bo bolniku moral predpisati zdravilo, ki ni najoptimalnejše za njegovega bolnika,
čeprav je na trgu dosegljivo. Odločitev za terapijo je torej
odvisna od tega, ali bo bolnik privolil v doplačilo zdravila
ali ne, o čemer bo odločal predvsem njegov žep.
Menim, da je takšna odločitev za bolnika prehudo
breme, za zdravstvo in za širšo družbo pa dolgoročno
absolutno predrago. Zagotovo se bo zdravstveno stanje
kroničnih bolnikov že čez nekaj let tako poslabšalo, da
10

bo precelj več zapletov, invalidnosti in smrti, da o kakovosti življenja sploh ne govorim. Mar naša vlada res ne
vidi nekaj let naprej?

SE

BOMO LAHKO ZDRAVILI
Z NAJUSTREZNEJŠIMI ZDRAVILI?

Zato smo največje organizacije kroničnih bolnikov
predlagale dopolnila, v katerih zahtevamo, da se 3. in
4. točka 16. člena ne sprejmeta. Poslanci nekaterih poslanskih skupin so v razpravi v državnem zboru predložili dopolnila in ta so bila v naše veliko veselje sprejeta.
Vendar zgodba še ni končana. Zato je bilo treba zaradi nekaterih vmesnih informacij nujno napisati še eno
izjavo za javnost. Zdaj še ne morem reči, kakšen bo
konec, ker so stvari sredi najbolj vročega dogajanja.
Vsekakor pa upam, da bomo kronični bolniki vztrajali
pri tem, da je dolžnost zdravnikov in državne zdravstvene blagajne zagotoviti zdravljenje z najustreznešimi
zdravili.
Saj se tudi mi zavedamo, da je treba varčevati in po
svojih močeh ravno kronični bolniki k temu največ pripomoremo. Uživamo le zdravila, ki so za naše zdravje in življenje nujno potrebna. Predlagano varčevanje, ki ga prinaša predlog novega zakona, bo medvedja usluga prihrankom.

Izjava za javnost glede predloga
novega zakona o zdravilih
Ko je državni zbor 31. januarja izglasoval dopolnilo k
zakonu o zdravilih (16. člen), po katerem je bila uvedba
medsebojno primerljivih zdravil izločena iz zakona, smo
si krepko oddahnili in bili obenem globoko hvaležni za
razumevanje naših težav. Zavzeto smo čakali, da bo,
kakor je bilo napovedano, nekaj dni pozneje državni zbor
glasoval o zakonu o zdravilih v celoti in s tem končal
našo agonijo.
Vendar se to ni zgodilo. Glasovanje je zdaj preloženo
na prihodnjo sejo, ki bo konec februarja. Čeprav je uradna razlaga drugačna, se bojimo, da so glavni vzrok za to
medsebojno primerljiva zdravila. Govorice, da ministrstvo
za zdravje pripravlja ponovno vključitev medsebojno primerljivih zdravil v zakon o zdravilih, so namreč čedalje
glasnejše.
Zato ponovno poudarjamo, da je to za slovenske kronične bolnike, ki se jim v nadaljevanju pridružujejo tudi
slovenski upokojenci, nesprejemljivo. Po ocenah predstavnikov društev bolnikov si okrog 50 odstotkov bolnic z osteoporozo ne more privoščiti doplačil, pri ledvičnih in
sladkornih bolnikih je ta delež še bistveno večji: kar 80
odstotkov.
Za 600.000 kroničnih bolnikov v Sloveniji to pomeni,
da bi bila velika večina, če bi uvedli medsebojno primerljiva zdravila, obsojena na zdravljenje, ki bi ga določale
cene zdravil, ne pa zdravniki. Posledice bi se pokazale že
čez nekaj let: imeli bi precej več invalidnosti in tudi prezgodnjih smrti.
Zavedamo se, da je v zdravstvu varčevanje potrebno.
Kronični bolniki smo med najbolj varčnimi, kar zadeva
zdravila: dejansko zaužijemo izključno samo tista, ki so
za naše zdravje in življenje nujno potrebna. Pripravljeni

smo sodelovati pri sestavljanju načrta za varčevanje, saj
zaradi bolezni veliko obiskujemo najrazličnejše zdravstvene ustanove in dostikrat vidimo, kje vse bi se dalo
prihraniti.
Primerjave z drugimi državami so mogoče v obe smeri:
precej več je namreč držav, ki nimajo instituta medsebojno zamenljivih zdravil. Prav tako je več evropskih držav,
ki za zdravila porabijo več kot v Sloveniji. Pa njihove
zdravstvene blagajne kljub temu ne tonejo v izgubi. Večina evropskih držav ima v vse oblike odločanja, ki zadevajo pravice bolnikov in porabo zdravstvenega denarja,
vključene predstavnike bolnikov. Slovenije ni med njimi.
Slovenski kronični bolniki in upokojenci še enkrat opozarjamo, da se z uvedbo medsebojno primerljivih zdravil
v katerikoli zakon nikoli ne bomo strinjali. Misli na zakonodajni referendum, če bi se vendarle zgodilo, da bi primerljiva zdravila prišla v našo zakonodajo, nismo opustili. Zato želimo s tem odprtim pismom še enkrat opozoriti
vse, ki imajo kakršno koli vlogo pri sprejemanju tega zakona, da bo referendum zagotovo sledil, če bo zakon
medsebojno primerljiva zdravila vendarle uveljavil. To ni
grožnja, pač pa poziv k zdravi pameti, saj bomo zagotovo znali skupaj najti rešitve, ki bodo v korist vsem državljanom Slovenije in ne bodo prizadele le 600.000 kroničnih bolnikov. Navsezadnje je lahko vsak človek, ki je
danes zdrav, jutri bolnik!
Društvo na srcu operiranih bolnikov Slovenije
Zveza društev diabetikov Slovenije
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije
Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije
Zveza društev upokojencev Slovenije

FOTO: BRANE
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Korak bliže do inhalacijskega insulina
Evropska agencija EMEA (European Medcines Evaluation Agency) je izdala
dovoljenje oziroma licenco za prvi inhalacijski insulin Exubera, vendar bodo
morali ljudje s sladkorno boleznijo nanj še nekaj časa počakati. Najprej bo
na voljo v Veliki Britaniji, kjer ga bodo začeli prodajati maja letos, vendar inhalacijski insulin ne bo primeren za vse ljudi s sladkorno boleznijo: tisti, ki
uporabljajo dolgodelujoči insulin, ga bodo morali injektirati tudi v prihodnje.
»Da bodo lahko nadomestili nekaj dnevnih insulinskih injekcij z inhalatorjem, bo velik napredek za nekatere ljudi s sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa
2. To je eden največjih korakov pri zdravljenju sladkorne bolezni odkar je
bil leta 1922 odkrit insulin,« je dejal Simon O'Neill, direktor za skrb pri britanski diabetični zvezi, in dodal: »Zadovoljni smo, da je po temeljiti
raziskavi o varnosti in učinkovitosti inhalacijskega insulina EMEA odobrila
njegovo prodajo.«
O'Neill je izrazil upanje, da bo inhalacijski insulin čim prej pregledal in
ocenil tudi inštitut NICE (National Institute for Health and Clinical Exellence)
in da bo pri tem upošteval njegove prednosti za kakovost življenja sladkornih bolnikov.
C. P.
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Izvorne celice - optimizem
pri zdravljenju nekaterih bolezni
Biologija izvornih celic je novo raziskovalno področje, ki bi lahko vodilo do boljše kakovosti življenja pri
bolnikih, ki trpijo zaradi raznih zdravstvenih stanj. Raziskave izvornih celic so zaradi velikega medicinskega
potenciala in zaradi vpliva družbenih ter kulturnih dejavnikov nanje pridobila veliko pozornosti.
Vlasta Gjura Kaloper, dr. med.

Sredi decembra lani, 15. in 16. decembra, je EFNA (European Federation of Neurological Association, Evropska zveza nevroloških združenj) v
sodelovanju z Evropsko komisijo v
Bruslju organizirala prvo konferenco
na evropski ravni, ki je omogočila
srečanje in pomemben posvet o
problemih v zvezi z raziskavami o izvornih celicah. Razprava je potekala
med bolniki in predstavniki različnih
organizacij bolnikov iz 35 držav,
strokovnjaki, raziskovalci, zdravniki,
uporabniki in predstavniki političnega življenja.
Namen srečanja je bil, da bolniki
prvič dobijo priložnost, da povedo,
kaj menijo o takšnih raziskavah, ali
jih podpirajo, ali se jim zdijo smiselne, koristne in uporabne. Mnenje in
odločitve s te konference bo Evropska komisija upoštevala kot pomemben jeziček na tehtnici pri oblikovanju sedmega evropskega programa o
raziskavah. Program je predvidel
tako razprave o tehničnih možnostih
raziskav kot etične dileme.

obstajajo v človeškem organizmu vse
življenje in tako omogočajo obnavljanje, če pride do poškodb ali okvar.

obdobju delitve, ki so bili oplojeni z
biomedicinsko pomočjo, v nič. Jih ne
bi mogli uporabiti v korist človeka?

ZDRAVLJENJE

BOLNIKI

Z IZVORNIMI CELICAMI
V zadnjih 15 letih je raziskovanje
izvornih celic zelo napredovalo.
Glede na to, da se nahajajo v vseh
tkivih odraslega človeka, se je porodila zamisel, da bi z njimi lahko
zdravili nekatera bolezenska stanja.
Tako že nekaj let uporabljajo krvotvorne izvorne celice za zdravljenje
različnih krvnih bolezni in nekaterih
vrst raka.
Poročajo tudi o dobrem učinku obnavljanja pri tkivnih poškodbah
mišic, kosti, hrustanca in zob. Napredujejo tudi raziskave, ki zbujajo optimizem pri zdravljenju nekaterih mišičnih distrofij, poškodb hrbtenjače,
multiple skleroze in sladkorne, Parkinsonove in Alzheimerjeve bolezni.

ETIČNI

DVOMI IN POMISLEKI

Izvorne celice, ki jih najdemo v zarodku (embriu), imajo največji potencial, da se diferencirajo v različne
zrele celice telesa. Izvorne celice, za
katere se uporablja tudi izraz matične celice, najdemo tudi pri odraslih
in so predvsem v kostnem mozgu. Te
so že zrelejše in so podlaga za razvoj v različne krvne celice. Izvorne
celice v popkovnici so po zrelosti
nekje vmes, saj se iz njih lahko razvijejo tudi druge, ne le krvne celice.
Sposobnost dolgotrajnega deljenja
in tvorbe sebi identičnih kopij ter diferenciacije v usmerjene tkivne celice
je najpomembnejša lastnost izvornih
celic. Lahko jih presadimo iz njihovega naravnega okolja v novo, kjer pridobijo lastnosti, ki ustrezajo novemu
okolju. To sposobnost prilagoditve
imenujemo plastičnost. Izvorne celice

Raziskave potekajo tako na embrionalnih izvornih celicah kot na tistih
pri odraslih. Etične dileme se zbujajo
predvsem ob raziskavah na embrionalnih izvornih celicah, ki imajo veliko večji potencial za diferenciacijo v
različne zrele celice in tkiva. Zato
znanstveniki od teh raziskav pričakujejo več pozitivnih rezultatov za
zdravljenje.
Vendar so ravno etični pomisleki
tisti, ki ovirajo nadaljevanje spodbudnih raziskav. Zelo so odvisni od vpliva družbenega okolja, predvsem religije in zmožnosti širokega razumevanja življenja ter razmišljanja o njem.
Nekatere kulture v okviru Evrope so
zastavljenje široko, z velikim razumevanjem, kaj je življenje in kaj je človeško bitje, nekatere pa se oprijemljejo strogih, neelastičnih okvirov, ki
bolnemu, pogosto le telesno prizadetemu človeku, ne daje nobenega upanja. Pri tem pozabljajo, da gredo velike količine »presežka« oplojenih jajčec, to je zarodkov v najzgodnejšem
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PODPIRAJO RAZISKAVE
NA EMBRIONALNIH CELICAH
Vsem udeležencem konference,
bilo jih je okrog 400, so organizatorji postavili tudi nekaj vprašanj. Eno
teh je bilo: Ali podpirate raziskave na
embrionalnih celicah? Pozitivnih odgovorov je bilo 71 odstotkov, negativnih 11 odstotkov, z »ne vem« pa je
odgovorilo 18 odstotkov anketiranih.
Nato so na isto vprašanje odgovarjali
samo v dvorani prisotni bolniki in
predstavniki organizacij bolnikov. In
kakšen je bil rezultat? Z »da« jih je
odgovorilo 91 odstotkov, z »ne« pa le
devet odstotkov.
Komentar k tem rezultatom verjetno niti ni potreben. Jasno je, da
imajo bolniki zelo jasne odločitve
glede raziskav o izvornih celicah. Zaradi lastnih izkušenj so bili o teh dilemah prisiljeni velikokrat temeljito
razmišljati. Intenzivno iskanje rešitve
in iskanje najugodnejših kompromisov, ki bi upoštevali vse pomisleke,
obupanega bolnika pripeljejo do
točke, ko se odloči, ko odtehtajo zanj
pomembnejši argumenti. Za večino
je to možnost kakovostnejšega življenja. Zato je njihovo jasno domišljeno
stališče v primerjavi z nedomišljenim
neposredno neprizadetih zelo pomembno pri odločitvah glede nadaljnjih raziskav izvornih celic.

OD DRŽAVE DO DRŽAVE
RAZLIČNO
Na raziskave na embrionalnih celicah v posameznih državah zelo
močno vpliva religija. Različne religije imajo zelo različne poglede na te
raziskave. Židovska in muslimanska
zagovarjata stališče, da zarodek do
sedmega tedna starosti ni oseba in
zato obe brez zadržkov dovoljujeta
raziskave o zarodnih izvornih celicah, saj tako omogočajo reševanje že

obstoječih življenj. Na poti razvoja
od oplojenega jajčeca, prek nekajdnevnega skupka nediferenciranih
celic do postopne diferencijacije je
preveč čejev, ki pogojujejo nastanek
osebka.
Katoliška vera pa ima glede tega
veliko pomislekov. Velik vpliv ima
predvsem v Avstriji, Nemčiji, Italiji in
na Irskem. V teh državah so raziskave na zarodkih prepovedane. So pa v
Evropi države, ki nimajo izdelanega
mnenja o raziskavah na zarodnih izvornih celicah in nimajo napisanih
pravil glede tega. Mednje sodi tudi
Slovenija.

PREPOVED

RAZISKAV
ONEMOGOČA DOSTOP
DO OZDRAVLJENJA

Vsakdo ima pravico do lastne etične odločitve, vendar je na konferenci večina udeležencev menila, da
mora država z ustrezno zakonodajo
oziroma pravilniki omogočiti oziroma
določijo pogoje, pod katerimi lahko
potekajo raziskave. Ljudje se bodo že
sami odločali, ali bodo končne rezultate raziskav uporabili za lastno
zdravljenje, vendar mora biti možnost izbire omogočena.
Manevrski prostor za odločitev pa
se bistveno zmanjša, če raziskave zakonsko prepovemo. To nikakor ne
pomeni, da prebivalci v »prepovedanih« državah ne bodo iskali tovrstnega zdravljenja drugje, kar pomeni
odhajanje v tujino in iskanje ilegalnih
virov. Te poti se dostikrat izkažejo

kot precej nekakovostne in so lahko
celo smrtno nevarne.

VLOGA

BOLNIKOV
GLEDE RAZISKAV,
ZDRAVLJENJA IN OSKRBE
Bolniki nismo ne pasivni ne neobveščeni. V odločitve o zdravljenju, še
posebej kroničnih bolezni, želimo
biti dejavno udeleženi. Glede tega je
stanje po svetu zelo različno. V Avstraliji imajo na primer pravilnik o
vlogi neposrednih uporabnikov in
širše družbe na medicinske raziskave. Med neposredne uporabnike štejejo bolnike in lečeče zdravnike. Obvezno so udeleženi v vsakem postopku odločanja, od začetka do konca, o
raziskavah in zdravljenju. Pri tem so
jim na voljo vse razpoložljive informacije.
Na Nizozemskem je oktobra lani
petnajst organizacij kroničnih bolnikov predstavilo svojo pobudo o pravicah sodelovanja organiziranih bolnikov pri oblikovanju zdravstvenega
varstva evropskemu parlamentarnemu odboru za javno zdravje in varno
hrano.
V Veliki Britaniji so z anketo ugotovili, da večina državljanov sploh ne
ve, kakšne pravice imajo kot bolniki.
Več kot 80 odstotkov jih meni, da si
lahko brez omejitev izberejo osebnega zdravnika. V resnici so možnosti
zelo lokalno omejene. Prav tako jih
več kot 20 odstotkov ne ve, da lahko
zavrnejo zdravljenje, ki jim ga predpiše osebni zdravnik, 90 odstotkov

pa jih je zatrdilo, da so zadovoljni z
informacijo o njihovi bolezni in
zdravljenju, ki jo dobijo od svojega
zdravnika. Ne vedo pa, da zdravniki
nimajo nobene predpisane obveznosti, da to storijo!
Precej stvari med zdravnikom in
bolnikom se torej dogaja po spontanih nagibih in ne po togo oblikovanih pravilih. Zato je nujno, da se v
odločanje o medicinskih raziskavah,
zdravljenju in oskrbi vključujejo tudi
bolniki in širšo javnost in da se to
pisno in jasno opredeli.

IN

KJE SMO V

SLOVENIJI?

Na kratko bi lahko rekla: na začetku. Vse možnosti so odprte. Pomembno je le, da vidimo, kaj je pomembno,
potrebno in kaj je treba storiti. Na
konferenci v Bruslju je bilo na glas izrečeno, kar bolniki sicer dobro vemo,
namreč to, sa smo bolniki vsi: »Zdravje je le nepopolna diagnoza.« Bolezen
ne izbira. Doleti lahko vsakogar. Tako
izhodišče bi morali imeti vsi, ki odločajo o medicinskih raziskavah, tudi o
raziskavah o izvornih celicah in o etičnih načelih v zvezi s tem.
Nestrokovna javnost mora dobiti
čim več informacij o medicinskih raziskavah in novih možnosti zdravljenja. Imeti morajo možnost, da izmenjajo mnenja tudi prek medijev in
tako ustvarjajo javno mnenje. Javno
mnenje je dejavnik, ki ga oblikuje večina za obravnavano temo zainteresiranih in ponavadi izraža pravo željo in
usmeritev. Javno mnenje pa seveda
močno vpliva tudi na odločitve stroke.
Na konferenci v Bruslju je na vprašanje, ali je v medijih dovolj informacij o pomenu raziskav o izvornih celicah, 73 odstotkov udeležencev odgovorilo nikalno. Jasno je, da premalo
informacij zbuja napačna razmišljanja, ki privedejo do sklepov, ki mnogim bolnikom ne omogočajo boljše
kakovosti življenja. Strokovnjaki, tako
medicinski kot etični in pravni, pa
bodo morali priznati, da bo treba ljudem, ki imajo praktično izkušnjo z
boleznimi, ki so za zdaj neozdravljive, omogočiti večje sodelovanje.

PRIHODNOST
Raziskave izvornih celic so preveč
spodbudne in dajejo preveč upanja
prevelikemu številu ljudi, da bi jih
bilo mogoče ustaviti, vprašanje je le,
ali jih bomo z dogovorom in pametnim oblikovanjem zakonodaje, etike
in pravil strokovno nadzorovali ali pa
nam bodo ušle z vajeti.
M A R E C
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Nove možnosti zdravljenja
zdaj tudi v Sloveniji
Za tisoče slovenskih sladkornih bolnikov se je 13. januarja odprlo novo upanje, ko je družba
Novo Nordisk na Bledu predstavila novo zdravilo, insulin detemir. Z novim insulinom je
mogoče doseči dolgotrajno uravnanost krvnega sladkorja, v primerjavi z dosedanjimi načini
zdravljenja pa prinaša tudi številne druge prednosti.
Veliko sladkornih bolnikov se
pogosto srečuje s prenizkimi nivoji sladkorja (hipoglikemija) v
krvi. Posledica tega je slabo počutje, vrtoglavica, lahko pa nastanejo tudi resnejše težave, tako da
je včasih potrebna celo zdravniška
pomoč. Hipoglikemije najpogosteje nastajajo ponoči, zato
sladkorni bolniki prebedijo
marsikatero noč. Ob enakem zdravljenju imajo ti
bolniki velikokrat velike
razlike v izmerjenem
krvnem sladkorju dan za
dnem, ki lahko vodijo v večje tveganje za dolgotrajne zaplete. Bolniki na insulinskem zdravljenjem velikokrat
pridobijo na telesni
teži, kar je zanje
dokaj neprijetna težava.

POSNEMATI

NARAVNO SPROŠČANJE
INSULINA V TELESU

Vse to so razlogi, da že dolga leta čakamo na izboljšave, ki jih zdaj v veliki meri prinaša novo zdravilo. Insulin
detemir zadovoljuje dolgotrajne telesne potrebe po insulinu vse do 24 ur. Izboljšane lastnosti, ki vodijo v dolgotrajnejše, stabilnejše in bolj predvidljivo delovanje in pomenijo veliko prednost pred dosedanjim zdravljenjem, so
posledica majhnih strukturnih sprememb v molekuli človeškega insulina, zato ga prištevamo med tako imenovane insulinske analoge. Gre za biosintetsko spremenjene
oblike človeškega oziroma humanega insulina.
Tako kot pri humanih insulinih je želja tudi pri analogih
čim bolj posnemati naravno sproščanje insulina v telesu.
Spremembe v molekuli vodijo do sprememb načina prenosa zdravila po telesu in doseženega učinka. Vse to
vodi do kliničnih koristi za sladkornega bolnika, ki vključujejo učinkovitejši nadzor sladkorja v krvi in raznovrstnejši način zdravljenja.
Zato uvedba insulinskih analogov poveča možnosti
sladkornih bolnikov za doseganje boljše uravnanosti krvnega sladkorja, kar v končni posledici pomeni uspešnejši
boj proti nastanku dolgoročnih zapletov (ateroskleroza,
srčno-žilna obolenja, odpoved ali slabšanje vida, slabšanje delovanja ledvic, diabetično stopalo).

NIČ

VEČ NEZAŽELENEGA
PRIDOBIVANJA
TELESNE TEŽE

Insulin detemir bistveno
zmanjšuje nevarnost za močan
upad krvnega sladkorja, ki je,
predvsem ponoči, največja neprijetnost za sladkornega bolnika. Zdravljenje s tem insulinom tudi ni povezano z nezaželenim pridobivanjem telesne
teže oziroma se bolniki opazneje manj zredijo kot pri uporabi drugih dolgo delujočih insulinov.
Insulin detemir je namenjen
za zdravljenje tistih odraslih in
otrok s sladkorno boleznijo
tipa 1 in 2, pri katerih dosedanja insulinska terapija ni
bila uspešna in so primerni za zdravljenje z dolgodelujočim insulinom. Ta insulin se uporablja že v 53 državah
po svetu.
B. G.

Hipoglikemija (1.)
Huda hipoglikemija je življenje ogrožajoče stanje. Kot hudo hipoglikemijo označujemo tisto,
pri kateri si človek ne more več sam pomagati, je po vsej verjetnosti nezavesten in nujno potrebuje
pomoč druge osebe, ki priskoči na pomoč z injekcijo glukagona ali pa z infuzijo glukoze.

dr. sc. Karin Kanc Hanzel, dr. med.

Normalna raven glukoze, to je
krvnega sladkorja v krvi, je med 4,0
in 5,6 mmol/l. Takoj ko raven
glukoze pade pod 4,0 mmol/l, že
lahko govorimo o hipoglikemiji. V
telesu se začnejo sproščati hormoni,
kot so adrenalin, glukagon, rastni
hormon in kortizol, in ti s svojim delovanjem poskušajo glukozo v krvi
ponovno zvišati v normalne meje. Pri
zdravem človeku jim to tudi uspe in
tak človek večinoma sploh ne ve, da
je glukoza v njegovi krvi upadala morda je le občutil lakoto in slabše
razpoloženje.

tem je zelo pomembno, da so zdravila pravilno odmerjena. Lahko si mislite, da je živ organizem, kot je
človeško telo, zapleten in da ni en
dan enak drugemu. Tudi zato uravnavanje presnove pri sladkorni bolezni
(raven glukoze v krvi je nekakšno
merilo za uravnanost) ni lahka naloga. Življenje s sladkorno boleznijo je
svojevrstna veščina, celo umetnost;
podobno je zahtevnemu krmarjenju
med Scilo in Karibdo oziroma med
hipoglikemijo in hiperglikemijo.

HUDA

HIPOGLIKEMIJA
OGROŽA ŽIVLJENJE

Pri uporabi glukagona je pomembnih kar nekaj stvari: glukagon je
dobro imeti vseskozi v rezervi doma
v hladilniku. Ker pa čas hitro mineva,
glukagon v hladilniku zastara, preden se sploh zavemo. Pomembno je
preveriti, kdaj glukagonu poteče rok
trajanja. Dobro je, če zna glukagon
uporabljati več družinskih članov,
morda tudi kolegi v službi. Uporaba
je preprosta, a če nekdo začne brati
navodila šele, ko je pred njim nezavesten človek v hipoglikemiji, to
seveda ni najbolje. Ko se človek po
uporabi glukagona zave, mora kaj
zaužiti.

PRI

HIPOGLIKEMIJA LAHKO NASTANE
TUDI PRI ZDRAVLJENJU
S TABLETAMI

V vsakdanjem življenju s hipoglikemijo opisemo stanje, ko se raven
glukoze spusti pod 3,5 mmol/l.
Znaki hipoglikemije so tako imenovani avtonomni: tresavica, potenje,
nemir, razbijanje srca, občutek

V telesu je hormon insulin odgovoren za znižanje
glukoze v krvi.
Vpleta se v dokaj
zapleteno medigro
drugih hormonov,
količino hrane, ki
jo zaužijemo,
pomembno je tudi,
koliko je nekdo fizično aktiven končni »rezultat«
pa je določena
raven glukoze v
krvi. Lahko bi rekli,
da hipoglikemija
nastane takrat, ko zaradi zelo različnih razlogov pride do relativnega
presežka delovanja insulina. Pri
zdravem človeku je sicer nihanje
ravni glukoze v krvi minimalno.
Drugače je pri nekom, ki ima sladkorno bolezen in se poleg diete in
redne fizične aktivnosti zdravi tudi s
tabletami in/ali z insulinom. Hipoglikemija je redna spremljevalka
zdravljenja sladkorne bolezni z insulinom, občasno pa nastaja tudi pri
zdravljenju s tabletami.
Pri ljudeh s sladkorno boleznijo je
raven glukoze v krvi odvisna tudi od
zdravil, ki se vpletajo v presnovo. Pri

toplote, lakota in tako imenovani
nevroglikopenični: nejasen ali dvojni
vid, motnje v govoru in koncentraciji,
zmedenost. Če sladkorna bolezen
traja že več kot pet let, se narava
znakov hipoglikemije spremeni, o
čemer bomo govorili v enem prihodnjih prispevkov.
Huda hipoglikemija ogroža življenje. Kot hudo hipoglikemijo označujemo tisto, pri kateri si oseba ne more
več sama pomagati, je po vsej verjetnosti nezavestna in nujno potrebuje
pomoč druge osebe, ki priskoči na
pomoč z injekcijo glukagona ali pa z
infuzijo glukoze.

pa zaužiti še rezino kruha ali kaj
podobnega. Uporaba čokolade pri hipoglikemiji ni tako primerna, saj je
sestavljena iz sladkorjev in maščob
in je njeno vsrkanje v telo skozi prebavila počasnejše od delovanja sladkega soka.
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HIPOGLIKEMIJI SADNI SOK
PRIMERNEJŠI KOT ČOKOLADA

Pri vsaki hipoglikemiji je najbolje
popiti kozarec soka (navadnega soka,
ne tistega z umetnim sladilom!), nato

Prihodnjič bomo podrobneje govorili o tem, kako se občutenje hipoglikemije z dolgotrajnejšo sladkorno
boleznijo spreminja, kako pomembna ja nočna hipoglikemija, hipoglikemija v različnih življenjskih obdobjih in kako se s hipoglikemijo
naučimo čim bolje živeti.

Sladkorna bolezen in duševne motnje
Sladkorna bolezen je ena najbolj razširjenih kroničnih bolezni. Kronična bolezen je za bolnika obremenjujoča,
saj zahteva stalno in doživljenjsko zdravljenje, redne ambulantne preglede pri izbranem zdravniku in specialistih, redne laboratorijske preglede in stalno zdravstveno vzgojo. Zato je razumljivo, da postavitev diagnoze
kronične bolezni pri posamezniku povzroči močan čustven odziv, ki običajno traja do tri tedne. V tem času
večina bolnikov najde ravnovesje in se sooči s težavami. Vendar vedno ni tako.

Prim. doc. dr. Maja Ravnik-Oblak, dr. med.,
svetnica, Klinični oddelek za endokrinologijo,
diabetes in presnovne bolezni, Klinični center
Ljubljana

Pogosto odkritje kronične bolezni
spremlja žalovanje, ki vključuje zanikanje bolezni (posameznik se ne
more sprijazniti z dejstvom, da je
zbolel), jezo (zakaj se je to zgodilo
ravno njemu) in žalost (da se je to
zgodilo). Žalovanje se ponavadi
konča v nekaj tednih ali mesecih, ko
bolnik sprejme svoje stanje.
Ko akutni stres mine, pri kroničnih
bolnikih lahko nastopi kronični stres.
Bolniki s sladkorno boleznijo so zaradi narave bolezni in načina zdravljenja namreč še bolj psihično obremenjeni kot večina drugih kroničnih bolnikov. Stalno jih je strah previsoke ali
prenizke ravni glukoze v krvi, bojijo
se pojava akutnih in kroničnih zapletov sladkorne bolezni, teži jih občutek krivde zaradi neupoštevanja terapevtovih navodil ter nedoseganja zastavljenih ciljev zdravljenja, še posebno v zvezi z vzdrževanjem optimalne
telesne teže.

TESNOBNOST

IN FOBIČNE

pulaciji na splošno, ženske obolevajo
pogosteje. Prav tako se pri bolnikih s
sladkorno boleznijo znatno pogosteje pojavljajo fobične motnje (bolezenski strahovi). Bolniki se bojijo pogleda na kri, injekcij, poškodb pri samoinjiciranju in odvzemu krvi za meritve glukoze, strah jih je hipoglikemij in kroničnih zapletov.

SLADKORNA

BOLEZEN

IN DEPRESIJA
Najbolj pogosta duševna motnja pri
bolnikih s sladkorno boleznijo je depresija, ki je dvakrat do trikrat pogostejša kot v populaciji na splošno,
vendar številčno primerljiva z bolniki,
ki imajo druga kronična obolenja. Za
depresijo zboli približno tretjina bolnikov s sladkorno boleznijo, ženske
zanjo obolevajo dvakrat pogosteje.
Tudi druge duševne bolezni, na primer manično depresivna psihoza, so
povezane s sladkorno boleznijo. Pri
bolnikih s sladkorno boleznijo so pogoste tudi motnje hranjenja: predvsem pri mlajših se pojavljata anoreksija in bulimija, pri starejših pa
prenajedanje.
Sladkorna bolezen in depresija se
pogosto pojavljata skupaj. Ni še po-

MOTNJE
Nastanek kroničnih zapletov pomeni prelomnico v poteku sladkorne bolezni. Ti so dokaz bolezni tudi za
bolnike, ki je dolga leta niso priznavali; za tiste, ki so se z boleznijo
sicer že zdavnaj sprijaznili, pa jim
zapleti pomenijo uresničitev njihovih
skritih bojazni. Vsi, ki so verjeli, da z
dobro urejeno sladkorno boleznijo
lahko preprečijo nastanek zapletov,
so razočarani. Bolnike najbolj prizadenejo obolenja velikih žil, kronične
razjede okončin in hude okvare na
očesnem ozadju.
Glede na vse našteto, ni presenetljivo, da približno 40 odstotkov bolnikov s sladkorno boleznijo navaja
slabo psihosocialno počutje. Pri bolnikih s sladkorno boleznijo so pogoste tudi duševne motnje. Tesnobnost je dvakrat pogostejša kot v po16

jasnjeno, ali je depresija vzrok za
nastanek sladkorne bolezni ali pa
njena posledica. Za uspešno zdravljenje teh dveh bolezni je obe trebno
zdraviti hkrati. Zaradi depresije se
poslabša urejenost sladkorne bolezni, slabo urejena sladkorna bolezen
pa poglobi depresijo.

KAKO

POGOSTA
JE DEPRESIJA?

Depresija, kot najbolj pogosta duševna bolezen, za katero zboli v življenju vsaka šesta oseba, v vsakem
trenutku pa je depresivna vsaka dvajseta oseba, predstavlja velik zdravstveni problem. Ker je v Sloveniji več
kot 100.000 bolnikov s sladkorno boleznijo, je med njimi okrog 15.000
tistih, ki imajo tudi depresijo. Žal dva
od treh takih primerov ostaneta neodkrita. Depresija se pogosto ponavlja, skoraj tretjina bolnikov pa trpi za
kronično depresijo.

KATERI

SO VZROKI
ZA NASTANEK DEPRESIJE?

Pri posamezniku se prepletajo različni dejavniki:
• dejavniki, zaradi katerih je oseba
bolj dovzetna za razvoj depresije
(depresija v družini, prirojena nagnjenost k depresiji, težko otroštvo,
kronične bolezni),
• dejavniki, ki sprožijo depresijo (neprijetni dogodki),
• dejavniki, ki vzdržujejo depresijo
(brezposelnost, osamljenost, napredovanje kroničnih zapletov sladkorne bolezni).

KAKŠNI

SO SIMPTOMI
DEPRESIJE?
O depresiji govorimo, ko je posameznikovo razpoloženje več kot
dva tedna vsak dan zelo negativno
ali se v tem času opazno zmanjšata njegovo zadovoljstvo in zanimanje za skoraj vse dejavnosti, ki so
ga prej zadovoljevale. Prisotni pa
morajo biti še drugi simptomi depresije v mislih, vedenju, čustvova-
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nju in telesni simptomi depresije.
• Misli, ki prevevajo bolnika so:
sem nevreden, nimam prihodnosti, sem slab, nima smisla,
ni mi pomoči, itd.
• Depresivno čustvovanje se izraža kot bolezenska žalost,
otopelost, napetost, tesnoba,
občutek krivde, razdražljivost,
razočaranje.
• Za depresijo je značilno tudi
spremenjeno vedenje: umikanje v samoto, jok, poležavanje, opuščanje dejavnosti,
slaba skrb zase, nespečnost.
• Bolnik z depresijo v telesu
opaža: bolečine, utrujenost,
mravljince nemoč.
Prepoznavanje simptomov
depresije je pri bolnikih s sladkorno boleznijo zelo težavno,
saj se s simptomi in znaki
sladkorne bolezni pogosto prekrivajo. Najpogostejši so: izguba telesne teže, utrujenost,
motnje spanja, upočasnjenost
in izguba interesa za spolnost.
Pomembno je, da bolniki ali
njegovi svojci opazijo simptome depresije, ki se lahko razvijajo
tudi nekaj mesecev.
Med depresijo se poslabša urejenost sladkorne bolezni, kar dolgoročno lahko pripelje do pogostejšega
pojava kroničnih zapletov sladkorne
bolezni. Slabša urejenost je posledica:
• slabše sprejemljivosti za zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili,
• telesne neaktivnosti,
• neupoštevanja diete,
• prekomerne telesne teže.

KAJ

SE DOGAJA V MOŽGANIH
BOLNIKA Z DEPRESIJO
IN KAJ STORITI

Medtem ko je pri sladkorni bolezni
moteno izločanje in delovanje insulina, je pri depresiji moteno delovanje
nekaterih kemičnih prenašalcev - nevrotransmiterjev, majhnih molekul, ki
v možganih prenašajo sporočila med
celicami. Posameznik zboli za depresijo, ko se poruši ravnovesje nevrotransmiterjev v tistem delu možganov,
ki uravnavajo razpoloženje.
Po odkritju sladkorne bolezni poskušamo pojav depresije preprečiti.
Samozaupanje je najpomembnejši
zaščitni dejavnik za bolnikovo prilagoditev na nepredvidljivi potek kronične bolezni. Ljudje z višjo ravnijo
osebnostnega razvoja so miselno in

• Blago depresijo lahko zdravimo samo z dejavnostmi, ki so
prijetne in spodbudne. Bolnik
najprej napiše seznam dejavnosti, ki jih ima rad in jih je
pred depresijo izvajal. Med
njimi izberemo dejavnost, ki
je vezana na prevladujoč
simptom depresije in določimo primerno obremenitev z
izbrano dejavnostjo. Bolnika je
potrebno tudi seznaniti z namenom dejavnosti, saj jo bo
le tako tudi v resnici izvajal.
• Pri zmerni depresiji lahko izboljšanje nastopi tudi samo
z jemanjem zdravil, a bo ob
hkratnem izvajanju prijetnih
in spodbudnih dejavnosti
nastopilo prej.
• Pri globoki depresiji pa je izvajanje prijetnih in spodbudnih
dejavnosti ob hkratnem jemanju zdravil za okrevanje nujno.

KAKO

PREPREČITI
PONOVITEV?

čustveno zrelejši in laže obvladujejo
kronično bolezen. Pomembna je tudi
zdravstvena vzgoja, s katero si bolnik pridobi potrebno znanje in veščine za samovodenje sladkorne bolezni in s tem samozaupanje. Socialno
okolje (družina, prijatelji, sodelavci,
sošolci, zdravstveno osebje in drugi
sladkorni bolniki) je lahko v veliko
oporo kroničnemu bolniku.
Kaj je treba storiti, če bolnik ali
svojci opazijo simptome, pri katerih
so spoznali, da je z bolnikom nekaj
narobe in začeli razmišljati o strokovni pomoči? Pomembno je, da se o težavah pogovorijo s svojim lečečim
zdravnikom ali diabetologom. Zdravnik bo ocenil, ali ima bolnik blago,
zmerno ali globoko depresijo. Na osnovi tega se bo odločil, ali bo depresijo zdravil sam ali bo bolnika poslal
na pregled k psihiatru.

Depresija se rada ponavlja: 50
odstotkov oseb po prvi epizodi
ponovno zboli, 70 odstotkov po drugi
epizodi in 90 odstotkov po tretji. Ponovitve nastanka depresije preprečimo
z zdravljenjem prejšnje epizode, z
uravnovešenjem vsakodnevnih stresov
s prijetnimi dejavnostmi, ki osebe krepijo in z izvajanjem redne in pravilne
samokontrole sladkorne bolezni.

V

POMOČ JE PRIROČNIK

Zdravljenje depresije je dolgotrajno, okrevanje pa dolgotrajno in težavno. Učinek delovanja antidepresivov,
ki povečajo količino prenašalcev med
možganskimi celicami, se namreč
pojavi šele po treh do šestih tednih,
vendar takrat še ne moremo govoriti
o izboljšanju zdravja. Dlje ko je trajala depresija in čim globlja je bila, dlje
je treba čakati na učinek zdravljenja
in dlje jo je treba zdraviti.

Depresija je pri bolnikih s sladkorno boleznijo pogosta, a žal le redkokdaj odkrita. Simptomi obeh bolezni
se lahko prekrivajo, zato jo je še težje
odkriti. Depresija je pogosto tihi
vzrok za neurejeno sladkorno bolezen. Zdravniki in tudi drugi zdravstveni delavci so med svojim vsakdanjim
delom preveč zaposleni, da bi lahko
več časa posvetili posameznim bolnikom, oziroma se pogovarjali o njihovih psihičnih težavah.
Zato je potrebno, da bolniki ali njihovi svojci opozorijo kateregakoli
člana zdravstvenega tima na simptome, ob pojavu katerih so spoznali, da
je nekaj narobe. V pomoč pri prepoznavnju depresije smo za njih napisali
priročnik »Sladkorna bolezen in depresija«, katerega izdajo je omogočil Pfizer, podružnica Ljubljana. Vsem, ki
boste pri prebiranju tega članka prepoznali svoje težave, svetujem, da preberete tudi ta priročnik, kjer boste našli
še dodatne informacije.
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ZDRAVIMO DEPRESIJO?
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Alergija na dlako

Atopik (oseba, nagnjena k alergijskim boleznim) lahko razvije občutljivost na alergene katerekoli dlakave živali. Za nastanek občutljivosti je potrebna izpostavljenost alergenu. Nekateri živalski alergeni so močnejši kot
drugi in se občutljivost nanje razvije
pogosteje. Živalski alergeni so najpogosteje proteini, ki jih najdemo v slini,
urinu, serumu, kožnem epitelu ali
dlaki. Vseh ne poznamo, nekateri od
njih pa so dobro raziskani in identificirani. Dobro poznamo alergene psa
in mačke. Živalski alergeni so prisotni
vsepovsod, njihova koncentracija pa je
v različnem okolju različna.
Zakaj se pri nekaterih razvije občutljivost na alergene živali, pri drugih pa ne, ne vemo natančno. Pomembna je vsekakor dedna predispozicija oziroma družinska nagnjenost
k alergijskim boleznim, kar imenujemo atopija. Mogoče je, da je večja
koncentracija alergena v okolju povezana z večjim tveganjem za senzibilizacijo in pozneje za razvoj bolezni.
Večja izpostavljenost alergenu ne poveča samo tveganja za senzibilizacijo, temveč je tudi vzrok za poslabšanje alergijskih bolezni.

ALERGIJE

NA MAČKE IN PSE

Med najpogostejšimi je alergija na
dlako hišnih ljubljenčkov, zlasti mačk
in psov. Po nekaterih raziskavah ima
mačko vsako peto gospodinjstvo.
Alergijo na mačko ima od dve do 30
odstotkov populacije. Alergene so
našli v kožnem epitelu, dlaki, slini,
urinu in serumu. Alergenov je več.
Najpomembnejšega imenujemo Fel
d1. Najdemo ga pri vseh pasmah
mačk. Zanimivo je, da so ga identificirali tudi pri levu in tigru. Alergen
mačke se nahaja vsepovsod, našli so
ga v hišnem prahu, šolah in celo v
sredstvih javnega prometa. Na majhnih delcih je razpršen v ozračju.
Koncentracija je seveda največja v
domovih, kjer imajo mačko kot hišnega ljubljenčka.

Psi so še bolj razširjeni
kot mačke, najdemo jih
skoraj v vsakem drugem
gospodinjstvu. V eni od
raziskav so našli alergijo
na psa pri 14 odstotkih
adolescentov in približno pri 40 odstotkih
otrok, ki imajo astmo.
Alergenov je več. Verjetno so pri vseh pasmah
enaki. Nahajajo se v slini
in dlaki živali. Najpomembnejši pasji alergen
je Can f1. Zanimivo je,
da je koncentracija alergena pri kratkodlakih
pasmah večja kot pri
dolgodlakih.

RAZVIJE

SE LAHKO
ALERGIJSKA ASTMA

FOTO: BRANE

asist. Renato Eržen, dr. med

BOMBAČ

Ljudje smo obkroženi z živalmi. Spremljajo nas kot hišni ljubljenčki, gojimo jih v kmetijstvu, nekatere
vrste glodavcev uporabljamo kot laboratorijske živali. Precej ljudi je občutljivih na živalske alergene,
ki so vsepovsod, njihova koncentracija pa je od kraja do kraja različna. Pri bolnikih, ki so občutljivi ali
alergični na dlako, se lahko razvije skoraj katerakoli alergijska bolezen. Najpogostejši težavi sta celoletni
rinitis in alergijska astma. Najpomembnejši ukrep za zdravljenje je izogibanje alergenu, ki povzroča težave.

Alergija na dlako miši, podgan in
morskih prašičkov je pomembna
zlasti pri zaposlenih v laboratorijih,
kjer omenjene glodavce najdemo kot
laboratorijske živali. Skoraj 40 odstotkov laboratorijskih delavcev sčasoma razvije protitelesa proti alergenom glodavcev. Alergija na kravjo
dlako je pogosta zlasti pri kmetovalcih in veterinarjih, alergija na konjsko
dlako pa tudi pri rekreativnih jahačih.
Pri bolnikih, ki so občutljivi ali alergični na dlako, se lahko razvije skoraj
katerakoli alergijska bolezen. Najpogostejši težavi sta celoletni rinitis in
alergijska astma. Celoletni rinitis je
kronično vnetje nosne sluznice. Kaže
se z zamašenim nosom, srbenjem
nosu, kihanjem, včasih vodenim izcedkom iz nosu. Izcedka je manj kot
pri senenem nahodu. Težave trajajo
vse leto oziroma so značilno večje ob
izpostavljenosti večji količini alergena, na katerega je bolnik občutljiv.
Pri dolgotrajni izpostavljenosti alergenu se lahko razvije alergijska
astma; pri bolnikih, ki astmo že
imajo, pa se ta ob stiku z alergenom
dlake poslabša. Težave z dihanjem
so večje in pogostejše, bolnik pogosteje potrebuje olajševalna zdravila.
M A R E C

2 0 0 6

Nekateri bolniki imajo ob izpostavljenost alergenu dlake težave s kožo.
Nastane srbenje, včasih oteklina ali
koprivast izpuščaj, lahko celo polno
razvita slika atopijskega dermatitisa.

ZDRAVLJENJE

JE VEDNO
INDIVIDUALNO
Pri zdravljenju je najpomembnejši ukrep izogibanje alergenu, ki povzroča težave. Hišne ljubljenčke je
pri alergiji nanje najbolj smiselno
odstraniti iz bivalnega okolja. Ker
to ni vedno mogoče, pomaga, če
živalim preprečimo dostop v spalnico oziroma se lahko gibajo le po
omejenem delu stanovanja. Koristno je tudi, če živali enkrat na teden
okopamo. S tem namreč odstranimo veliko količino alergenov z
dlake. Bolnikom z znano alergijo
odsvetujemo nakup novega hišnega ljubljenčka. Bolnikom, ki so
dlaki izpostavljeni v delovnem okolju, včasih svetujemo celo, da zamenjajo delovno mesto.
Če z omenjenimi ukrepi ne odpravimo težav, bolnikom pomagamo z
zdravili. Zdravljenje je vedno individualno in usmerjeno na klinično
sliko, ki se je razvila pri alergičnem
bolniku.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI

dr. sc. Karin Kanc, dr, med.

Lepo pozdravljeni
V 58. številki vaše revije sem prebral
odgovor dr. sc. Karin Kanc, dr. med., na
vprašanje bralke Nade o merjenju sladkorja v krvi pri inzulinskih sladkornih
bolnikih. Čeprav je bil odgovor koristen
predvsem slednjim, je bil delno koristen
tudi meni, ki se zdravim s tabletami. Prosim pa, da bi takšen odgovor pripravili
tudi za bolnike, ki se zdravijo s tabletami.
Poglejmo moj primer: sladkorno bolezen tipa 2 imam evidentirano že 19 let.
Od vsega začetka se zdravim s tabletami,
od leta 1993 z diaprelom, od začetka
leta 2004 pa z novonormom. Težav
nisem imel, le redko kdaj so mi v dispanzerju za diabetike v Ljubljani na
tešče namerili več kot 7,5 mmol glukoze
v krvi. Za čas od leta 1998 takšnih podatkov nimam, ker so začeli merjenje
opravljati popoldne - po kosilu. V tem
času so mi večinoma namerili med 10 in
12 mmol, le enkrat samo 6,3.
Leta 2001 so me napotili na zdravljenje
v zdravstveni dom z enako terapijo (1/2
+ 1/2 diaprela na dan). Občasno sem si
začel sladkor kontrolirati sam in tako sem
2. julija 2003 nameril pred zajtrkom 7,7
mmola, po zajtrku 17,9, pred kosilom 7,0,
po kosilu 9,3 in po večerji 13,3 mmola.
To se mi je zdelo preveč in oglasil sem se
pri moji družinski zdravnici. Napotila me
je v diabetični dispanzer, kjer mi je zdravnica tablete zamenjala. Dobil sem novonorm in to 1 + 1 + 1.
Že po 14 dneh mi je morala zdravnica
povečati dozo na 1 1/2 + 1 + 1, kmalu
pa še na več, tako da zdaj jemljem 3 1/2
+2 1/2 +2. Iz tega lahko vidite, da mi
sladkor še vedno dela težave predvsem
po zajtrku. Po moji oceni ne jem ravno
preveč, še zlasti za zajtrk ne. Največkrat
dve rezini polnozrnatega kruha, toasta
ali toliko drugega polnozrnatega kruha.
Za namaz uporabljam diabetični džem,
skuto, tunjo pašteto ali podobno.
Naj dodam, da imam poleg sladkorne
še druge hude bolezni (ca prostata), skoraj stalno težo (73 kg +/-2 kg), visok sem
171 cm, star 77 let, moj HbA1C po datumih pa je bil: 24. decembra 2003 = 6,5
mmol, 8. januarja 2004 = 7,8 mmol, 9.
marca 2005 pa 6,6 mmol.
Tablete sem vedno jemal tik pred obrokom, zdaj pa že nekaj mesecev četrt do
pol ure prej, vendar sprememb ne opazim. Sladkor merim tik pred obrokom in
90 minut pozneje. Kaj ne delam prav,
kako naj spravim sladkor v red? Prosim,
20

svetujte mi. Ali morda sedanje zdravilo ni
v redu? Prebral sem, da to po navodilu izdelovalca pri bolnikih po 75. letu starosti
ni priporočljivo. Od zdravil poleg novonorma zdaj jemljem le omnic, kalcijev karbonat (fosamax sem ravnokar nehal jemati), ultop, ta mesec tudi prexanil in
edemit, od leta 2000 pri zdravljenju ca
prostate pa še številna druga.
Za odgovor se lepo zahvaljujem.
Lep pozdrav
Franc Žužek

Odgovor
Spoštovani gospod, zelo sem se razveselila Vašega pisma, v katerem zelo
sistematično in natančo popisujete
svoje podatke in potek bolezni. Na
podlagi tako dobro opisanega stanja
mi je veliko laže odgovoriti na Vaša
vprašanja. Pa pojdiva lepo po vrsti:
• Veseli me, da Vam je bilo všeč kar
sem napisala v zvezi z merjenjem
glukoze v krvi in insulinskim
zdravljenjem. Čeprav enako velja
tudi za ljudi, ki se zdravijo s tabletami, obljubim, da se bom v eni
prihodnjih številk revije posvetila
tudi posebnostim zdravljenja s tabletami.
• Takoj na začetku bi Vam rada povedala, da svojo sladkorno bolezen
skupaj z Vašo zdravnico zelo
dobro vodita. Zadnja vrednost
HbA1c 6,6 odstotka je zelo dobra
in je skoraj na zgornji meji normaVprašanja za dr. Kančevo
lahko pošljete na naslov:
Zveza društev diabetikov Slovenije,
Uredništvo Sladkorne bolezni
(Vprašanje za dr. Karin Kanc, dr. med.),,
Kamniška ul 25, 1000 Ljubljana
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le, to je 6,1 odstotka. Na podlagi
te vrednosti bi sklepala, da je urejenost Vaše sladkorne bolezni primerna, vendar bi svetovala, da to
meritev v kratkem ponovite. Sladkorna bolezen ima namreč to lastnost, da nenehno in počasi napreduje, in dobro bi bilo, da jo spet
malo »pokontrolirate«. Najbolje bi
bilo za Vas, če bi se vrednost te
meritve vseskozi gibala med 6,0 in
6,5 odstotka. Glede na novejša priporočila predlagam, da si glukozo
merite dve polni uri po jedi in ne
le 1,5 ure po jedi. Želena vrednost
glukoze po jedi je največ 10
mmol/l ali celo samo 7,5 mmol/l.
V Vašem primeru se zdi, da vrednosti po obroku niso toliko pripomogle k slabi urejenosti sladkorne
bolezni, sa je Vaš HbA1c, ki kaže
na povprečje urejenosti sladkorne
bolezni, dober.
• Tablete, ki jih omenjate, vam glede
na zgoraj povedano dobro delujejo. Iz vašega zapisa sklepam, da
pišete število tablet, kar pomeni
tudi miligrame (mg) tablet - ali
drugače povedano, da uporabljate
1- mg tablete in ste zdaj na 8 mg
na dan. Dovoljeni dnevni odmerek
je 16 mg, torej ste nekako na polovici in bi odmerek zdravil še lahko
po potrebi povečevali. Zdravilo NovoNorm deluje hitro in se iz telesa
tudi hitro izloči. Lahko bi ga jemali
tudi tik preden začnete jesti - z
obrokom ni treba čakati. Kot ste
sami prebrali v navodilu, to zdravilo ni priporočljivo jemati po 75.
letu, to pa zato, ker farmacevtsko
podjetje, ki ga izdeluje, nima kliničnih izkušenj s študijami na ljudeh, starejših od 75 let, in torej ne
ve, ali bi zdravilo pri starejših ljudeh povzročalo kakšne dodatne
škodljive stranske učinke ali ne.
Videt pa je, da ga dobro prenašate, in verjetno bi bilo skoraj škoda
»zamenjati konja, ki zmaguje«.
Predlagam, da Vam Vaša zdravnica
odvzame kri za pregled delovanja
jeter (tudi ledvic) in se potem na
tej podlagi odloči, če bi z zdravilom vseeno nadaljevali ali ne.
• Zajtrk, ki ga uživate, je primeren,
razen morda toasta, če je iz belega
kruha; zjutraj je glukozo v krvi na
splošno nekoliko teže obvladovati.
Predlagala bi, da si izmerite vrednosti in se nato posvetujete z zdravnico.

• Zdravila, ki jih prejemate zaradi
drugih bolezni, so primerna in jih
še naprej prejemajte po dogovoru
z Vašo zdravnico.
Upam, da sem Vam s svojimi odgovori vsaj malo pomagala. Želim
Vam veliko uspeha pri zdravljenju in
sporočite nam, kako Vam gre. Lep
pozdrav.

Spoštovani!
Že deset let sem sladkorna bolnica.
Ves čas imam težave z lasmi. Vedno bolj
se mi redčijo, da si že težko delam
pričesko. Dobila sem zdravilo Aplicort F.
Redno si mažem lasišče, pa mi nič ne
pomaga. Mislim da je vzrok v hormonih,
saj sem že pred 15 leti zgubila perilo.
Zdaj sem stara 50 let. Nisem imela
nobene hormonske terapije, ker nisem
imela posebnih težav. Zdaj pa je še
slabše. Zato vas prosim iz vsega srca, da
mi svetujete, kako naj si pomagam.
Prosim, če mi lahko svetujete kakšno
drugo zdravilo. Ne bi namreč rada nosila
lasulje. Prav tako naprošam vse bralke

vaše revije, da pišejo o podobnih problemih.
Lepa hvala za nasvet in prisrčne pozdrave!
Francka

Odgovor
Draga gospa Francka, lepo je, da
ste se oglasili. Menim, da Vaše
težave z lasmi niso povezane s sladkorno boleznijo. Kot ste sami pravilno ugotovili, je Vaša težava z izpadanjem las povezana s pomanjkanjem ženskih hormonov v meni.
O tem sem v naši reviji pisala pred
nedavnim. O uspehih zdravljenja z
aplicortom F žal nimam podatkov.
Na internetu je zaslediti le nekaj
izjav ljudi, ki so ga uporabljali, a njihove izjave niso ravno spodbudne.
Z lasmi se največ ukvarjajo kolegi
dermatologi. Ti tudi spremljajo
novosti na tem področju in priporočila bi Vam, da se posvetujete z enim
od njih. Vsekakor je treba biti z
lasmi zelo potrpežljiv in vztrajen, saj
vemo, da žal ne zrastejo čez noč ...
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Pa skočiva še malce na drugo področje - na dejstvo, da je pri Vas
mena nastopila zelo zgodaj, pri 35
letih. Pravite, da na srečo niste imeli
tipičnih menopavzalnih težav. Če bi
težave imeli, bi Vam že predpisali
hormonsko nadomestno zdravljenje,
ki bi najverjetneje dobro vplivalo
tudi na Vaše lase, vendar ima tudi to
zdravljenje nezaželene stranske
učinke, zato bi Vam hormonsko
nadomestno zdravljenje zgolj zaradi
težav z lasmi odsvetovala. Pri pomanjkanju ženskih hormonov v meni
ponavadi trpijo tudi kosti in lahko se
razvije osteoporoza. Kosti postanejo
krhke in se rade zlomijo že pri manjših obremenitvah. Ko utegnete, bi
Vam priporočila, da Vam izmerijo
kostno gostoto. Z izvidom se nato
posvetujte z zdravnikom - morda
bodo zaradi kosti potrebna določena
zdravila.
Draga gospa, sporočite nam, kako
se je vse skupaj razpletlo, in tudi, če
imate kakšno dodatno vprašanje.
Srečno!
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Z D R AVA P R E H R A N A

Pomen prehranske vlaknine v prehrani
Prehranske vlaknine so snovi rastlinskega izvora, za katere prebavni trakt človeškega organizma nima
ustreznih encimov, da bi jih prebavil, zato ostanejo neprebavljene in se takšne tudi izločijo. Z izjemo
lignina gre za neprebavljive ogljikove hidrate, kot so celuloza, hemiceluloza, pektin, oligofruktoze
(verbaskoza v stročnicah) in podobni.

Andreja Širca Čampa
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Prehranske vlaknine izpolnjujejo
celo vrsto pomembnih, deloma zelo
različnih funkcij v prebavnem traktu
in vplivajo na presnovo. Prehransko
vlaknino v črevesu deloma razgradijo
bakterije v maščobne kisline s kratkimi verigami. Te znižujejo pH-vrednost vsebine črevesja in črevesni
sluznici služijo kot hranljive snovi. V
prehrani človeka imajo kljub temu
pomembno vlogo. Prehranska vlaknina naj bi zavirala nastanek cele vrste
bolezni in funkcijskih motenj. Najpomembnejše so:

• zaprtost (povečujejo količino blata,
onemogočajo zbitost blata in omogočajo hitrejši prehod hrane skozi
črevesje),
• divertikuloza debelega črevesa,
• rak na debelem črevesu,
• žolčni kamni,
• čezmerna telesna masa,
• povišan holesterol v krvi,
• sladkorna bolezen in
• arterioskleroza.
Pri izbiri živil, bogatih s prehransko vlaknino, je treba upoštevati, da
so učinki posameznih komponent
prehranske vlaknine različni. Ločimo
dve pomembni vrsti dietnih
vlaknin: v vodi topne in v
vodi netopne vlaknine.
Topna prehranska vlaknina (pretežno topni,
bakterijsko razgradljivi
polisaharidi) med prebavo hrane v črevesju veže
vodo, zato se povečuje
volumen blata. Vir topne
prehranske vlaknine je
sadje (pečkato sadje z
užitno lupino, pomaranče in grenivke),
krompir, stročnice
(grah, leča, soja) in zelenjava.
Netopna prehranska
vlaknina ostaja med prebavo hrane nespremenjena. Pripomore k povečevanju volumna blata in hitrejšemu prehodu hrane
skozi prebavila. Vir netopne prehranske vlaknine (pretežno netopni,
bakterijsko malo razgradljivi polisaharidi) so
polnovredna žita (ajda,
oves, ječmen ...), polnovredne testenine in rjavi
riž. S tem se zagotavlja
ugodna porazdelitev
med netopno in topno
vlaknino.
Kot orientacijska
vrednost za vnos
prehranske vlaknine
M A R E C
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velja pri odraslih količina 30 g na
dan. Naj vas opozorimo, da preobilno uživanje vlaknin lahko povzroči
drisko, flatulenco in posledično pomanjkanje nekaterih mineralnih
snovi.

KAKO

POVEČATI VNOS
PREHRANSKIH VLAKNIN V TELO?

Žitarice in kosmiči
• v vsak obrok vključite polnozranto
škrobno živilo (polnozrnati kruh,
kosmiči, testenine),
• v juhe, kosmiče za zajtrk, jogurt ali
na solato dodajte žličko ovsenih ali
pšeničnih otrobov,
• pri kuhanju in pečenju uporabljajte,
če je le mogoče, polnozrnato moko
namesto bele,
• bel ali koruzni kruh zamenjajte s
polnozrnatim kruhom, žemljicami
in drugim pekovskim pecivom,
• kosmiči za zajtrk naj vsebujejo vsaj
5 g dietnih vlaknin na porcijo. Izognite se tistim žitaricam, ki vsebujejo čokoladne delce,
• navadne piškote in krekerje nadomestite s polnozrnatimi piškoti in
krekerji,
• namesto navadnega poliranega riža
uporabljajte rjavi riž; v začetku, ga
lahko zmešate skupaj.
Stročnice in fižol
• sveži zeleni solati dodajte kuhan
fižol, lečo, sojo, čičerko, saj pol
skodelice fižola vsebuje od 7 do 8 g
dietnih vlaknin,
• dvakrat ali do trikrat na teden uživajte stročnice (sojo, lečo ...) namesto mesa.
Sadje in zelenjava
• v vsakem dnevnem obroku naj
bosta sveža zelenjava ali sadje;
sveže sadje vsebuje nekoliko več
vlaknin kot prekuhano in vloženo;
uživajte več sadja z užitno lupino
(jabolka, hruške, slive, …),
• za posladek vzemite raje sveže
sadje kot diabetično torto ali sladoled,

• raje jejte sadje, kot da pijete sadne
sokove,
• dodajte narezano suho sadje v
maso za piškote, mufine, palačinke ali omlete; suho sadje vsebuje
več dietnih vlaknin kot sveže sadje;
skodelica grozdja vsebuje 1 g dietnih vlaknin, skodelica rozin pa 7
g, vendar s suhim sadjem ne pretiravajte, saj ima več sladkorja in
večjo energijsko vrednost kot
sveže,
• v kosmiče z mlekom za zajtrk narežite tudi sveže sadje,
• izogibajte se sadju in zelenjavi, ki
vsebuje malo ali skoraj nič dietnih
vlaknin (kot sta banana in korenje).

DRUGI

KORISTNI NASVETI

VSEBNOST

DIETNIH ŽIVIL

Živila, ki vsebujejo od 3 do 4 g
dietnih vlaknin
Sadje:
• 1 jabolko
• 2/3 skodelice kuhane
jabolčne kaše
• 1 pomaranča
• 1 hruška
• 2 marelici
• 2 manjši breskvi
• 2 sveži figi
• 1 suha figa
• 3 velike sveže slive
• 1/2 skodelice rozin
• 4 polovičke suhih marelic
• 1 velik kos melone ali lubenice (350 g)
• 1 skodelica borovnic
• 1 skodelica jagod
• 2 skodelici češenj
• 1/2 skodelice brusnic
• 1 skodelica malin vsebuje do 8 g
dietnih vlaknin

Zelenjava in stročnice:
• 1 skodelica svežega avokada
• 1/2 skodelice graha
• 1/2 skodelice cvetače
• 1/2 skodelice brokolija
• 1 srednje velik sladki krompir
(batata ali jam)
• 1/2 skodelice bučk
• 1 velika artičoka
• 1 skodelica belušev
• 1 skodelica kuhanega zelja
• 1 skodelica kuhane repe
• 1 skodelica sveže špinače
• 1/2 skodelice kuhane špinače
• 1/2 skodelice graha
• 1/4 skodelice fižola
Žitarice in kruh:
• 1 polnozrnata žemlja
• 1 polnozrnata bombetka
• 2 polnozrnata toasta
• 1 kos polnozrnatega kruha
• 1 skodelica polnozrnatih testenin
• 1 skodelica polnozrnatega riža
• 1 mufin z rozinami (125 g)
• 1/2 skodelice kuhane rdeče leče
• 1/2 skodelice kuhane rjave leče
• 1 srednje velik pečen krompir
z olupkom (100 g)
• 1 velik krompir, kuhan
(140 g)
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• spremenite prehranjevalni režim:
redni glavni obroki in ena ali dve
malici (ob istih urah); prigrizki med
obroki so prepovedani,
• zmanjšajte količino zaužitega
mleka (do 300 ml/dan) in jo nadomestite s fermentiranimi mlečnimi
izdelki - tako zlahka popestrite prehrano; izogibajte se močnatim
jedem brez dietnih vlaknin, kot so
mlečni riž in zdrob,
• na tešče popijte mlačen donat Mg
ali jogurt z balastnimi snovmi; čez
dan popijte dovolj tekočine, vsaj
1,5 do dva litra. Pijte vodo in nesladkane čaje; vsakih 10 g soli veže
v organizmu kar 1,5 litra tekočine; tudi zato potrebujemo
veliko tekočine!!!

• v prehrano vključite tudi maščobo;
predvsem uporabljajte kakovostne
rastlinske maščobe: olivno, repično, sončnično, laneno olje in kakovostno margarino (becel); občasno
lahko tudi maslo, sladko in kislo
smetano,
• iz prehrane popolnoma izključite
čokolado, kakav in prave čaje.

¨

Torta z ovsenimi kosmiči, jogurtom
in sadjem
Testo:
• 220 g polnozrnate moke
• 80 g ovsenih kosmičev
• 2 jajci
• 130 g polposnete skute
• 130 g margarine
• pecilni prašek, ščepec soli
Nadev:
• 300 g navadnega jogurta 1,6 % MM
• 50 g rjavega sladkorja
• 50 g marelic*
• 50 g ananasa*
• 10 g želatine
* tudi drugo sveže sadje, priporočamo
borovnice, maline, češnje, hruške.

1 kos torte vsebuje:
210 kcal / 891 kJ, 7,3 g
beljakovin, 8,3 g maščob,
26,2 g ogljikovih hidratov in
2,7 g prehranskih vlaknin
Maslo penasto umešamo in dodamo pretlačeno polnomastno skuto,
jajci, moko, kosmiče, pecilni prašek
in sol. Zgnetemo testo in ga pustimo
pol ure počivati, da kosmiči nabreknejo. Testo razporedimo v tortni
model za pite, ga večkrat prebodemo
in pečemo približno 30 minut v pečici, ogreti na 175 OC. Nato pečeno
testo ohladimo. Medtem pripravimo
nadev. Sadje (lahko je sveže ali iz
kompota), narežemo na kocke, dodamo jogurt, sladkor in stopljeno želatino.

Primer: Jedilniki 1900 kcal
PV kcal
55 g
ajdovi žganci
186 781
200 g
delno posneto mleko
96 406
150 g
pomaranča
70 296
Malica
55 g
črni kruh
117 489
30 g
ribji namaz
85 356
100 g
sveža rdeča paprika
37 154
250 g
nesladkan čaj
2
8
Kosilo: Piščančja obara z žličniki
60 g
piščanec kosi
144 602
250 g
mešana zelenjava (kuhana) 85 352
100 g
zdrobovi žličniki
56 236
10 g
sončnično olje
88 368
60 g
torta z ovsenimi kosmiči
210 880
250 g
nesladkan čaj
2
8
Malica
55 g
skutna žemljica
136 571
22,5 g
topljeni sir
62 259
200 g
sadni sok 100 %
106 444
Večerja: Špageti s paradižnikom
250 g
testenine
s paradižnikovo omako
310 1302
100 g
zelena solata
(oljčno olje + kis)
113 473
250 g
nesladkan čaj
2
8
Skupaj:
1909 7992
Zajtrk

VNMK : ENMK : NMK = 1,1 : 1,1 : 1,0
Beljakovine (B)
76,54 g
Maščobe (M)
71,54 g
Ogljikovi hidrati (OH)
233,08 g
Prehranske vlaknine (PV)
31,70 g

kJ (g) Belj
4,1
6,8
1,5
4,2
7,1
1,3
0,0

(g)
1
3
0
1
6
0
0

M (g) OH (g)
40
1,8
10
0,0
14
3,3
23
3,5
0
0
6
3,6
0
0,0

11,4
6,7
2,5
0,0
7,3
0,0
4,1
4,5
0,6

11
1
2
10
8
0
1
5
1

0
12
6
0
26
0
28
0
24

0,0
9,4
0,5
0,0
2,7
0,0
1,7
0,0
0,0

13,0

10

43

3,9

1,4
0,0
76,5

12
0
72

1
0
233

1,3
0,0
31,7

(16 %)
(33 %)
(51 %)
-

VNMK - večkrat nenasičene maščobne kisline, ENMK - enkrat nenasičene maščobne kisline,
NMK - nasičene maščobne kisline, najbolj idealno razmerje med posameznimi maščobnimi
kislinami je 1:1:1

Dobro premešamo in razporedimo
po ohlajenem testu. Torto postavimo
za dve uri v hladilnik, da se želatina
strdi, nato ponudimo skupaj s slivovim kompotom. Torta je veliko bolj
sočna naslednji dan. Razdelimo jo na
12 kosov.

REZINE JAFFA

Z RŽENIMI KOSMIČI

Testo:
450 g pomaranče
400 g jabolka
150 g rjavega sladkorja
250 g polnozrnatih
rženih kosmičev
150 ml olja
150 ml sojinega mleka
3 žličke kakava
(za barvo)
3 jajca
150 g zmletih
lešnikov
80 g diabetične
marelične marmelade
BOMBAČ

ZA SLADICE,
BOGATE Z DIETNIMI
VLAKNINAMI
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RECEPTI
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1 rezina vsebuje:
183 kcal / 768 kJ,
5,9 g beljakovin, 13,1 g maščob,
12,5 g ogljikovih hidratov in
2,8 g prehranskih vlaknin
Pomaranče olupimo, odstranimo
morebitne pečke in belo kožico, jabolka očistimo koščic in jih narežemo. Obe vrsti sadja zmeljemo v mešalniku, dodamo olje in sojino mleko,
polnozrnate ržene kosmiče, nasekljane lešnike, kakav in rumenjake ter
dobro premešamo. Posebej stepemo
trd sneg iz beljakov in sladkorja ter
ga rahlo primešamo masi. Maso naložimo v pomaščen in pomokan
pekač in pečemo v ogreti pečici na
120 OC približno eno uro. Ohlajeno
testo zvrnemo na desko, ga premažemo z marelično marmelado in po
želji prelijemo s belo sladkorno glazuro. Biskvit narežemo na 20 rezin.

Slovesna večerja ob prazniku žena
Marinirani beluši v sožitju bučk
in malancanov
Čemaževa kremna juha
Telečja ribica, nadevana s suhim
sadjem, v omaki
Korenčkov štrukelj
Brokoli
Sladko srce
(Narastek iz ovsenih kosmičev in
jabolk na jagodnem pireju)

KORENČKOVI ŠTRUKLJI
Sestavine za dve osebi:
Krompirjevo testo:
30 dag krompirja
1/2 jajca
2 dag margarina
ostra moka (po potrebi), sol
Nadev:
20 dag v juhi kuhanega in pretlačenega
korenčka
Sestavine za 1 osebo vsebujejo:
585 kcal / 2443 kJ, 10 g beljakovin,
43 g maščob, 40 g ogljikovih hidratov

Lažji jedilnik
za
pričakovanje
pomladi

Priprava:
Neolupljen krompir skuhamo, nato
ga še vročega olupimo, dobro pretlačimo in dodamo malo margarine.
Pretlačenega pustimo, da se ohladi.
Hladni masi dodamo jajce, moko in
na hitro vmešamo brez gnetenja, saj
se drugače testo zvodeni. Testo na
pomokanem prtiču razvaljamo na
približno 4 mm debelo in ga namažemo z nadevom iz kuhanega in
pratlačenega korenčka. Zavijemo v
tanjše štruklje (debeline približno 5
cm), ki jih zavijemo v alufolijo namazano z oljem ali pa v serviete in kuhamo v slani vodi približno 40
minut. Kuhane štruklje razvijemo,
poljubno razrežemo in ponudimo.

JABOLČNI NARASTEK
IZ OVSENIH KOSMIČEV IN
JABOLK
Sestavine za dve osebi:
12 dag ovsenih kosmičev

Nadevan avokado z lečo v solati na
pršutovi posteljici
Goveja juha z ajdovo kašo in
korenčkom
Kunčji file v zeliščni omaki
Zelenjavna zloženka
Regrat v solati
Hruška, kuhana v vinu, z orehovim
nadevomin javorjevim sirupom

0,1 dl sladke smetane
0,2 dl mleka
2 jajci, žličko soli, vaniljev strok,
cimet
50 dag olupljenih in naribanih jabolk
nekaj kapljic natrena
Sestavine za 1 osebo vsebujejo:
619 kcal / 2589 kJ, 19,2 g
beljakovin, 25 g maščob,
78 g ogljikovih hidratov

Priprava:
Rumenjake, smetano, mleko, vanili, sladkor in cimet penasto umešamo. Beljake solimo in stepemo v trd
sneg, ki mu dodamo kosmiče in stepeno maso iz rumenjakov. Nazadnje
vmešamo še jabolka. Dobro pomaščeno posodo napolnimo z maso in
pokrito pečemo v pečici pri 210 °C
20 minut, nato narastek odkrijemo
in pečemo pri nižji temperaturi še
20 minut.

NADEVAN AVOKADO
Z LEČO V SOLATI
NA PRŠUTOVI POSTELJICI
Sestavine za dve osebi:
1/2 avokada
4 dag pršuta
5 dag leče
1/2 zelene paprike
1/2 rdeče paprike
1 bučka
sol, poper, balzamični kis, olivno olje,
gorčica, svež drobnjak
Sestavine za 1 osebo vsebujejo:
329 kcal / 1377 kJ, 8,2 g beljakovin,
30 g maščob, 7 g ogljikovih hidratov

Priprava: Avokado očistimo, razrežemo
v obliki čolnička in ga blanširamo v
belem vinu. Oprano lečo skuhamo v
slani vodi, jo odcedimo in pustimo, da
se ohladi. Zelenjavo lepo očistimo, operemo in narežemo na majhne kocke v
velikosti leče. Ohlajeni leči dodamo zelenjavo, sol poper, balzamični kis, olje,
gorčico in drobnjak ter dobro premešamo. Pustimo nekaj časa na hladnem, da
se lepo marinira, nato z maso nadevamo avokado in ponudimo s pršutom.
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KUNČJI FILE V ZELIŠČNI OMAKI
Sestavine za dve osebi:
20 dag kunčjega hrbta brez kosti
5 dag kolerabe
5 dag korenčka
2 dag čebule
5 zelene
2 dl zajčje osnove
olje, sol, beli poper, timijan, žajbelj,
drobnjak, peteršilj
Sestavine za 1 osebo vsebujejo:
341 kcal / 1425 kJ, 33,3 g beljakovin,
22 g maščob, 3 g ogljikovih hidratov

Predpriprava: Meso ločimo od kosti.
Kosti skupaj z nekaj očiščene jušne
zelenjave in z začimbami pristavimo
v dobrega pol litra vode, zavremo in
počasi kuhamo 45 minut, da dobimo
kunčjo osnovo. Kunčjo osnovo odstavimo in precedimo. Zelenjavo očistimo in narežemo na poljubne kose.
Priprava: Očiščeno, narahlo potolčeno meso osolimo, popopramo in ga
na hitro z obeh strani popečemo in
preložimo na toplo. Na preostanku
maščobe zarumenimo čebulico, dodamo jušno zelenjavo, rahlo prepražimo in zalijemo s kunčjo osnovo.
Dodamo meso, začinimo in dušimo
toliko časa, da je meso mehko, nato
ga prestavimo na toplo. Preostalo zelenjavo zmešamo s paličnim mešalnikom, da dobimo lepo omako. Tej nazadnje še izostrimo okus z začimbami in jo izboljšamo z jogurtom.
Kunčji file v zeliščni omaki ponudimo
z zelenjavno zloženko.

ZELENJAVNA ZLOŽENKA
Sestavine za dve osebi:
10 dag tankega testa za zvitke
10 dag blitve ali špinače
5 dag gob
10 dag korenja
10 dag zelja
10 dag skute
0,5 dl jogurta ali smetane
1 jajce
5 dag paradižnika
1 večja čebula
1 kocka za juho

Priročnik

ZNEBITE SE
ODVEČNIH MAŠČOB

Priročnik lahko
naročite po telefonu
št.: 01 430 54 44
ali pošljete naročilo
po pošti na Zvezo
društev diabetikov
Slovenije,
Kamniška ul. 25,
1000 Ljubljana
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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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sol in poper po okusu, malo muškatnega
oreščka in peteršilja
maščoba za praženje
Sestavine za 1 osebo vsebujejo:
419 kcal / 1757 kJ, 19,2 g beljakovin, 18 g maščob, 45 g ogljikovih
hidratov

Priprava: Pol litra vode zavremo, dodamo jušno kocko in oprano blitvo ali
špinačo. Ko prevre, jo poberemo ven,
juho pa uporabimo pozneje. Blitvo nasekljamo, toda ne v mešalniku. Dodamo poper, sol, muškatni orešček in
jajce. Vse dobro zmešamo. Gobe narežemo na listke in jih podušimo na maščobi skupaj z drobno narezano čebulo. Če je treba, dolijemo malo juhe,
popopramo, solimo in potresemo z
drobno narezanim peteršiljem. Korenje naribamo in ga dušimo skupaj z
narezanim zeljem. Počasi dolivamo
juho. Dodamo na drobno narezan paradižnik, solimo in popramo. Skuto
zdrobimo, dodamo jajca in solimo.
Pekač premažemo, dodamo list testa
in ga premažemo z jogurtom. Dodamo nadev iz blitve, pokrijemo z drugim listom testa, ki ga poškropimo s
stopljenim maslom. Nato damo drugi
nadev in zopet list testa in nazadnje
skuto. Tako delamo toliko časa, da porabimo vse testo in nadev. Na vrhu
mora biti list testa, ki ga premažemo
z jogurtom. Pečemo v pečici pri 200 °C
približno eno uro.
Rok Kotar,
vodja kuhinje v Zdravilišču Šmarješke Toplice

INTERVJU

Insulinska črpalka
mi je dala veliko svobode
Na enem od rekreativno-izobraževalnih srečanj Društva diabetikov tipa 1 Slovenije sem srečal družino Tanjšek,
očeta Romana, mamo Slavico in hčer Špelo. Za Romana sem vedel, da ima sladkorno bolezen tipa 1.
Na srečanju se je izkazalo, da so drugačna, posebna družina, ki se je razlikovala od vseh drugih udeležencev,
saj ima sladkorno bolezen tudi hči Špela. Zato sem se odločil, da bom to družino predstavil našim bralcem.
Romanu, ki je tudi član Društva diabetikov tipa 1 Slovenije, sem zastavil nekaj vprašanj in dobil kar nekaj
zanimivih odgovorov.

Roman, sladkorno bolezen tipa 1
imaš že od mladih nog. Kdaj so ti jo
odkrili in kako si se takrat počutil?
Sladkorno bolezen so mi odkrili 5.
novembra 1975, ko sem bil star štiri
leta. Počutja ne morem opisati, ker
se ne spomnim, kako je bilo, saj sem
bil premajhen. Kot so mi povedali
starši, sem imel precej izrazite znake
sladkorne bolezni, in sicer močno
žejo, močno uriniranje, zelo hitro
hujšanje, izsušeno kožo, bil pa sem
tudi manj sposoben za gibanje.

Se spomniš, kakšno zdravljenje
so ti takrat predpisali in kako je bilo
z oskrbo medicinskih pripomočkov,
peni, igle, merilniki krvnega
sladkorja …?

Na začetku sem se zdravil tako, da
sem dobival insulin samo enkrat na
dan, in sicer zjutraj. Insulin se je
imenoval Kristalni (kratko delujoči) in
Zinkprotamin (dolgo delujoči). Na
leto smo dobili dve stekleni brizgi,
dve izvlečni igli in dve igli za pikanje.
To je bilo treba vsak dan po pet
minut kuhati, da se je razkužilo. Merilnikov sladkorja takrat še ni bilo.
Zato smo ves dan zbirali urin in
vsako jutro kontrolirali sladkor v
urinu za 24 ur nazaj. Kontrolirali smo
z beneditkovim detergentom za sladkor in z nekim prahom za aceton, katerega imena ne vem.

Kdaj si uporabil prvi pen?
Mislim da kar kmalu, ko so prišli
na trg. Recimo, da je bilo leta 1985.

Kako se ti je življenje zaradi sladkorne
bolezni zasukalo in kaj si vse
(prehrana, gibanje) spremenil
zaradi nje?
Življenje se mi v mladosti ni spremenilo, ker drugačnega pač nisem
poznal. Res pa je tudi, da se takrat
zaradi zdravil ni dalo kaj veliko vplivati na potek sladkorne bolezni, zelo
pa sem spremenil odnos do bolezni
leta 2000, ko so mi našli prve posledice zaradi sladkorne bolezni. S
športom se ukvarjam že, odkar pomnim, prehrano pa sem uredil leta
2000, s tem da je to zdaj veliko
lažje, saj se je zdravljenje z novimi
insulini močno izboljšalo.

Ali so v šoli vedeli za tvojo bolezen
in kako so se do tebe obnašali učitelji

in sošolci? So to bolezen poznali
ali so se šele takrat pozanimali
o tem in se izobraževali (mislim
razredničarka, sošolci)?
V šoli so bili, kar se tiče reševanja
hipoglikemij, ki so bile v tistih letih
zelo hude (hipe s krči), zelo odločni in
niso skoraj nikoli klicali staršev, temveč so me vedno rešili sami. Odnos
sošolcev zaradi bolezni je bil v redu.
Bolezni seveda niso poznali, niti njenih posledic in načina življenja z boleznijo, s tem se tudi niso obremenjevali. Je pa res, da sladkorno bolezen
tipa 1 vsi enačijo s tipom 2 in jim žal
ni mogoče razložiti, da je razlika.
Problem sem imel v 8. razredu, ker
nisem smel na izlet, čeprav sem bolezen že vodil sam, imel vsa potrdila
pediatrije in osebnega zdravnika,
ravnatelj šole pa ni imel posluha za
to in mi ni dovolil iti zraven. V najstniških časih je to seveda velik hendikep in takrat sem prvič v življenju
občutil, da sem drugačen od drugih,
seveda pa se je pozneje to še velikokrat ponovilo.

Zdaj se ukvarjaš z različnimi športi.
S kakšnimi in kolikokrat na teden?
Kateri šport ti je najbolj pri srcu?
Poleti kolesarim, pozimi pa smučam in hodim v hribe. To so tudi
moje najbolj priljubljene športne dejavnosti. Če pa je treba še kaj drugega glede rekreacije, ni problema,
poskusim vse.

Kako je tvojo bolezen sprejela in jo
spremlja tvoja žena?
Vprašajte njo, ampak mislim, da
brez problema. Za bolezen ve od
vsega začetka.

Imaš že kakšne posledice zaradi
sladkorne bolezni in katere?
Začetno diabetično nefropatijo in
retinopatijo, tako da je bil enkrat
potreben laser.

Vem, da radi družinsko potujete po
svetu z osebnim avtomobilom. Kako
vam uspe uskladiti pot, prehrano na
poti in sladkorno bolezen?
Ne vem. S tem se ne obremenjujemo. Prilagodimo se okoliščinam. Res
pa je, da se na pot vnaprej dobro pripravimo, s seboj vzamemo dovolj
zdravil in drugih pripomočkov, ki so
potrebni na poti. Jemo stvari, ki jih
imamo radi, vendar poskusimo tudi
specialitete dežele, v kateri smo.
Torej delamo kot doma in seveda uživamo, če pa sladkor malo poskoči,
pa naj, saj smo na potovanju.

Ste zelo preprosta družina,
ki na pogled živi dokaj
preprosto in usklajuje
svoje življenje s sladkorno
boleznijo. Čeprav sta zara di tebe sladkorno bolezen
poznali tako tvoja žena in
hči Špela, je bil za vaju z
ženo verjetno šok, ko ste
izvedeli, da je zbolela
tudi Špela. Koliko je bila
takrat stara?
Šok je bil, ampak ga
nismo pokazali. Res je tudi,
da smo že nekaj časa sumili, da bi Špela lahko imela
sladkorno bolezen, ker pa
so bili znaki samo trenutni
in ker ni dovolila izmeriti
krvnega sladkorja, je s tem
nismo obremenjevali. Za
sladkorno boleznijo tipa 1
je zbolela, ko je bila stara
osem let. Sladkor so ji odkrili 8. februarja 2004.

Kako ste se spopadli s to vestjo in
kako je vse to sprejela Špela?
Ko je meritev pokazala, da ima tudi
Špela sladkorno bolezen, čeprav smo
bili skoraj stoodstotno prepričani, da
bo sladkor visok, je bilo najprej grozljivo, ampak samo sekundo, nato pa
smo Špeli razložili, kako bo in kaj
lahko pričakuje v bolnišnici. Seveda
je bilo njeno prvo vprašanje: »A si
bom morala dajati injekcije?« Odgovor je bil znan. Špela je jokala, midva
z ženo pa sva poskušala biti trdna,
kolikor se je dalo. Seveda je to bilo
samo prvi dan. Naslednji dan, ko sva
prišla v bolnišnico, se je že pohvalila,
da je že dobila injekcijo in da je ni
nič bolelo. Takrat smo vedeli, da je
bolezen sprejela in da bomo živeli
naprej tako kot doslej. Edina razlika
je, da imam zdaj tekmico v dvoboju,
kdo bo imel boljši HbA1c.

Seveda se je zdravljenje od takrat, ko
si se zdravil ti, in zdaj, ko se zdravi
Špela, spremenilo. Kako je potekalo
zdravljenje pri Špeli?
Špela se je najprej zdravila z insulinskimi injekcijami (zjutraj, pred kosilom in večerjo), po enem letu pa je
dobila insulinsko črpalko, s katero je
mogoče zelo natančno dozirati insulin v telo in je dosti manj skokov krvnega sladkorja. Življenje z insulinsko
črpalko omogoča veliko več svobode.

Tudi ti imaš zdaj insulinsko črpalko?
Da, je pa bila odločitev zanjo zelo
težavna. Od leta 2000 imam namreč
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sladkorno bolezen zelo urejeno, saj
HbA1c ni bil nikoli višji od 6.5 zato
sem bil na začetku zelo proti tej mali
računalniški stvarci, ki bi naj olajšala
življenje sladkornemu bolniku. Leta
2004 pa je to malo stvarco dobila hči
in že takoj po izobraževanju pri Zaloker & Zaloker sem spremenil mnenje.
Ugotovil sem, da je res vse veliko
laže, nič ni več treba načrtovati, kaj
bom delal čez dan, kdaj bom jedel,
kaj bom jedel, kdaj bom šel na kolo.
Zdaj se preprosto odločiš in narediš
to, kar želiš. Ko grem na kolo, nekaj
malega pojem, odklopim črpalko in
gremo. Ravno tako zjutraj vstanem,
ko se mi zljubi, nič več ni tega - ura
je sedem, treba je vstati in si dati insulin. Seveda pa so rezultati, ki so
bili že prej izvrstni, zdaj še malo
boljši. HbA1c je, odkar imam črpalko, in to je že dve leti, vedno med
5,4 in 5,7. Zdaj vem, da mi je insulinska črpalka dala res velik del svobode in zelo dobro urejenost sladkorne
bolezni.

Ali ste se zaradi tvoje bolezni že prej
prehranjevali bolj zdravo, ali ste
potem, ko je zbolela tudi Špela,
na prehrano gledali in jo začeli
pripravljati drugače?
Res zdravo se prehranjujemo šele
zadnjih pet ali šest let. Ampak to
zdravo je predvsem v tem, da se ne
prenajedamo, drugače pa jemo popolnoma vse, tako kot drugi ljudje.
Morda je edina razlika, da na našem
jedilniku ni masti.

Kako ste se naučili šteti ogljikove
hidrate pri prehrani in odmerke
29

insulina? Vam to vzame veliko časa
vsak dan ali je to sedaj že rutina?
Sploh ne, to sem jaz delal že prej,
samo malo po svoje. Za kos kruha
sem točno vedel, koliko enot insulina
potrebujem. Seveda sem to vedel za
vso hrano. Zato sem imel sladkor
urejen že prej, preden sem sploh
vedel, kaj so ogljikovi hidrati in kako
vplivajo na sladkorno bolezen. Seveda pa je bilo treba to preskušati kar
nekaj česa, nato pa je bil prehod na
štetje ogljikovih hidratov veliko lažji.

Kako se je Špela navadila
na inzulinsko črpalko in na štetje
ogljikovih hidratov pri hrani?
Brez problemov, ker si jo je zelo
želela.

Jo njena bolezen moti pri kateri od
njenih aktivnosti ali o tem sploh ne
razmišlja in jemlje sladkorno bolezen
kot del svojega življenja?
Za zdaj je ne moti, pa upam, da
ima dovolj moje krvi in da se bo
znala vedno postaviti zase in tako ali
drugače premagati ovire.

So v šoli seznanjeni z njeno boleznijo,
jo razumejo in ji znajo pomagati?
Da.

Se Špela ukvarja s katerim od
športov ali se še preskuša in išče
najljubšega?
30

Z rekreacijo se ukvarja tako in drugače. Poleti ima rada vse, kar se dogaja v vodi, pozimi pa je nora na alpsko smučanje.

Opiši enega svojih dnevnih
jedilnikov, ki ga najraje pripravljaš
in povej, koliko ogljikovih hidratov
vsebuje posamezni obrok.
Za zajtrk kos kruha, namazanega
z margarino in marmelado, čaj ali
bela kava. Kos kruha z namazom od
35 do 40 gramov OH, čaj s tremi
žličkami sladkorja 15 g OH, če pa je
bela kava, je to 20 g OH za 2 dl
bele kave. Malice večinoma nimam,
če pa kaj pojem, je to kakšno jabolko, ki ima od 20 do 30 g OH. Za kosilo je juha, ni pa nujno, da je, riž
na kakršen koli način, ali pa krompir na kakršen koli način, kakšna
omakica, vendar ni nujno, da je
mesna, solata mora biti velika porcija, na koncu pa je včasih še kašna
sladica. Če je juha, je to približno
15 g OH, riž ali krompir 30-40 g
OH, omaka 5 g OH, solata, ker je velika porcija, je tudi do 15 g OH, sladica, ki je včasih problematična, pa
nanese še okoli 15 g OH. Za večerjo
ponavadi pojem le nekaj malega,
kakšno palačinko, kakšna jajčka s
kruhom, morda sadje, lahko tudi
testenine, ampak malo. Za večerjo
zaužijem do 30 g OH.
M A R E C
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Kakšen je tvoj življenjski moto?
Moj moto, ki ga vsem polagam na
srce je, ne tarnati tam, kjer ni treba,
vedno si je treba vzeti čas zase in za
svoje najbližje, ukvarjajte se s kakršnokoli rekreacijo, ker boste fizično
in psihično dosti močnejši in boste
veliko laže premagovali vse tegobe,
ki pa niso kaj dosti večje, kot jih
imajo tudi zdravi ljudje.
Za konec pa še moje razmišljanje:
Ko se spomnim na tisti konec tedna
in na naše druženje, ne morem pozabiti, kako preprosto je živeti s sladkorno boleznijo, čeprav vsi vemo, da
nas spremlja ves dan in je včasih
zelo težko. To, da je lahko vse preprosto, je dokazala tudi Špela s svojim veseljem do življenja in otroško
energijo, ki je vsakomur od nas včasih tako zelo manjka. Preprosto je
odložila črpalko in zaplavala v bazenu, skočila na odbojko in si jo zopet
namestila ter izmerila krvni sladkor.
Če je bilo treba ukrepati, je ukrepala
in vse je bilo v najlepšem redu. Brez
težav, panike in problemov, ki jih
včasih vidimo odrasli, pa imamo
sladkorno bolezen več let kot ona
sama. Družini Tanjšek želim še veliko
lepih potovanj in dobrega zdravja,
Romanu pa se zahvaljujem za sodelovanje.
Alojz Rudolf

A N K E TA

Kakšno glasilo si želimo?
Pred manj kot petimi leti, septembra 2001, smo v našem glasilu objavli anketo o branosti Sladkorne bolezni,
ki nam je bila dobro vodilo in pomoč pri pripravi tem, o katerih smo nato pisali v Sladkorni bolezni. Na zadnjem
sestanku uredniškega odbora Sladkorne bolezni smo se dogovorili, da anketo zopet pripravimo in ta je zdaj
pred vami.
Med vsemi, ki boste anketo izpolnili in nam jo vrnili do 5. aprila 2006 na naslov Zveza društev diabetikov
Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana, bomo izžrebali deset nagrajencev, ki bodo po pošti prejeli lepa
in praktična darila. Če želite, lahko ostanete anonimni, vendar v tem primeru ne boste mogli sodelovati
v nagradnem žrebanju, vaše odgovora pa bomo upoštevali pri analizi ankete.
1.

2.

Koliko let že berete Sladkorno bolezen?
a) manj kot pet let
c) med deset in 15 let
b) med pet in deset let
d) več kot 15 let
Katere rubrika najraje prebirate? (Odgovore ocenite s števil-

8.

........................................................................................
........................................................................................

kami od 1 do 15)

3.

4.

........................................................................................

..... aktualnosti o delovanju zveze doma
..... aktualnosti o delovanju zveze v tujini
..... strokovni članki
..... vprašanja in odgovori
..... kolumna
..... zdrava prehrana
..... recepti za pripravo jedi
..... sredinska priloga
..... strani za mlade
..... iz društev
..... napovedi društvenih aktivnosti
..... šport in rekreacija
..... nagradna križanka
..... literarni kotiček
..... razvedrilo in humor
Kako ocenjujete strokovne članke?
a) pogosto so pretežki
c) ponavadi so razumljivi
in slabo razumljivi
d) pogosto so razumljivi
e) vedno so razumljivi
b) občasno so pretežki
in slabše razumljivi
in zanimivi
Katere teme med strokovnimi članki vas najbolj zanimajo?

9.

6.

7.

..... o sladkorni bolezni in njenih posledicah
..... o visokem krvnem pritisku
..... o boleznih srca in ožilja
..... o zdravem načinu življenja
..... o zdravi prehrani
..... druge teme
O katerih strokovnih temah bi želili še več člankov v
Sladkorni bolezni?

........................................................................................

10.

11.

12.

13.

14.

........................................................................................
Kako ste zadovoljni s sedanjo obliko Sladkorne bolezni?
a) zelo sem zadovoljen
b) sem zadovoljen
c) povprečno sem zadovoljen
d) nisem zadovoljen vendar je oblika še sprejemljiva
e) nisem zadovoljen, tako da bi bilo treba obliko spremeniti
Kako pogosto naj bi po vašem mnenju izhajala Sladkorna
bolezen?
a) štirikrat na leto
b) tako kot zdaj, šestkrat na leto
c) desetkrat na leto
Bi se na Sladkorno bolezen naročili, če je ne bi prejemali
kot član društva?
a) da
b) ne
Če bi se naročili, kakšna cena izvoda (v tolarjih) bi bila
za vas še sprejemljiva?
a) 370
b) 470
c) 570
d) 670
e) ne več kot 770
Če se ne bi naročili, zakaj ne?
........................................................................................

15.

........................................................................................
Lahko dodate še kakšno misel glede Sladkorne bolezni:
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
Kako ocenjujete sredinske priloge?
a) so koristen napotek in v njih zvem veliko novega
b) včasih so preveč strokovno napisane in slabo razumljive
c) ne berem jih, ker so preveč strokovne
d) me ne zanimajo
S katerimi rubrikami ali temami bi lahko dodatno pritegnili
vašo pozornost in obogatili vsebino Sladkorne bolezni?

16.

........................................................................................

17.

........................................................................................
18.

Leto rojstva: ...................................

19.

Sladkorni bolnik sem od leta: ........................................

20.

Zdravim se

.......................................................................................
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Priimek in ime: ................................................................
Naslov, ulica, kraj s poštno številko:
........................................................................................

........................................................................................
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Katere vsebine vas manj zanimajo?
........................................................................................

(Odgovore ocenite s številkami od 1 do 6)

5.

Katere vsebine v Sladkorni bolezni vas ne zanimajo?
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a) z insulinom
c) s tabletami

b) z dieto
d) kombinirano
Hvala za sodelovanje.

REKREACIJA

Zimski vzpon na Triglav
Prelepo vreme in idealne razmere (nevarnost snežnih
plazov je bila namreč zelo majhna - 2. stopnje), so nas
v soboto, 11. februarja, zvabile proti zasneženemu
vrhu našega očaka. Po nekako prebedeni noči v domu
na Kredarici sta nas zjutraj pozdravila jasno nebo in
»toplo« sonce, ki je vabilo na vrh Triglava, od koder se
je ponujal nepozaben razgled vse tja do morja. Nato
smo čez Kalvarijo in Kurico ter čez melišče pod severno
steno Pokljuških gora odsmučali nazaj v dolino Krme.
S sladkorjem ves čas nisva imela težav. Črpalka in
injektor nista odpovedala, le merilnika sladkorja sta
potrebovala malce predgretja.
Popoldne ob 15. uri smo iz doline
Krme navdušeno zagrizli v strmino;
Beli, Jani, Kajla, Borut (na inzulinski
črpalki) in jaz, Robi (na injektorjih).
Prva etapa poti do pastirske koče, ki
je lepo obnovljena, je potekala dokaj
hitro in ne preveč utrujajoče. Pri bajti
sva z Borutom izmerila krvni sladkor,
ki je bil pri obeh malo nizek, tako da
sva napolnila rezervoarje z ustrezno
količino ogljikovih hidratov.
Pod strmino Kalvarije smo za bolj
zanesljiv korak nataknili dereze in v
svetli, toda zelo mrzli (-17 oC) mesečini nadaljevali pot proti Kredarici, naši
najviše ležeči planinski postojanki.
Kontrola sladkorja je vseskozi kazala,
da je bila poraba goriva v strmini in s
smučmi na nahrbtniku precej velika.

TELO

JE TREBA
PRIPRAVITI NA NAPORE

Za takšne dolgotrajne telesne napore se je treba vnaprej dobro pri-

praviti in založiti
s hranili z veliko
energijsko vrednostjo in velikim
odstotkom sladkorja. O poznavanju svojega »cukra« in njegovem
vplivu na organizem sem že pisal,
pa naj nekaj dejavnikov vseeno
omenim še enkrat. Vsak organizem
je zapleten stroj, ki ga je treba
spoznati in se mu ustrezno prilagoditi. Organizem sladkornega bolnika se na velikih nadmorskih višinah in ob naporu obnaša drugače
kot organizem zdravih ljudi in tudi
drugače ob normalnem vsakdanjiku v dolini, kjer je ob morebitnih
zdravstvenih težavah pomoč sorazmerno blizu.
Do tega spoznanja vodi le ena pot,
pot, po kateri se gibamo (hodimo, tečemo, smučamo, plavamo ...), in
samo na tej poti bomo sebe in svojo
sladkorno bolezen lahko spoznali do
te mere, da
bomo po njej
stopali, tekli,
smučali, plavali ..., samozavestno,
varno, kar pa
je najpomembnejše,
da bomo na
tej poti uživali. O urejanju in manevriranju s
sladkorjem
ob dolgotrajnih telesnih
naporih in
nevsakdanjih
aktivnostih
pa kdaj drugič.
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POGLED S TRIGLAVA
DO MORJA
Po približno petih urah hoje smo
prispeli na Kredarico, s katere se je v
mesečini ponujal prelep pogled v dolino in na sosednje vršace. Ob toplem
čaju in okusnem ričetu je minil prijeten večer. Sladkor po večerji se je pri
obeh držal normale med 5 in 8 mmol.
Spanje v neogrevanih sobah (-10 oC) je
bilo nov preskus najine pripravljenosti. Po nekako prebedeni noči sta nas
zjutraj pozdravila jasno nebo in
»toplo« sonce, ki je vabilo na vrh Triglava. V dobri uri in v ne preveč zahtevnih razmerah smo se vsi povzpeli
na vrh, od koder se je razprostiral nepozaben razgled vse tja do morja.
Previdno smo sestopili nazaj do Kredarice, kjer smo obnovili porabljene
zaloge ogljikovih hidratov, si nataknili
smuči ter čez Kalvarijo in Kurico ter
čez melišče pod severno steno Pokljuških gora odsmučali nazaj v dolino Krme. Smučanje po neurejenih terenih zahteva od organizma precej
več energije kot klasično smučanje na
urejenih smučiščih, zato je bilo treba
v dolini potegniti iz nahrbtnika še
zadnje zaloge »sladkorjev«.
Vzpon nam je glede na vremenske
in snežne razmere v celoti uspel. Črpalka in injektor nista odpovedala, le
merilnika sladkorja sta potrebovala
malce predgretja, večjih padcev sladkorja oziroma hip pa tudi ni bilo.
Ovire v življenju si postavljamo in
jih premagujemo sami!
Robi Zupan
33

Medijska nagrada Novo Nordisk 2006
Novo Nordisk nagrajuje najboljši !lanek in najboljši televizijski prispevek/oddajo
o sladkorni bolezni, vsakega z nagrado 10.000 evrov.
Sladkorna bolezen dosega razse•nosti epidemije. Danes ima sladkorno bolezen okoli 177 milijonov
ljudi po vsem svetu. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se bo to število do
leta 2030 pove!alo na ve! kot 370 milijonov.
Kot vodilna svetovna dru•ba na podro!ju oskrbe sladkorne bolezni si Novo Nordisk prizadeva
izboljšati ozaveš!enost o tej bolezni v najširši javnosti in pove!ati kakovost •ivljenja tistih, ki jo
imajo. Kljub napredku, ki je bil dose•en pri zdravljenju, v prizadevanjih za izboljšanje kakovosti
•ivljenja še vedno obstaja velika potreba po izrazitejši preventivi in zdravljenju. Obravnavanje
vsega tega je klju!no in lahko pomaga zmanjšati gospodarsko in dru•beno breme sladkorne
bolezni.

Novo Nordisk zato vabi novinarje iz Slovenije k udele•bi na tekmovanju za medijsko
nagrado Novo Nordisk 2006, ki bo za Slovenijo znašala 750 evrov. Zmagovalec iz
Slovenije se bo nato potegoval še za mednarodno nagrado.
Merila za zmago
"lanek/televizijski prispevek/oddaja mora biti:
! posve!en(a) sladkorni bolezni na splošno (zdravljenju, zdravilom, zdravstvenim vprašanjem
in tako naprej),
! objavljen(a) v Sloveniji,
! objavljen(a) v nestrokovnem tisku,
! objavljen(a) med 1. majem 2005 in 31. majem 2006,
! pripravljen(a) tako, da govori o sladkorni bolezni zanimivo, privla!no in to!no.
Skrajni rok za predlo•itev !lanka, prispevka oziroma oddaje je 31. maj 2006.
Kako sodelovati?
Informacije o tem, kako se prijavite na tekmovanje, najdete na spletni strani
http://novonordisk.com/press/media_prize/media_prize_intro.asp,
lahko pa se obrnete tudi na gospoda Branka Gajška, tel. 041 645 272, bgaj@novonordisk.com.

Novo Nordisk je usmerjena zdravstvena dru•ba, ena od vodilnih na svetu na
podro!ju diabetesa. Poleg tega je vodilna tudi na podro!jih, kot so obvladovanje
hemostaze, zdravljenje z rastnim hormonom in hormonsko nadomestno zdravljenje.
Novo Nordisk izdeluje in tr•i zdravila in storitve, pomembne za bolnike, medicinsko
stroko in dru•bo. Novo Nordisk ima sede• na Danskem, zaposluje pribli•no 21.600
ljudi v 78 dr•avah in tr•i svoje izdelke v 179 dr•avah.
Za dodatne podatke obiš!ite www.novonordisk.com.

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Trbovlje

Srečanje z Natalijo Verboten
pri Jožovcu v Begunjah
Člani trboveljskega društva sladkornih bolnikov smo se 28. novembra lani odpeljali
proti korenjski. Zjutraj je močno snežilo in jutro ni bilo nič kaj prida, zato so udeleženci
podvomili, ali bomo sploh šli na izlet ali ne.
Predsednik je bil optimističen in je udeležence bodril k boljšemu razpoloženju. Pred odhodom je vsak
udeleženec izleta dobil
skromno darilo in malico,
kar je izboljšalo razpoloženje v avtobusu. Bolj ko smo
se oddaljevali od doma,
manj je snežilo in začelo se
je kazati sonce. Naš cilj je
bil v Begunjah, gostilna pri
Jožovcu, kjer smo se srečali
tudi z Natalijo Verboten.

PREGREŠNO DOBRE BLEJSKE
KREMNE REZINE
Po dveh urah vožnje smo
imeli postanek na Brezjah,
kjer smo si ogledali baziliko
Marije Pomagaj in se sprehodili po njeni okolici, ki je
lepo urejena. Po ogledu Brezij smo imeli malico v bližnji okrepčevalnici, nato pa
smo se odpravili na Bled,
kjer smo si ogledali nekaj
znamenitosti. Privoščili smo
si sprehod okoli jezera in
uživali v prelepem razgledu
na grad in na ptice v vodi.
Tudi svež gorenjski zrak
nam je prijal. Navdušeni
smo bili nad blejskimi
dobrotami, še posebej nad kremnimi
rezinami, ki so se
kar topile v ustih.
To je bila majhna
pregreha sladkornih
bolnikov.
Dan se je prevesil v popoldan in
počasi nas je začelo mraziti, zato
smo nadaljevali
pot. Ustavili smo
se v Vrbi, rojstni
vasi našega največjega mojstra
poezije Franceta
Prešerna. Želeli
smo si ogledati
njegovo rojstno

hišo, vendar je bila zaprta,
zato pa smo lahko občudovali cerkev Svetega Marka.

Predaja spominske svetilke

je sledil ogled galerije o zgodovini in delovanju ansambla
Avsenik. Ker sta v novembru
praznovala oba, Slavko in
Vilko Avsenik, smo se sladkorni bolniki iz Trbovelj spomnili na njun praznik in jima
voščili s skromnim darilom,
ki ga je sprejel sin Gregor in
se nam s prijetnimi besedami zahvalil. Obljubil je, da
bo čestitko prenesel Slavku
in Vilku Avsenik.
Komaj smo čakali, da se
je začelo snemanje glasbene oddaje. V dvorani smo
posedli za mize, si naročili
pijačo in uživali v programu.
Nastopili so Marjan Zgonc,
Modrijani in Alpski kvintet.
Najbolj smo se nasmejali
Frediju, Toniju in Ester. Ob
prijetnih zvokih harmonike
smo z Natalijo zaplesali, po
snemanju pa tudi fotografirali. Z dobrimi vtisi in pozitivno energijo smo se odpeljali proti Trbovljam.

ČESTITKE ZA BRATA AVSENIK,
PLES Z NATALIJO
Nato smo se odpeljali v Begunje, kjer je bil naš končni
cilj - sodelovanje pri snemanju glasbene oddaje TV Slovenija Z Natalijo pri Jožovcu.
V gostili pri Jožovcu, kjer nas
je osebje prijazno sprejelo,
smo imeli pripravljeno
pozno kosilo. Ob njem smo
prijetno poklepetali, nato pa

Vesela družba v gostilni pri Jožovcu

Domov smo se
vrnili zadovoljni
in kot predsednik
društva sem članom obljubil, da
bomo podoben
izlet kmalu ponovili. Vsi so bili
nad tem navdušeni. Dejali so, da
se bodo z veseljem pridružili
naši naslednji dogodivščini. Pod
vtisom dobre
glasbe smo odšli
v tople domove,
kajti zunaj je bila
prava zima.
Spominski posnetek z Natalijo Verboten in Avsenikom
M A R E C
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Edi Berglez
Foto: Ivo Zakrajšek
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Škofja Loka

Dobro sodelovanje
s Centrom slepih in starejših
Škofjeloško društvo sladkornih bolnikov že več let dobro sodeluje s Centrom slepih in
starejših Škofja Loka (CSS), saj v njem domuje več kot 40 naših članov. Poleg tega je njihova
medicinska sestra Tanja Stržinar članica izvršnega odbora društva, tako da smo z njeno
pomočjo ves čas v stiku z našimi člani v CSS. Tudi predsednica društva Silva Žontar večkrat
na leto obišče CSS ter člane seznani z našim delom in načrti društva.
Ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni, 14. novembra lani, so predsednica in nekateri člani izvršnega odbora obiskali Center
slepih in starejših in vse
naše člane, ki živijo tam,
obdarili s praktičnimi darili
ter se z njimi pogovorili o
njihovih vsakodnevnih težavah. Zadovoljni in hvaležni
so, da imajo redno zdravniško kontrolo in oskrbo, ki
jo izvaja zdravnik diabetolog dr. Tomaž Camlek. Povedati pa je treba, da so za
delo s sladkornimi bolniki
usposobljene tudi medicinske sestre v centru, ki
redno skrbijo za diabetično
zdravljenje varovancev.
Zanimive so tudi pripovedi naših članov o tem, s
čim se ukvarjajo v prostem
času. Tako so nam pokazali
veliko ročnih del, ki nastajajo pod njihovimi rokami
(klekljanje in kvačkanje).
Ponosni so na zavese v

dnevnem prostoru centra,
ki so jih varovanke izdelale
same. Ob veliki skrbi za
ustrezno in zdravo prehrano tudi varovanke včasih
pomagajo pripraviti kakšen

V spomin

Momir Sibinčič
Za posledicami zahrbtne
sladkorne bolezni je 5. januarja umrl Momir Sibinčič,
častni predsednik Društva
diabetikov Škofja Loka.
Momir Sibinčič je v našem
društvu deloval od ustanovitve, od leta 1989. Vodenje
društva je prevzel leta 1990
in ga vodil do leta 1997.
S svojim bogatim pravniškim znanjem in velikimi življenskimi izkušnjami ter prizadevnostjo je društvo organizacijsko in kadrovsko utrdil, poskrbel je, da so bila
izdelana in sprejeta pravila in drugi akti, ter začel in utrdil sodelovanje z Zvezo društev diabetikov Slovenije.
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obrok. Prav na podlagi tega
njihovega zanimanja je
društvo organiziralo obisk
dietetičarja Jožeta Lavrinca
z Jesenic, ki jim je kar tri
ure predaval o zdravi pre-

hrani sladkornih bolnikov,
nato pa je predaval še drugim članom našega društva.
Za letos imamo v programu še več stikov in sodelovanja z našimi člani iz Centra slepih in starejših. Junija nameravamo zanje organizirati enodnevni izlet v
naravo s prijetnim druženjem in v spremstvu medicinskih sester. Obiskali jih
bomo tudi ob letošnjem jubileju, 50-letnici delovanja
Zveze društev diabetikov
Slovenije.
Peter Ceferin
Foto: Ivan Rolih

Med njegovim vodenjem se je v društvo včlanilo veliko
sladkornih bolnikov z območja občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Zaradi njegovih velikih prizadevanj je društvo doseglo pomemben uspeh z
ustanovitvijo ambulante za sladkorne bolnike v Zdravstvenem domu Škofja Loka, ki je začela delovati septembra 1991.
Momir Sibinčič je bil po letu 1997, ko je prepustil vodenje mlajšim, imenovan za častnega predsednika.
Dobil pa je tudi zlato priznanje Zveze društev diabetikov
Slovenije. Tudi pozneje, ko ni več aktivno deloval v društvu, je rad dal nasvet, kako se lotiti reševanja problemov. Zelo rad se je udeleževal občnih zborov in po potrebi drugih sestankov, bil z nami na izletih in piknikih,
na katere sta z ženo redno prihajala. Zanimivi so bili
pogovori z njim o nekaterih zgodovinskih vidikih, ki jih
je poznal tudi iz osebnih izkušenj.
Vsi, ki smo ga poznali, ga bomo pogrešali, saj nam je
s svojim delom zapustil bogato podlago za uspešno delovanje Društva diabetikov Škofja Loka.
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Društvo diabetikov Škofja Loka

IZ NAŠIH DRUŠTEV

Ljubitelji plesa so se tudi zavrteli, drugi pa so ob prijetnem klepetu
vztrajali do poznih večernih ur. Bilo je zabavno in veselo, kot se za srečanje ob koncu leta spodobi

Prijetno presenečenje smo pripravili našemu Ivanu Benegaliji, ki že
vrsto let skrbi, da je vsako naše srečanje brezhibno organizirano. Izročili smo mu knjigo Janeza Močnika Podobe nekdanjih časov ob 850-letnici Cerkelj, v katero smo se podpisali vsi udeleženci srečanja

Društvo diabetikov Kranj

Prednovoletno srečanje
Da so dnevi v decembru dnevi lepih misli, toplih stiskov, ne štetih želja in pozitivne energije, se dobro zavedamo tudi v
Društvu diabetikov Kranj. Zato smo konec lanskega leta or ganizirali že tradicionalno prednovoletno srečanje članov, ki
je bilo v gostišču Češnar v Cerkljah. Da bi lahko prišlo čim
več članov, smo organizirali avtobusni prevoz, ki je bil tokrat
kar prepoln udeležencev.
Razpoloženje je bilo prijetno, zato se nikomur ni
mudilo domov in je avtobus odpeljal pozneje, kot
je bilo dogovorjeno. Srečanje nam bo kar še
nekaj časa ostalo v lepem
spominu, kajti »imeli smo

se fajn«, kakor radi rečemo, kadar iskreno pohvalimo dobro počutje, pristnost odnosov, družabnost
in veselo snidenje s prijatelji.
Posebna zahvala gre
vsem donatorjem, ki so

Da bi na večer v slovo letu 2005 združili prijetno s koristnim in storili
kaj dobrega tudi za društvo, smo organizirali srečelov z veliko dobitki,
ki smo ga skupaj pripravili Aldo, Damjan, Vika, Stane, Ivica, Marija,
Beba, Štefka, Janez, Brane, Irma, Marjan, Jolanda, Dani, Marica in Ivan

nam v letu 2005 materialno pomagali, saj brez njih
srečanja ne bi bila takšna,
kakršna so bila - prijetna
in uspešna. Naši donatorji
so bili: Vrnarstvo Kozjek,
Voklo, Mestna občina
Kranj, Urarstvo Sekunda,
Gostilna Viktor, Bilban,
Zavod za šport Kranj, Usnjena galanterija Mavčiče,
Trgovina Venus, Protokolarni objekt Brdo, Iroplastika
Markič, Lunar Peter, s. p.,
Tipeda-Šuc, Zavarovalnica
Triglav Kranj, Monicolor trgovina, VPD Bled, Mesarstvo Kepic, Gostilna pri
Cilki, Peka peciva Gradišar,
Fara, Pizzerija Mobi Dick,

Le-tehnika, Vrtnarstvo Čebulj, Dom na Joštu, Mesarija Šavs, Brunarica Štern, Trgovina Lučka, Gorenjski
tisk, TUS Trade Jezersko,
Seite, Hotel Planinka, Gostišče ob Jezeru Jezersko,
Nancy, s. p., Steklarstvo
Podobnik, Vita center
Naklo, Proinfo Kranj, Cvetličarna Cvet in Gostišče
Češnar.
Prvo naše letošnje druženje je bilo 6. srečanje diabetikov Gorenjske na tekaških smučeh ali pohodu po
kulturno-turistični poti po
Dupljah, ki je bilo v soboto, 18. febraurja.
Ivan Benegalija

Tudi tokrat smo posebno pozornost namenili najstarejšima udeležencema srečanja in ju nagradili z darili Mestne občine Kranj. Častljiva gosta
sta bila Pavla Maček (1928) iz Velesovega in Rudi Bertoncelj (1926) iz
Strahinja
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Domžale

OBVESTILO
Vse naše člane obveščamo, da se je društvo 6. februarja preselilo v nove prostore Diabetičnega centra v Kranju, kjer zdaj deluje.
Naša nova telefonska številka je 04 20 28 310.
Organizirali smo tudi stalno dežurstvo v času dela diabetološke ambulante. Prepričani smo, da bomo s tem
še okrepili naše sodelovanje.
Vabljeni!

Udeleženci pohoda pred Plečnikovimi arkadami

Prvi pohod po okolici Kranja
Gibanje in športna aktivnost kot del terapije nista več izjemi,
temveč stalnica v programih društev sladkornih bolnikov.
Prav zato smo se v našem društvu dločili, da bomo letos
poleg že skrbno načrtovanih pohodov in izletov vsak drugi
četrtek v mesecu organizirali dveurne pohode v okolico
Kranja.
Prvega pohoda v januarju se je udeležilo kar 26
članov. Po uvodnih besedah in pozdravu organizatorja Ivana smo se zaradi hladnega vremena in
poledenelih poti odločili
za pohod v zavetje starega mestnega jedra Kranja.
Med ogledom najpomembnejših kulturnozgodovinskih znamenitosti smo se prijetno pogovarjali in kaj hitro smo
prehodili pot do južnega
dela starega mesta. Pred
povratkom smo naredili
še obvezen »skupinski«
posnetek in se po dobri
uri hoje vrnili na izhodišče našega pohoda - pred
Diabetični center. Želja,
da bi si ogledali prostore
centra, se nam ni uresni38

čila, saj objekt takrat še
ni bil uradno predan namenu.
Za konec smo se pogreli
še s toplim čajem in si obljubili, da se bomo z veseljem udeležili naslednjih
pohodov.
Ivan Benegalija

VABLJENI NA POHODE
V OKOLICO KRANJA
Zbirališče je ob 17. uri
pred Diabetičnim centrom
Kranj vsak drugi četrtek v
mesecu. Vse informacije
dobite pri Ivanu po telefonu 031 485 490 ali v
društveni pisarni po telefonu 04 20 28 310.
Pridružite se nam!

M A R E C

Dvajset let prve diabetične
ambulante v ZD Domžale
K naslovu lahko upravičeno dodam, da je za dr. Bredo
Kokalj Limbek in za Anico Cotman Anžič, višjo medicinsko
sestro, prav toliko let uspešnega in vztrajnega dela
s sladkornimi bolniki, strokovnjaki in specialisti diabetologi,
kot tudi z vodstvom Zdravstvenega doma Domžale.
Nekdaj dobro vodena
statistična obdelava podatkov o naraščanju sladkorne bolezni je pokazala,
da je imela občina
Domžale glede na število
prebivalcev največ sladkornih bolnikov. Nujnost
prve ambulante so ugotovili v ZD Domžale, ki ga
je vodil direktor dr. Ivo
Pevec. Skupaj z vodilnim
diabetologom prim.
Mihom Koseljem, dr.
med., s Kliničnega centra
v Ljubljani, sta potrebo po
samostojni ambulanti
predstavila odgovornim v
domžalski občini, saj smo
sladkorni bolniki iz bližnje
in daljne okolice naše
nekdanje velike občine čutili oddaljenost od Ljubljane. Uspelo jima je. V
Domžalah smo dobili diabetično ambulanto.
Ko sem prvič vstopila v
ordinacijo, sta dve ženski
v belem, mojih let,
učinkovali prijetno. Le

malokateri domžalski
sladkorni bolnik ob
vstopu v ambulanto
razmišlja, koliko znanja in
potrpežljivosti vložijo
zdravstveni delavci za
zdravljenje naše bolezni
in za našo boljšo prihodnost. Od takrat do zdaj se
je diabetologija kar precej
razvila, naša zdravnica in
sestra pa sta se učili tudi
iz izkušenj bolnikov. V
preventivi in zdravljenju
sladkorne bolezni se je
marsikaj spremenilo na
bolje. Žal se k diabetičnim
letom pridružijo komplikacije in še druge
bolezni. Dolgotrajna
obolevnost, odvisnost od
terapevta in terapije,
človeka vsestransko izčrpa. Zato želimo hitrejši
napredek in smo le redkokdaj zadovoljni.
Učinkovitost urejanja sladkorne bolezni je zelo
odvisna od nas samih.
Anica Kvas

V spomin

Zvonku Korošcu
Kot strela z jasnega me je našla
novica, da Zvonka Korošca ni več
med nami. Zavrteli so se mi dogodki za vsa leta nazaj, za čas, odkar
vodim Društvo sladkornih bolnikov
Kamnik, to je od 11. oktobra 1994.
Kje so že vsa ta leta in Zvonko je bil
naš nepogrešljiv pomočnik.
Kot neprofesionalno društvo smo delali le s pomočjo
entuziazma in pripravljenosti ljudi, kot je bil Zvonko,
ki ni bil sladkorni bolnik! Ne morem si predstavljati delovanja našega društva brez njegove pomoči, ki je bila
zanesljiva in vedno ob pravem času. Bil je tudi zveza z
našo Zvezo društev diabetikov Slovenije v Ljubljani.
Za vsa njegova dela - hvala!
Marjeta Bukovšek, predsednica Društva sladkornih bolnikov Kamnik
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Litija

Občni zbor
in načrti za letos
Člani Društva diabetikov Litija, v katerem smo sladkorni
bolniki iz občin Litija in Šmartno, smo na dobro obiskanem
občnem zboru potrdili uspešno in dobro opravljene naloge v
lanskem letu ter sprejeli program dela in finančni načrt za
letos.
Občnega zbora, ki je bil
25. januarja v sejni sobi
Zdravstvenega doma Litija,
so se udeležili tudi predstavniki društev sladkornih
bolnikov iz Trbovelj in
Hrastnika, predstavniki
društva litijskih invalidov
ter litijskih in šmarskih
upokojencev, ki so pohvalili litijsko društvo sladkornih bolnikov za obsežen in
kakovostno izpeljan program. Vsi so izrazili željo
po nadaljnjem sodelovanju. S svojo prisotnostjo
nas je razveselil tudi predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Janko
Kušar.
Začeli smo z zdravstvenim predavanjem o negi
suhih ust pri sladkornih
bolnikih. Predavala je
mag. farm. Anita Nečimer.
Suha usta pogosto pestijo
sladkorne bolnike, zato je
marsikdo slišal kaj koristnega in se seznanil z iz-

delki, ki so lahko v pomoč
pri lajšanju teh težav.

NACIONALNI PROGRAM
JE NUJNO POTREBEN
Predsednica društva
Darja Zupančič je predstavila številne dejavnosti, ki so usmerjene v izobraževanje članov in
drugih sladkornih bolnikov za življenje s sladkorno boleznijo ter številne aktivnosti za boljše
samovodenje sladkorne
bolezni: to so zdrava
prehrana, telesne aktivnosti, spremljanje gibanja sladkorja in drugo.
Obe občini se zavedata
pomena teh dejavnosti,
zato nas pri delu podpirata ter prispevata sredstva
za socialne in zdravstvene
dejavnosti. Lani smo prek
javnih del zaposlili tudi
delavko, ki jo sofinancira
občina Litija, in nam je v

Delavnica o zdravi prehrani
V prostorih OŠ Šmartno smo 25. novembra pripravili
delavnico o zdravi prehrani, ki jo je vodila mag. Ivica Verb nik, na njej pa je sodelovalo 13 naših članov. Glede na pred praznični čas so bili tudi jedilniki praznično obarvani.
Pripravili smo devet različnih jedi. Na koncu smo vse
poskusili in bili zadovoljni s svojim delom. Domov smo odšli
bogatejši za novo znanje, izkušnje in recepte.
November je mineval tudi
v znamenju svetovnega
dneva sladkorne bolezni.
Udeležili smo se osrednje
proslave v Celju, organizirali Pohod proti sladkorni bolezni in pripravili dve
akciji. Občanom Litije in
Šmartna smo v samo-

postrežnih trgovinah na
izbrani dan od 9. do 17.
ure merili krvni tlak in
krvni sladkor. Pri tem so
nam pomagali donatorji in
obe občini.
Že v začetku novembra
so se začele različne
delavnice. Izdelovali smo

veliko pomoč pri urejanju
dokumentacije, organiziranem poslovanju društva in
izvedbi programov. Poleg
tega nam je njen prihod
omogočil, da imamo enkrat na mesec uradne ure
tudi popoldne.
V razpravi je predsednik
Zveze društev diabetikov
Slovenije Janko Kušar litijskemu društvu sladkornih
bolnikov čestital za zelo
aktivno delo in poudaril,
da je v Sloveniji več kot
100.000 sladkornih bolnikov, njihovo število pa se
še povečuje. Gre torej za
veliko skupino ljudi, ki pomembno vpliva na ustvarjanje javnega mnenja. Zato
je delovanje društev zelo
pomembno za ohranjanje
pridobljenih pravic sladkornih in drugih kroničnih
bolnikov. Predsednik
zveze je poudaril, da moramo slovensko javnost in
državo opozoriti, da nujno
potrebujemo nacionalni
program varstva sladkornih bolnikov.

REGIJSKO SODELOVANJE
OD LITIJE DO RADEČ
Poleg že utečenih aktivnosti želimo letos v sodelovanju z obema ambulantama povečati svoje članstvo,
saj številčnejši laže uresničujemo svoje načrte, od števila
članov pa je odvisno tudi
pridobivanje sredstev FIHO.
O sprotnih aktivnostih v
društvu obveščamo svoje
člane prek obvestil. O delovanju svojega društva obveščamo tudi širšo javnost s
članki v reviji Sladkorna bolezen, v litijskem Občanu in
drugih medijih.
Za letos smo si zadali
tudi velik finančni zalogaj,
saj moramo skupaj z društvom invalidov obnoviti
streho na našem objektu.
Kupiti moramo tudi novo računalniško opremo, nujno
potrebno za dobro delovanje.
Udeleženci občnega
zbora so podprli pobudo
hrastniškega društva sladkornih bolnikov o regijskem sodelovanju od Litije
do Radeč.
Helena Muzga

za nego vaših nog
novoletne voščilnice in
pripravili darilca za vse
udeležence našega
božično-novoletnega
srečanja. Devetim obiskovalkam delavnic dela res
ni manjkalo, saj smo
pripravile 90 darilc, kolikor je bilo prijav naših
članov in njihovih svojcev.
Tako so bili vsi obdarjeni
s prikupnimi pujski, ki
smo jih oblikovale in
spekle same. Vsakega smo
lepo zavile in priložile še
novoletno voščilo z dobrimi željami.
Na srečanju je bilo 20
udeležencev več kot lani. V
uvodu smo se zahvalili
vsem, ki nam stojijo ob
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strani, da lahko naše društvo dobro in uspešno deluje. Potem smo se zabavali
ob glasbi mladih fantov iz
ansambla Gadi, ki so hitro
poskrbeli za dobro
razpoloženje. Organizirali
smo tudi srčkov ples, v
katerem je sodelovalo
osem parov, ki so nas nasmejali s svojim zagretim
plesanjem. Dobro
razpoloženi smo se razšli
šele kako uro po polnoči.
Organizatorji smo bili
veseli, ker so ljudje odhajali zadovoljni in z obljubo,
da se prihodnje leto
ponovno snidemo.
Helena Muzga
39
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Dobrodelni koncert
Zamisel o dobrodelnem koncertu za zbiranje sredstev za
nakup aparata za zgodnje odkrivanje okvar vida pri sladkor nih bolnikih je dala predstavnica Term Spa Katarina Jekuš.
Ponudila nam je brezplačno uporabo Kristalne dvorane.
Njeno ponudbo smo navdušeno sprejeli.
Strokovno plat dobrodelnega koncerta je takoj
prevzel dr. Damjan Justinek, ki smo mu - nanj se
lahko človek vedno zanese
- obesili tudi del programa:
glasbene točke naj povezujejo kratka, strokovna pojasnila o sladkorni bolezni,
njenih posledicah, grozljivem širjenju bolezni, načinih zdravljenja in aparatih
za vsakdanje meritve. Predstavil naj bi razmere v
svetu in doma - predvsem
problem nacionalnega programa varstva sladkornih
bolnikov, ki ga še vedno nimamo.

vali od Društva slepih in
slabovidnih Celje, vendar ni
bilo odziva. Na srečo so
bile zadnje dni informacije
o prodaji čedalje spodbudnejše, veliko število sedežev v Kristalni dvorani pa
nam je še vedno povzročalo glavobol.

naš TRR 02426 0018002376 pri NLB Velenje, sklic 00 19012006, in
še vedno lahko prispevate.
Naša skrb, da bo dvorana
napol prazna, je bila odveč:
našteli smo okrog 300
obiskovalcev, kar je za Rogaško Slatino kar rekordno

nam se je počasi polnil, dokončno obliko pa je dobival
v zadnjih dneh.
Nato je bilo treba izdelati
plakate, hkrati pa je stekla
obširna akcija na radiu
(Slovenija, SI, Maribor,
Koper, Val 202, Celje,
Bakla, Velenje) in televiziji
(Slovenija 1, Celje in VTV
Velenje), v časopisju in z
osebnim obveščanjem.
Člani IO so neutrudno obveščali naše člane, ti pa naprej sosede, prijatelje in
znance. Vključila sta se TIC
v Velenju in Rogaški Slatini,
urada župana in Javni
sklad RS za kulturne dejavPolna Kristalna dvorana

ODLIČEN GLASBENI PROGRAM
IN DUHOVITA ANA LIZA

Romana, Ana Liza, Boštjan, Olga in Katarina

VELIKO DELA
PRED KONCERTOM
Sledilo je naporno iskanje
dovolj znanih izvajalcev, ki
bi bili pripravljeni brezplačno sodelovati. Telefoni na
relaciji Velenje-Rogaška Slatina-Topolšica so bili zasedeni 24 ur na dan. Sestaviti
glasbeni program za vsaj
poldrugo uro niso mačje
solze. Nekateri izvajalci so
takoj privolili, drugi so preverjali termine, tretji pa so
zadnji čas odpovedali. Sez40

nosti v Šentjurju. Prodajo
vstopnic so ljubeznivo
prevzeli na Območni obrtni
zbornici in v recepciji Hotela Žonta v Šentjurju ter recepciji Grand hotela v Rogaški Slatini. Glasilo Šentjurčan nam je brezplačno
objavilo oglas. O dobrodelnem koncertu smo obvestili tudi vsa društva sladkornih bolnikov.
Prodaja vstopnic nam je
delala veliko skrbi. Vsaj
nekaj pomoči smo pričakoM A R E C

Končno je prišel veliki
večer. Med polnjenjem dvorane se je vrtel promocijski
film (Novo Nordisk), med
koncertom pa so bili na
zaslonu ves čas prisotni
naši donatorji: iz Rogaške
Slatine Terme Spa, Lions
klub in Zdravstvo, iz Velenja PSC Praprotnik, Avtohiša Jakopec, Stanovanjsko
podjetje Linea, Sindikat
SKEI Gorenje ter občine Velenje, Šoštanj in Šmartno
ob Paki, pa Zveza društev
diabetikov Slovenije, društva sladkornih bolnikov
Mežiške doline in Slovenj
Gradec, Bolnišnica Postojna, Šola za management
Bled, Kozmetika Oriflame,
Sindikat bolnišnice Celje,
modna oblikovalka Maja
Štamol iz Žalca in še veliko
drugih. Ne samo za prispevana sredstva, predvsem za
njihovo voljo pomagati
nam se jim iz srca zahvaljujemo. Še vedno je odprt
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število. Poleg glasbe so se
obiskovalci razveselili tudi
malega darilca: na vsakem
stolu je bila mavčna figurica, izdelek skupine iz
Doma za varstvo odraslih
Velenje.
Glasbeni program je bil odlična mešanica narodno-zabavne in popularne glasbe.
Skoraj vsi izvajalci so nam
namenili tudi nekaj spodbudnih besed, vsi po vrsti pa so
se odrekli honorarju. Program je bil razdeljen v štiri
sklope: uvod je prevzel ansambel Dori, sledili pa so Ta
pravi faloti, koketne Mlade
frajle in Mirna. Harmonikar
Robert Goter, ki je zelo ogrel

POPRAVEK
V decembrski številki glasila
Sladkorna bolezen sem zaradi nezadostne obveščenosti napačno zapisala ime
našega partnerja pri organizaciji dobrodelnega koncerta, ki se pravilno glasi
Terme Spa Rogaška, d. d.
Prizadetim se vljudno opravičujem.
Ingeborg Čas

IZ NAŠIH DRUŠTEV

občinstvo, Tanja Žagar, ansambel Spev in mlada, očarljiva Ula, so nastopili drugem
sklopu. Potem je na oder
prišla Ana Liza, kot vedno
seksi, duhovita in brez dlake
na jeziku. Marsikdo je na
koncert prišel ravno zaradi
nje, saj očara s svojo iskrivostjo in šarmom.

ALENKA GODEC PRESENEČENJE VEČERA
Uvod v tretji sklop so prispevali stalni spremljevalci
naših prireditev - ansambel
Spomini, pa Anita Kralj,
Dvojčici z Janezom in Maja
Slatinšek. Zadnji sklop je
razgibal dvorano: Robert
Goličnik s kar dvema orkestroma mladih izvajalcev,
Manca Špik in Okrogli muzikantje. Vsi poslušalci so
nestrpno pričakovali presenečenje večera in piko na i,
Alenko Godec! Njen nastop
in prisrčni nagovor je osvojil srca poslušalcev.
Povezovanje take prireditve ni šala. Potrebovali smo
medijsko poznano osebnost. Za vodenje smo zaprosili Boštjana Romiha, ki
je prošnjo spontano sprejel. Koncept povezovanja je
bil zamišljen kot pogovor
med babico (odlično amatersko igralko Olgo Markovič) s sladkorno boleznijo
in odraslim vnukom Boštjanom Romihom, ki je postavljal tipična vprašanja
tistih, ki o naši bolezni ne
vedo kaj dosti.
Naivnim vprašanjem
vnuka je babica dala težo s
svojimi odgovori, zasnovanimi na znanju, izkušnji in
stroki. Njun pogovor, ki je
povezoval glasbene nastope, je zaključilo spoznanje:
namen koncerta ni bil samo
zbiranje sredstev, ampak
obveščanje širše javnosti o
bolezni, ki deluje tiho in
zahrbtno in ki postane
vidna šele kot katastrofa s
slepoto in amputacijami.
Koncert je vsem bolnikom in drugim dal vedeti,
da se lahko aktivno borimo
za boljši vsakdan in da se
je zanj treba boriti. Z njim

smo želeli predramiti tudi
našo oblast in zdravstvene
dejavnike, naj si pred sladkorno boleznijo in njenimi
posledicami nehajo zatiskati oči. Kot skoraj vedno, se
tudi tokrat predstavniki republiških in lokalnih organov prireditve niso udeležili. Iskreno pa smo bili veseli obiska predsednika Zveze
društev diabetikov Slovenije
Janka Kušarja, podpredsednic Judite Erjavec in Vlaste
G. Kaloper, urednice Dite
Darje Lovšin in predstavnikov društev sladkornih bolnikov Ljubljana, Mežiška
dolina in Slovenj Gradec,
slednjih dveh z velikim
spremstvom poslušalcev.

TREBA JE IMETI SRCE

Zdravju naproti na Goro Oljko
Planinsko društvo Polzela vsako leto tretjo soboto v januarju
organizira pohod na Goro Oljko. Poimenovali so ga Zdravju
naproti. Tudi člani Društva diabetikov Velenje smo se odzvali temu lepemu geslu in se podali na pot.

IN BITI PRIPRAVLJEN DELATI
Po skoraj dve uri in pol
trajajočem koncertu je razigrane obiskovalce v preddverju Grand hotela dočakalo še eno presenečenje:
mladi Goličnikovi harmonikarji so še enkrat raztegnili
mehe! Kjer je Društvo diabetikov Velenje, tam je
bučno in tam je vedno tudi
glasba. Strogi nadzor Katarine Jekuš, ki je imela vse
dogajanje pod kontrolo, se
je ob koncu zmehčal v
nekam čudno vlažne oči:
pa saj je tudi imela biti na
kaj ponosna. Skupaj z našo
Romano Praprotnik in
njeno desno (Zlatko Praprotnik) in levo roko (Franc
Simončič) ter s številnimi
pridnimi prsti je dokazala,
kaj vse je mogoče narediti.
Treba je samo imeti srce na
pravem mestu in biti pripravljen delati.
Zadnji aplavz pa še ne
pomeni počitka. Čaka še
obračun, ugotavljanje izkupička in tisoč drugih malenkosti. Vsem sodelujočim, ki ste pokazali svoje
široko srce z brezplačnim
sodelovanjem, vsem donatorjem in vsem, ki ste nam
kakorkoli pomagali, prisrčna hvala, ker ste pomagali premagovati slepoto.
Besedilo in slike:
Ingeborg in Franc Čas

Na pot smo se odpravili v
Lokovici, šli do Velikega
vrha in čez Bezgovec do
znamenja Sv. Križa, kjer
smo malo postali, si oddahnili od hoje, popili čaj
in nadaljevali pot do Hudega potoka. Od tam smo se
po precej strmi stezi začeli
vzpenjati na Goro Oljko. Po
treh urah hoje se nam je
malica na koči še kako pri-

legla. Organizatorji so vse
pohodnike pogostili s tradicionalno malico: čajem in
kuhanim jajcem. Po počitku
in skupinskem fotografiranju smo se v prelepem
sončnem vremenu in veseli, da smo nekaj naredili za
svoje zdravje in dobro počutje, vračali proti domu.
Fanika Jurjovec

Obvestilo članom velenjskega društva
S 1. januarjem smo v sejni dvorani Društva upokojencev
uvedli dežurstvo, in sicer vsak ponedeljek od 9. do 11.
ure (Maruša Golavšek-Mele) in od 15. do 16. ure (Milica
Vertačnik). V tem času lahko dobite razne informacije,
kupite literaturo, poravnate članarino in prevzamete
znamkice za leto 2006. Izkoristite to ugodnost!
Ingeborg Čas, sekretarka

Maruša Golavšek-Mele in Milica Vertačnik sta vsak ponedeljek dežurni
v sejni dvorani Društva upokojencev Velenje
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Nočni pohod
na Šteharski vrh
V zadnjem času so nočni pohodi postali prava atrakcija, zato
smo si v našem društvu rekli, da bomo sodelovali, kjer se bo
le dalo. Zadnji tak pohod v lanskem letu je bil Pohod na
Grubarjev vrh, teden dni pred njim pa Čez goro k očetu.
Na obeh smo sodelovali tudi člani iz našega društva, pa smo
si rekli, da bomo še mi organizirali nočni pohod. Rečeno storjeno.
Narava nam je bila naklonjena, tako da smo pohod
lahko izpeljali ob koncu
tedna, ko je bila polna
luna. V soboto, 14. januarja, smo se dobili na zbirnem mestu v bližini dravograjske cerkvice Sv. Križ.
Zbrali smo se pri naši članici Cvetki, ki nas je pred
odhodom postregla. Tudi
za okrepčilo po vrnitvi smo
poskrbeli in s seboj prinesli
nekaj dietnega za pod zob.
Kakšno naključje, smo si
rekli, 14 pohodnikov na 14.
dan v mesecu. Odpravili
smo se proti Šteharskemu
vrhu, kjer je prav na vrhu
stičišče dveh občin in meja
štirih kmetov. Včasih so
rekli, da si lahko na vrhu
postavijo mizo in jedo iz
ene sklede vsi štirje sosedje, pa vsak sedi na svoji
zemlji.

SNEG JE ŠKRIPAL
POD NOGAMI
Ko smo se odpravili na
pot, nam ni bilo žal, čeprav nas je kar precej
zeblo. Ni nam bilo dano,
da bi hodili v siju polne
lune, ker je bilo vreme bolj
oblačno, mi pa v velikem
pričakovanju. Ker nas je
kar precej zeblo, smo morali malce pospešiti korak,
da smo se malo ogreli.
Zmrznjen sneg je kar
dobro škripal pod nogami
in to škripanje nas je
spremljalo vso pot.
Prva znamenitost na poti
je bila Urkova lipa, ki je
zgodovinskega pomena in
je med najstarejšimi na
Slovenskem. Ko smo se
povzpeli više, se je oblačnost že malo porazgubila,
da smo imeli čudovit raz-

Na vrhu Šteharskega vrha nas je Peter fotografiral za spomin na prvi
letošnji nočni pohod

gled proti Dravogradu,
Dravski dolini, tja proti Avstriji in slovenjegraški kotlini. Kar velik del poti smo
hodili po gozdu. Ko smo
prišli do Bukovnice, je bilo
do vrha le še dobre pol
ure hoda. Težava pa je bila
v tem, da smo do Bukovnice prišli po stezi, naprej
pa je bilo treba gaziti cel
sneg. Prostovoljci so se
takoj prijavili in prvi zakorakali v sneg, ki je segal
nad kolena.
V nadaljevanju poti se
škripanje snega pod nogami ni več slišalo, le tu in
tam so pod nogami pokale
suhe veje. Sneg je bil tako

suh, da se je kar sproti
sipal nazaj po gazi, ki smo
jo naredili. Ker je bilo
dokaj strmo, smo se nekajkrat ustavili, si malo odpočili in izstrelili kakšno
vragolijo. Olga je v siju
lune videla celo medvedje
šape, Jurka pa je prva opazila na nebu nekaj zvezd.
Na vrhu je Vinko že vriskal, vendar smo mu tudi
mi bili hitro za petami in
se povzpeli na 1018 metrov nadmorske višine.

ZIMSKA IDILA IN
BLEŠČICE V LASEH
Na vrhu nas je Peter poslikal za spomin na prvi le-

Leto je bilo hitro naokoli
Leto 2005 je bilo hitro naokoli, tako da je predsednik Druš tva diabetikov Slovenj Gradec Ivan Pavlič sklical svoje člane
in povabljene goste na občnem zboru, ki je bil 27. januarja
v gostišču Korošica v Otiškem Vrhu.
Predsednik je poročilo o
lanski dejavnosti društva
ilustriral s slikovitim prikazom na projekcijsko platno,
spomnil je na aktivnosti, ki
jih lani izvajalo društvo pohodi vsako sredo, kolesarjenje v poletnem času ob
petkih, tudi kegljanje ob
petkih, posebej pa je pohvalil udeležence večjih pohodov - na Obir, Črno prst,
Golico, in tiste, ki so šli po
Levstikovi poti, Čez goro k
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očetu … kolesarje, ki so se
popeljali celo na Pliberški
sejem, kegljače, ki so društvu priborili kar nekaj pokalov, omenil je okrevanje na
Debelem rtiču in v Rogaški
Slatini. Slike, ki jih je predvajal, so bile dokaz, da je
med nami veliko smeha, veselja in dobre volje.
Ansambel Kar pa je poskrbel za zabavni del med
podajanjem finančnega poročila za minulo leto in
M A R E C

Tudi zaplesali smo

predstavitvijo načrta dela za
letos. Delo društva so pohvalili številni gosti občnega
zbora, župan občine Radlje
ob Dravi Alen Butovnik, podžupan občine Slovenj Gra-
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dec Jure Šumečnik, predstavniki sosednjih društev
sladkornih bolnikov Mislinjske doline, Velenja in Maribora, podjetja Stoma iz Slovenj Gradca in podjetja

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Idrija
tošnji nočni pohod. Vpisali
smo se v knjigo, eno zapeli in se vrnili nazaj v dolino, tokrat v drugo smer
proti Šteharniku. Gaz je
bila kar lepo shojena, saj z
ravenske strani na Šteharski vrh hodi dosti pohodnikov. Tudi mi smo enega
srečali. Dol grede smo se
večkrat ustavili in občudovali lunino svetlobo, ki se
je prebijala med drevesi.
Ko so šli oblaki mimo, je
luna prav lepo osvetljevala
pokrajino, kot da bi se
rodil nov dan. Drevesa so
prikazovala čarobne postave različnih domišljijskih
bitij.
Po strmini smo kar hitro
prišli na travnik Šteharnikove domačije, od koder je
lep razgled vse tja do Uršlje gore, kjer je skozi
tanke meglice bleščala luč.
Videli smo lepo osvetljene
Ravne in smučišče Poseka,
v drugo smer, tja proti
Šentjanžu, pa smo videli
smučišče Bukovnik. V neposredni bližini pred nami
se je v snegu, osvetljenem
s sijem polne lune, bleščalo na milijone iskric. Kar
nekaj časa smo obstali v
tej čarobni pokrajini, nakar
smo že drug na drugem v
laseh lahko občudovali
zimske bleščice. Zimske
idile je bilo hitro konec, mi

pa smo nadaljevali pot po
hribu navzdol. Ker je pihal
veter, je bilo na tem delu
poti najhladneje.

VSAK POHOD
JE LEPOTA ZASE
Spomnili smo se na tiste,
ki sedijo v topli sobi in lenuharijo ob gledanju dolgočasnih televizijskih programov in ne vedo, kako
lepo je zunaj, in kakšen
užitek je hoja. Ob pohodih
po naših čudovitih krajih
pa se nič ne ponavlja.
Vedno znova doživljamo
nove pohode in nove dogodivščine. Vsak pohod je lepota zase. Tak je bil tudi
prvi nočni pohod, ki ga je
pripravilo naše društvo.
Pohod je kar lepo uspel.
Zato na podobne izlete vabimo tudi druge člane, da
tudi sami doživijo podobne
lepote in da o njih ne prebirajo samo člankov.
Tudi mi smo se polni vtisov in veseli vrnili do Cvetke, se pogreli z vročim
čajem, malo prigriznili in
se razšli v veselem razpoloženju. Nihče ni čutil, da
je bilo za nami štiri ure
hoda, ampak smo si že kar
sanjavo zastavljali nove
cilje.
Danica Sekavčnik-Kotnik

Zabaval nas je ansambel Kar bo pa bo

Roche iz Ljubljane. Vse te
besede so nam dale novega
zagona za uresničevanje letošnjih ciljev.
Za zanimivo predavanje
o diabetični nogi je poskr-

Kuharska delavnica
zdrave prehrane

bela pedikerka Marjana
Kresnik iz Slovenj Gradca.
Po okusni večerji pa smo
se zavrteli ob prijetni glasbi Elvisa.
Marjana Pavlič

»Dober tek!« smo druga drugi rekle udeleženke na koncu
kuharske delavnice, ko smo usedle za polno mizo
pripravljenih dobrot, primernih za sladkorne bolnike.
Pri sladkorni bolezni ima namreč pravilno načrtovana in
pripravljena hrana pomembno vlogo za dobro urejen
sladkor in s tem povezano dobro počutje.

Na koncu kuharskega tečaja smo jedi dekorirali, servirali na mizo,
si zaželeli dober tek in z apetitom pojedli

Dietna prehrana je osnovna
metoda za zdravljenje vseh
tipov sladkorne bolezni.
Gre za zdravo prehrano,
primerno tudi za zdrave
ljudi, le da je upoštevanje
diete za sladkornega bolnika še pomembnejše. Priporočila za zdravo prehrano
narekujejo zmernost v količini in čim večjo raznolikost v izbiri živil in sestavi
jedi. Zato smo se v Društvu
diabetikov Idrija odločili, da
organiziramo kuharsko delavnico pod vodstvom učitelja kuharstva Boštjana
Novaka.
Delavnica je bila v soboto,
3. decembra, v idrijskem
dijaškem domu. Prišlo je 13
udeleženk. Namesto uvoda
nam je učitelj predstavil
pomembne pojme o prehrani, ki jih srečamo vsak
dan. Nato je sladila priprava jedi. Udeleženke smo se
kar hitro dogovorile, kaj bo
katera pripravljala oziroma
kuhala.
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»MALO DRUGAČNA POTICA«
Skuhali smo kumarično juho
z dimljenim lososom in kuskusovimi žličniki, ajdovoječmenove špagete z malancani in bučkami, v soli pečeno ribo, blitvo po dalmatinsko, srnin ragu s šampinjoni, krompirjeve štruklje s pirino moko, mladim sirom in
špinačo in proseno kašo z
marelicami ter pripravili jesensko solato. Ker pa so se
bližali božično-novoletni
prazniki, smo spekli tudi
»malo drugačno potico«.
Med pripravo jedi nas je učitelj opozarjal tudi na napake, ki jih najpogosteje delamo pri pripravi in kuhanju.
Na koncu smo jedi dekorirali in jih servirali na mizo.
Udeleženke kuharske delavnice smo ugotovile, da je
lahko zdrava hrana, primerna za diabetike, zelo okusna. Dobile smo tudi brošuro
z recepti vseh na kuharski
delavnici pripravljenih jedi.
Valerija Pavšič
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Posavje

Praznični obiski
pri naših članih invalidih
V Društvu diabetikov Posavje v prazničnih dneh organiziramo
obisk članov invalidov na njihovih domovih. S takšno
skromno pozornostjo želimo dati našim prijateljem občutek,
da mislimo nanje in da smo jim hvaležni za vse, kar so
prispevali k rasti in prepoznavnosti našega društva.
Po dva člana izvršilnega
odbora iz vsake občine sta
prevzela to prijetno dolžnost. Dogovorili smo se za
vsebino priložnostnega darila, saj priti na obisk praznih rok v prazničnih dneh
ni nikomur v čast. Otovorjeni z darilnimi vrečkami z
božično-novoletnimi motivi
smo se podali veselim snidenjem naproti.
Sladkorne bolnike iz
brežiške občine obiskujem
že nekaj let. Kar navadili
smo se, da okoli božiča
stisnemo drug drugemu
roko, si zaželimo v novem
letu vsaj takega zdravja,
kot je zdaj, potem pa obnovimo dogodke minulega

leta. Naše člane zanimajo
vse novice v zvezi z delovanjem društva, kaj počnejo
znanci, kaj pripravljamo za
prihodnje leto.
Seveda se naši domačini
morajo pohvaliti tudi z dosežki: »Počakaj, da ti pokažem, kako sem se navadil na
novo protezo. Zdaj že lahko
pohajam po vasi, da izvem,
kaj je novega. Spomladi pa
pridem tudi na občni zbor!«
je pripovedoval eden izmed
obiskanih članov. Počasi se
zbere v prijetno topli domačnosti kuhinje ali dnevne
sobe vsa družina, tamlajši
vnuček seveda najde zavetje
v naročju našega sladkega
dedka ali babice.

Na obisku pri Šetinčevih iz Šentlenarta

Urica mine kot bi mignil,
samo še kozarček domačega za zdravje, še enkrat voščilo z najlepšimi željami
za leto, ki prihaja, in obvezni: »Pa pridi še kaj naokoli!« Mene pa čaka naslednji obisk in še eno prijetno
druženje. Ja, tudi nov kozarček domačega za zdravje in čudežna moč trkajočih praznikov: nocoj na
cesti ni policistov!
Zvečer pridem domov kar
malce utrujen, vendar, ver-

jemite, svet se mi zdi ponovno lep in prijazen, še
žena je dobre volje in spet
spoznavam, da imam
srečo, ker sem sladkorni
bolnik: kako bi sicer spoznal toliko čudovitih ljudi,
toliko novih prijateljev?! Na
koncu samo še zahvala Stanetu, Dragu, Vidi, Janezu in
Ivanu ter našemu predsedniku Ivanu, ki jim ni žal
časa in truda, ko gre za
naše člane in naše društvo.

nikov občine Sevnica.
Srečanje, ki se ga je
udeležilo 50 sladkornih
bolnikov in njihovih svojcev, je bilo v soboto, 10.
decembra, ob 9. uri. Pri organizaciji je neutrudno
sodeloval tudi predsednik
posavskega društva Ivan
Živič.
Navzoči so poslušali
nekaj predavanj, ki so
potekala v prijetnem
ozračju. O sladkorni

bolezni in povišanem
krvnem tlaku je predaval
Božidar Grobeljšek, dr.
med., spec. spl. med., o
pomenu oskrbe diabetičnega stopala Vladimira
Tomšič, dipl. m. s., in o diabetičnem stopalu,
natančneje o izvedbi presejalnega testa z monofilamentom Mojca Švab, s. m.
s. in Mihaela Baumkirher,
s. m. s.

Marjan Piltaver

Tretje srečanje sladkornih
bolnikov občine Sevnica
Decembrske dogodke
ponavadi spremljajo dobre
želje in praznične čestitke.
Zato sta Zdravstveni dom
Sevnica in Zdravstveno-vz-
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gojni center Sevnica v
sodelovanju s posavskim
društvom sladkornih bolnikov priredila že tretje
srečanje sladkornih bol-
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Vladimira Tomšič

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Novo mesto

Človeku lahko zaigra srce, čeprav ne sedi za bogato obloženo
mizo, ni tudi nujno, da je obdan z glasbo ali kakšnimi
drugimi dobrotami. Včasih je dovolj, da spremeni okolje in
se poda nedaleč od doma.

joče, da z malo napora dosežem kraj, kjer se svet
odpre, razgled na vse strani neba pa mi daje občutek
prostosti. Nato opazim, da
se tudi drugi obrazi naše
skupine razvedrijo in
potem skupaj občudujemo,

Takoj ko sem dobila razpored pohodov za letos,
sem preverila, ali bomo
spet šli na planoto nad
Dvorom pri Žužemberku.
To je kraj, ki je oddaljen le
dvajset minut vožnje od
novomeških ulic in križišč.
Tam se pozimi bleščijo snežene površine, kjer smo
lansko zimo doživeli čudovite prelete velike jate ptic
pinož, ki so s hladnega severa prišle v naše kraje. V
letošnjem pohodniškem
programu je predvideno,
da se bomo v kraje na planoti nad Dvorom (Ajdovec,
Boršt, Sela) podali septembra.
Kakšna le je zgodnja
jesen na tej planoti? Pričakujem bogato paleto barv
in čisto druge prizore, kot
smo jih videli v zimskem

kar nam ponuja pogled.
Bolj ko je obzorje oddaljeno in bolj ko je zrak čist,
več prostranstva je pred
nami.
Na taki razgledni vzpetini
se porajajo želje, da bi si
pobliže ogledali te lepote.
Marsikatero željo vključimo
v program letnih pohodov

Pohodniška pričakovanja

času. S tem ne
mislim, da drugi
pohodi ne zbujajo pričakovanj,
saj bomo nekaj
poti prvič prehodili, ponovljene
poti pa bomo
opravili v drugih
letnih časih. Narava bo poskrbela, da se prizori
ne bodo povsem
ponovili, temveč
bodo vsakič drugačni.

V okolici Novega mesta je veliko krajev, ki jih
je vredno obiskati in uživati v njihovi lepoti

VELIKO JE LEPOT,
LE POZNATI JIH JE TREBA
Morda koga bolj očara
skrivni kotiček v gozdu ali
v dolini ob potoku. Tudi
take kraje bomo obiskali.
Zame pa je najbolj sprošča-

Društvo diabetov Tržič

Sankali smo se
December je mesec, ko se dogaja največ različnih aktivnosti.
Z nastopom novega leta pa nastane zatišje, vendar v Tržiču
ni tako. Ponavadi lepo januarsko vreme poskrbi za lepe
izlete in dobre vtise ob vsakem srečanju.
V soboto, 21. januarja,
smo se na Brezjah pri
Tržiču zbrali rekreativci
gorenjskih društev in se
odpravili na skupno
sankanje, ki vsako leto
privabi čedalje več navdušencev zimske rekreacije. Brezje pri Tržiču so
dobra izhodiščna točka na
zanimivo sankaško pot na
Bistriško planino, za manj
kondicijsko pripravljene pa
za pohode v bližnjo vas
Popovo, kjer domuje prijazna družina Cotelj, ki se ukvarja s sirarstvom.
Nekateri so v soncu in

prelepem razgledu odšli na
Bistriško planino, od koder

je vodila sankaška pot. Skoraj pol Gorenjske je bilo
mogoče videti in sosednji s
soncem obsijani gorski
vrhovi so bili prava paša za
oči. Drugi pa so krenili po
dveh smereh na isti cilj, v
vasico Popovo in sirarno
Jošt. Prijazna gospodinja je
že čakala, da postreže pohodnike z doma narejenim
sirom, toplim čajem in za
premražene še s šilcem do-

in jo tudi uresničimo. V
okolici Novega mesta je veliko takih krajev, le poznati
jih je treba. Naš živi kažipot, vodnica Fanika, nam vse
bližnje in daljne griče in vrhove predstavi poimensko,
pa tudi veliko vmesnih zaselkov in cerkvic pozna.
Dobro je, da si vsega ne
zapomnimo, saj bomo še
prišli na isti kraj in ugotovili, da je toliko novega,
predvsem za nas bolj pozabljive.
S tem člankom bi rada
spodbudila še koga, da bi
se pridružil naši skupini
pohodnic in pohodnikov ter
se prepustil skupnim doživetjem v naravi. Brezskrbnost nam omogoča vodnica
Fanika Vovk, ki se s svojimi
izkušnjami v naravi vedno
znajde, pohodniki pa jo
spoštujemo, ker zna delati
z ljudmi. Pod njenim vodstvom se nam ni zgodila še
nobena nesreča.
Lahko se nam pridružite
in z nami pričakujete presenečenja, ki nas čakajo v
naravi.
Zina Vidrih

mačega. Ob prijaznem
sprejemu in ogledu sirarne
se je marsikatero oko
spočilo na osvetljenih Julijskih Alpah in mogočnem
Triglavu.
Na koncu smo se zbrali v
gostilni Pod Dobrčo na
Brezjah in z velikim tekom
pojedli bograč, pripravljen
v kotlu kar pred vhodom v
gostilno, in posebej
pripravljeno sladico brez

sladkorja. Na koncu se je
nekaj parov ob zvokih domačega harmonikarja veselo zavrtelo.
Ana Marija Hafner
M A R E C
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DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

Datum

Vsebina

Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel. št..

ob 16.00, Zdravstveni dom
ob 08.00, parkirišče Moravče
ob 07.00, Domžale
ob 00.00, Domžale

Mirjam Beden, 01 721 42 79
Maks Grošelj, 031 800 656, 01 722 76 11
Maks Grošelj, 031 800 656, 01 722 76 11
Mirjam Beden, 01 721 42 79

ob 17.00, OŠ Idrija
ob 20.00, bazen Cerkno
od 9.00 do 11.00, trgovina BIO-MED Idrija
ob 19.30, gimnazija Idrija

Valerija Pavšič, 040 840 204
Valerija Pavšič, 040 840 204
Valerija Pavšič, 040 840 204
Valerija Pavšič, 040 840 204
Nataša, 05 373 42 38
Franc Rudolf
Zdenka Bogataj, 031 307 089
Nataša, 05 373 42 38
Franc Rudolf
Zdenka Bogataj, 031 307 089
Nataša, 05 373 42 38
Franc Rudolf

ob 17.00, Dom Franca Bergla
ob 09.00, parkirišče Akroni

Oto Kelih, 040 226 075
Babič Čazim, 041 909 961

Društvo diabetikov Domžale
17. marec
22. april
27. maj
15.-22. maj

Predavanje
Meddruštveni pohod Moravče-Slivna-GEOSS
Športno-rekreativno srečanje Gornja Radgona
Okrevanje na Debelem rtiču

Društvo diabetikov Idrija
16. marec
2. petek v mesecu
1. ponedeljek v mesecu)
4x mesečno (ob torkih)
marec
marec
april
april
april
maj
maj
maj

Občni zbor
Plavanje v bazenu
Merjenje krvnega sladkorja, holesterola in tlaka
Telovadba
Delavnica
Pohod po Krasu
Izlet v neznano s kopanjem
Delavnica
Pohod na Nanos
Športno-rekreativno srečanje diabetikov Slovenije
Delavnica
Pohod na Lubnik

Društvo diabetikov Jesenice
10. marec
13. maj

Občni zbor
Pohod po narcisnih poljanah na Javorniškem rovtu

Društvo diabetikov Kamnik
1. torek v mesecu

Merjenje krvnega sladkorja, pritiska, tigliceridov in holesterola

od 8.00 do 12.00, sedež Društva upokojencev Kamnik, Kolodvorska 5, 1. nad. (pri Marjanci)

01 839 10 15

Društvo diabetikov Kočevje
20. marec
2.-9. aprila
13. april
22. april
10. maj
24. maj
1.sreda in 1. četrtek v mes.
1. sreda v mesecu
1. ponedeljek v mesecu
vsak ponedeljek
vsak torek
vsaka sreda in četrtek
zadni četrtek v mesecu
zadnja sreda v mesecu

Predvanje o diabetičnem stopalu in negi nog
ob 18.00, dvorana Name Kočevje
Preventivno okrevanje v zdravilišču Rogaška Slatina
prijave do 10. marca
Predavanje: obvladovanje kronične bolečine, Vlasta G. Kaloper, dr. med. ob 18.00, dvorana Name Kočevje
Izlet v neznano
po prijavah do 15.aprila
Predavanje Žalost in tesnoba, kdaj je potrebno zdraviti
ob 18.00, dvorana Name Kočevje
Pohod in piknik v naravi
prijave do 20. maja
Merjenje sladkorja, holesterola, trigliceridov in krvnega tlaka
od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov
Informativni dan
ob 17.00, pisarna društva diabetikov
Obisk diabetikov na domu in Domu starejših občanov Kočevje
po programu
Šola kuhanja in zdrave prehrane
ob 17.00, pisarna društva diabetikov
Voden pohod v okolici Kočevja
ob 14.30, avtobusna postaja Kočevje
Uradne ure
od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov
Kopanje v Dolenjskih toplicah
ob 9.00, avtobusna postaja Kočevje
Biblioterapija
ob 10.00, knjižnica Kočevje

Jelka Poje, 01 893 90 14, Marija Akerman, 03 713 18 16
Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55 in Branka Kovačič, 041 518 256
Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55
Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55
Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55
Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55
Bojan Figar, 041 929 836, Branka Kovačič, 041 518 256
Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55
člani IO in prostovoljci, 01 893 90 13
Jelka Poje, 01 893 90 14
Jože Krapež, 041 624 414
dežurni člani, 01 893 90 13
Branka Kovačič, 041 518 256
Nevenka Južnič, 01 893 13 20

Društvo diabetikov Kranj
26. februar - 5. marec
17. marec
21. marec
1. april
15. april
22. april
vsak delovni dan
2. četrtek v mesecu

7-dnevni izobraževalni program v zdravilišču Šmarješke toplice
Občni zbor
Predavanje: Kaj je sladkorna bolezen? (dr. Kristanc)
Pohod Nemilje-Jamnik-Dražgoše
Pohod Škofja Loka-Križna gora-Planica
Pohod Moravče-Slivna-GEOSS
Uradne ure društva
2-urni pohodi v okolico Kranja
Meritve (krvnega sladkorja, predavanja, delavnice, debatni klubi, ...).

od 14.00, Kranj - avtobusna postaja
društvena pisarna, 04 202 83 10 ali Ivan Benegalija 031 485 490
ob 17.00, Kranj - Mestna občina Kranj
društvena pisarna, 04 202 83 10
ob 17.00, sejna soba MO Kranj
društvena pisarna, 04 202 83 10
ob 09.00, Nemilje - gostišče
društvena pisarna, 04 202 83 10 ali Ivan Benegalija 031 485 490
ob 09.00, parkirišče Mercator, Podlubnik
društvena pisarna, 04 202 83 10 ali Ivan Benegalija 031 485 490
ob 08.00, parkirišče Moravče
društvena pisarna, 04 202 83 10 ali Ivan Benegalija 031 485 490
v del. času diabetične amb. je odprta društvena pisarna v Diabetičnem centru
društvena pisarna, 04 202 83 10
ob 17.00, pred Diabetičnem centrom Kranj
društvena pisarna, 04 202 83 10 ali Ivan Benegalija, 031 485 490
točni termini na oglasni deski in dodatne informacije v pisarni društva
društvena pisarna, 04 202 83 10

Društvo diabetikov Lenart
18. marec
1. ponedeljek v mesecu

Občni zbor in praznovanje 20 letnice društva
Pohod v okolici Lenarta

ob 10.00, gasilski dom Lenart
po dogovoru

Jožica Vračko, 031 661 283
Jožica Vračko, 031 661 283

ob 11.00, ŽP Kandija
ob 17.00, Hotel Krka, Novo mesto
ob 13.30, OŠ Grm
ob 13.30, OŠ Grm
ob 13.30, OŠ Grm
ob 13.30, OŠ Grm
ob 13.30, OŠ Grm
Gornja Radgona
ob 13.30, OŠ Grm

Silvo Oblak, 07 332 58 08
Jožica Rolih, 041 208 404
Silvo Oblak, 07 332 58 08
Silvo Oblak, 07 332 58 08
Silvo Oblak, 07 332 58 08
Silvo Oblak, 07 332 58 08
Silvo Oblak, 07 332 58 08
Silvo Oblak, 07 332 58 08
Silvo Oblak, 07 332 58 08

Društvo diabetikov Novo Mesto
8. marec
21. marec
22. marec
5. april
19. april
3. maj
17. maj
27. maj
31. maj

46

Pohod Birčna vas-Ruperč vrh -Novo mesto
Občni zbor z zdravstvenim predavanjem
Pohod Vel. Slatnik-Hribi -Hrušica
Pohod Šentjošt-Orehe-Verdun
Pohod Brod-Škrjanče-Boričevo
Pohod Petelinjek-Dol. vas-Sela
Pohod St. Ljuben-N. Ljuben-Drganja sela
Športno-rekreativno srečanje Gornja Radgona
Pohod Gorjanci
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Datum

Vsebina

Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel. št..

ob 9.00, Narodni dom
ob 7.00, železniška postaja Ptuj
ob 8.00, železniška postaja Ptuj
od 8.00 do 10.00, društvena pisarna
od 8.00 do 10.00, društvena pisarna
od 8.00 do 10.00, društvena pisarna

vabila
Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
Zalika Vučak, 051 272 804 in Marija Velikonja

od 16.00 do 17.00, kegljišče
ob 15.30, pri mostu k NO

Stane Oblak, 051 613 342
Olga Repotočnik, 041 945 664

ob 10.00, OŠ Ivan Grohar
ob 9.00, Nemlje
ob 14.00, AP Podlubnik in Škofja Loka
ob 9.00, parkirišče Mercator, Podlubnik
ob 8.00, parkirišče Moravče
ob 9.00, parkirišče Acroni
ob 9.00, Kompas Ljubelj
ob 10.00, CSS Škofja Loka
ob 6.30, AP Podlubnik
ob 9.00, Podlubnik
od 8.00 do 10.00, ZD Škofja Loka

Silva Žontar, 031 390 284
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125

ob 16.00, ZD Tolmini
ob 16.00, ZD Tolmini

Franc Šebenik, 05 388 25 36
Severina Hvala, 05 388 18 85

ob 9.00, gostišče Kompas, Ljubelj

Jože Jerebic, 031 570 330

ob 8.00, Ribiška koča Šoštanj
udeležence obvestimo
ob 8.00, avtobusna postaja Velenje
ob 8.00, avtobusna postaja Velenje
obvestimo kasneje
po dogovoru, Ribiška koča
po dogovoru, Ribiška koča Šoštanj
od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 16.00,
sejna soba Društva upokojencev
po dogovoru, Ribiška koča
po dogovoru, Ribiška koča Velenje
obisk po dogovoru

Fanika in Franc Jurjovec, 03 891 10 85
Romana Praprotnik, 041 745 229
Fanika in Franc Jurjovec, 03 891 10 85
Fanika in Franc Jurjovec, 03 891 10 85
Fanika in Franc Jurjovec, 03 891 10 85
Fanika Jurjevec, 040 924 293
Fanika Jurjovec, 03 891 10 85
Maruša Golavšek-Mele, 041 663 264 in
Milica Vertačnik, 031 389 807
Cilka Miklavžina, 041 260 135
Cilka Miklavžina, 041 260 135
Milena Knez, 040 861 251

Društvo diabetikov Ptuj
18. marec
22. april
27. maj
vsako 1. sredo
vsako 2. sredo
vsako sredo

Občni zbor z zdravstvenim predavanjem (diabetična noga)
Izlet: Lendava-Lendavske gorice-Lenti
Športno-rekreativno srečanje Gornja Radgona
Naročilo vstopnic za Terme Ptuj
Razdelitev vstopnic
Dežurstvo v društ. pisarni: prijave, informacije, posvetovanja in drugo

Društvo diabetikov Slovenj Gradec
vsak petek
vsako sredo

Kegljanje
Pohod

Društvo diabetikov Škofja Loka
11. marec
1. april
2.-9. april
8. april
22. april
13. maj
20. maj
24. maj
27. maj
vsak četrtek
vsak torek in sredo

Občni zbor
Pohod Nemilje-Jamnik-Dražgoše
Zdravstvena vzgoja Šmarješke toplice
Pohod Škofja Loka-Križna gora-Planica
Pohod Moravče-Slivna-GEOSS
Pohod po narcisnih poljanah-Javorniški rovt
Pohod na Preval
Pohod na Jezersko, starejši člani Škofje Loke
Športno-rekreativno srečanje Gornja Radgona
Pohod v okolici Škofje Loke
Merjenje sladkorja, holesterola in krvnega tlaka

Društvo diabetikov Tolmin
v 2. polovici marca
od decembra do marca

Učna delavnica o pravilni prehrani
Telovadba

Društvo diabetikov Tržič
20. maj

Pohod na Preval

Društvo diabetikov Velenje
4. marec
2.-9. april
22. april
13. maj
27. maj
vsak četrtek
vsak četrtek
vsak ponedeljek

Pohod po trških poteh Šoštanja
Okrevanje v Strunjanu
Jama pekel in Rimska nekropola
Velika Planina
Športno-rekreativno srečanje Gornja Radgona
Tedenski pohod Šoštanj
Tedenski pohod Šoštanj
Uradne ure društva

vsako sredo
vsako sredo

Tedenski pohod Velenje
Tedenski pohod Velenje
Fitnes v Skalci

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.
Avtorji so strokovnjaki
s športnega in
medicinskega področja.

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

Knjigo lahko naročite po telefonu štev. 01 430 54 44 ali pošljete naročilnico na Zvezo društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana
M A R E C
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UGODNOSTI
POPUSTI IN UGODNOSTI ZA IMETNIKE ČLANSKIH IZKAZNIC
Zveza društev diabetikov Slovenije pripravlja ugodnosti in popuste za člane društev diabetikov,
ki imajo članske izkaznice. Popusti veljajo samo za imetnika članske izkaznice, ki jo predložite na recepciji ali pri blagajni pred izdajo
računa. Popusti ne veljajo za skupine in se ne seštevajo.

ZDRAVILIŠČA
Krka Zdravilišča, d. o. o.,
Novo mesto. 10 odstotkov popusta na redne cene namestitev v: Zdravilišču Dolenjske
Toplice, Zdravilišču Šmarješke
Toplice, Zdravilišču Strunjan,
Hotelih Otočec in Hotelu Krka
Novo mesto. Če imetnik kartice uveljavlja zgoraj omenjeni
popust kot enega izmed popustov Krkinih Zdravilišč, je
zgornja meja vseh popustov
20 odstotkov na redne cene
namestitev.
Zdravilišče Laško medicina in
turizem, d. d., Zdraviliška 4,
Laško. 20 odstotkov popusta
pri gotovinskem plačilu v recepciji za storitve wellness
(bazen, savna, fitnes, kombinacija teh storitev) in za zdravstvene storitve; 10 odstotkov
popusta pri gotovinskem plačilu na mesečne in letne vstopnice; 10 odstotkov popusta pri
gotovinskem plačilu za kopališke storitve v kombinaciji z

gostinsko ponudbo: kopanje +
kosilo ali večerja, kopanje +
pizza, savna + kosilo ali večerja, savna + kopanje + kosilo;
10 odstotkov popusta pri gotovinskem plačilu pri nakupu darilnih bonov za storitve v kopališki recepciji za storitve wellness (bazen, savna, fitnes,
kombinacijo teh storitev in
druge storitve v Centru zdravja
in lepote). Popust ne velja za
vrednostne darilne bone. Popust se ne sešteva z drugimi
popusti, ki jih ponuja Zdravilišče Laško.
Unior, d. d., program turizem, Cesta na okroglo 15,
Zreče, tel.: 03 757 61 62 in
03 757 61 55. Člani društev
diabetikov imajo pri rezervaciji bivanja v KTC Rogla in
Termah Zreče 10-odstotni popust na redne cene penzionov, polpenzionov, najemov
in paketov.
Hotel Sava Rogaška, d. o. o.,
Zdraviliški trg 6, Rogaška Sla-

www.sanolabor.si
V Sanolaborjevih specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, zdravili brez recepta in raznovrstnimi izdelki za
zdravo življenje po vsej Sloveniji ponujamo vsem članom 5 % popust pri
nakupu. Popust ne velja za blago, ki je že znižano ali je v akciji.
Specializirane Sanolaborjeve prodajalne:
Ljubljana – Citypark, Šmartinska 152, tel.: 01 521 12 88
– Cigaletova 9, tel.: 01 23 25 371
– Koseze, Ul. bratov Učakar 54, tel.: 01 510 84 48
– Celovška 280, tel.: 01 510 85 19
Domžale, Slamnikarska 1, tel.: 01 724 44 23
Postojna, Zdravstveni dom, Prečna 2, tel.: 05 720 36 10
Brežice, Zdravstveni dom, Černelčeva 8, tel.: 07 499 32 00
Sevnica, Zdravstveni dom, Trg svobode 14, tel.: 07 816 28 40
Ribnica, Zdravstveni dom, Majnikova 1, tel.: 01 836 97 56
Maribor, City Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, tel.: 02 231 05 76
Novo mesto, Mercator center, Podbevška 4, tel.: 07 393 02 60
Slovenj Gradec, Mercator center, Ronkovska 4a, tel.: 02 883 86 06
Trbovlje, Trg revolucije 26, tel.: 03 563 02 96
N. Gorica, Mercator c., Industrijska c. 6, Kromberk, tel.: 05 333 44 96
Murska Sobota, Ul. Staneta Rozmana 7, tel.: 02 536 10 30
Velenje, Tomšičeva c. 13-15, tel.: 03 897 73 20
Jesenice, Mercator center, Spodnji Plavž 5, tel.: 04 583 64 60
Koper, Pristaniška 2 (na tržnici), tel.: 05 626 26 70
Celje, Mercator center, Opekarniška c. 9, tel.: 03 491 17 01
– Prosana, Kocbekova ul. 4, tel.: 03 544 33 95
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tina, tel.: 03 81 14 000, faks:
03 81 14 732. 10 odstotkov
popusta na storitve po rednem ceniku in pet odstotkov
popusta na programe.
Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, Jadranska
cesta 73, Ankaran. 5 odstotkov popusta na cene penzionskih storitev. Pokličite po telefonu 05 669 20 00. Člani se
v recepciji evidentirajte s
člansko izkaznico.

PREHRANA
UPINA, d. o. o., dopolnila k
prehrani, Franca Nebca 14,
Ljubljana (Rakovnik), tel.: 01
427 20 83. V naši prodajalni
do 30. junija 2006 ponujamo
10-odstotni popust na izdelke lecitin, omega 3, kavo karamel in sladila. Obiščete nas
lahko v ponedeljek, sredo in
petek od 10. do 12. ure ali
pokličite za brezplačni katalog izdelkov!

SANITETNI

MATERIAL
ZA DIABETIKE IN DRUGO

obisk naročite po tel.: 01 43
43 821 ali 040 24 77 24.
PULZ, d. o. o., Miklošičeva 24,
1000 Ljubljana, tel.: 01 433
10 43. Prodaja, kontrola in
servis merilnikov krvnega
tlaka. 10-odstotni popust pri
nakupu novega in pri popravilu starega aparata.
Hospitalia, d. o. o., vam v
svojih poslovnih enotah na
Kržičevi 7 v Ljubljani, Ljubljanski 11 na Bledu in Betnavski 9/a v Mariboru ob ustrezni predložitvi izkaznic še naprej daje 5-odstotni popust
pri prodajnem programu materialov in medicinskih pripomočkov in 10-odstotni popust
pri medicinskih storitvah v
svojih specializiranih storitvenih centrih.
Trgovina Revita - izdelki za
zdravo življenje, Tomažičeva
10, Izola (v hotelu Delfin,
vhod s parkirišča). Medicinske
pripomočke izdajamo tudi na
recept oziroma naročilnico
ZZZS. 10 odstotkov popusta
za izdelke za sladkorne bolnike (merilniki sladkorja s potrošnim materialom, posebna
obutev za diabetike) in 5 odstotkov na vse druge izdelke,
razen pri izdaji na recept.

Kana, d. o. o., Žalec. V podjetju imajo dolgoletne izkušnje z nego nog in diabetičnega stopala. Pri njih vam opravijo pedikuro, nego nog in
ponudijo izdelke za nego nog
na osnovi naravnih zelišč.
Udeležite se lahko tudi predavanja o negi nog, ki so vsak
prvi torek v mesecu ob 16.
uri ali po dogovoru za skupine. Predavanje je brezplačno.
5-odstotni popust je na pedikuro in izdelke. Pokličite in se
naročite po telefonu 03 713
18 16. Obiščite jih v Žalcu,
Savinjska cesta 45.

Zaloker & Zaloker, d. o. o.,
Kajuhova ulica 9, 1000 Ljubljana, tel.: 01 542 51 11. V
naši specializirani trgovini
vam ponujamo 10 odstotkov
popusta za nakup aparatov
za merjenje sladkorja v krvi,
testnih senzorjev, lancet, aparatov za pomoč pri impotenci
in za začasno pooperativno
obutev.

Salon DIVINA, Ulica Talcev 2,
Ljubljana Poljane. Urejeno stopalo - ugodje na vsakem koraku, pedikura in nega nog,
strokovna obravnava diabetičnega stopala, manikura, ročna
limfna drenaža in refleksna
masaža stopal. Članom društva omogočamo 10 odstotkov
popusta za vse storitve. Svoj

BBlight, Branko Burja, s. p.,
Kotlje 105, 2394 Kotlje, tel.
02 82 77 010 ali 041 448
651. 10 odstotkov popusta pri
nakupu naprave za pripravo
sanitarnih, pitnih voda in sobnih ionizatorjev (čistilcev in
izboljševalcev zraka). Ogled
in dodatne informacije na
http://www.bblight.com
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NAGRADNA KRIŽANKA
Avtor:
Rudi
Murn

PTICA
UJEDA

KRŠČANSKA TEKSTILNI
IZDELEK
DOBROZA
DELNOST
ODEVANJE

AROSA turistični
kraj
v Švici

POKRAJINA SRBSKO
HIJACINTA V SREDNJEM MOŠKO IME DOLGOREPA
(redko)
DELU
(iz črk:
PAPIGA
JV. GRČIJE
VOJNA)

VELIKI INDONEZIJSKI
OTOK
IVAN KRILOV

ORGAN
S KATERIM
SE LAHKO
POMEŽIKNE
GRELNIK
CENTRALNE
KURJAVE
NABREKLOST
SPOLNEGA
UDA

MITOLOŠKI
LETALEC

LIJAK

ZOLAJEV
ROMAN
PRIPRAVA ZA
PRIŽIGANJE
CIGARET

SIMBOL ZA TANTAL
PRIMORSKI NAZIV ZA VRV,
KI VARUJEJO JAMBOR, DA
SE NE PREVRNE, PRIPONA
ŠENOA
AUGUST
PROMETNI
OBJEKT

ŠVEDSKOAMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
(Lena)

VINKO MRAK
JAREK, KI GA JE STRMO
V BREG NAREDILA VODA

VENO TAUFER
NEKDANJI
ETIOPSKI
GOSPOD

SIMBOL
ZA TITAN
LJUBEZENSKI ZMENEK

NEKDAJ SO ORANJU
DEJALI
ŽUŽELKA,
KI BOLEČE PIČI
VOJAŠKI
TABOR
(star.)
VEZNIK

ZGORNJI,
RAZŠIRJENI
DEL
SAPNIKA

TURISTIČNI
KRAJ V ŠVICI
ANGLEŠKI
BRINJEVEC

VRSTA
TISKARSKIH
ČRK
(iz črk:
DANILA)

NAVDUŠENEC
ZA VSE
KAR JE
ANGLEŠKO

LATINSKOAMERIŠKI
DNINAR

OČESNA
MREŽNICA

PRIKAZ
ČESA PO
ZUNANJIH
ZNAČILNOSTIH

IT. OPERNI
SKLADATELJ
(Gioacchino)

VOJVODINSKI
PESNIK
(Karoly)

PREDEL,
DEL

SLADKA,
RUMENA
BUČNICA

PREMOŽENJE

PRILETNA
ŽENSKA

RAVNINA
(zastarelo)

GLAVNO MESTO MAROKA

KONEC
MOLITVE

SLIKA
V PASTELNI
TEHNIKI

VRSTA, ZNAČILNA OBLIKA

TREPETANJE
DEL
OČESA

MALO VREDNI
ODVEČNI POHIŠTVENI
PREDMETI
LJUDSKI
IZRAZ
ZA
MAVRAH

VEDA
O
LETALSTVU
ČRKI
IZ
BESEDE
TEME

POLET

OŠPIČENA
PALICA
VELIKA SKUPINA ČEBEL

ŽENSKA Z
OBČUTKOM
ZA
STVARNOST

ACS,
Karoly vojvodinski
pesnik

KAREL ERBEN
VEČJA ČRNA PTICA PEVKA,
SELIVKA, S SVETLO LISO
NA PRSIH

SIMBOL
ZA
TELUR

GRŠKI BOG
VOJNE
PRVA
ŽENSKA
TONE
TOMŠIČ
NIKO
GORŠIČ

BISTRENJE
RENATA
TEBALDI

TV
ZASLON

PRIDOBIVANJE MOČI
PO HUJŠI
BOLEZNI

ITALIJANSKI
KEMIK,
NOBELOVEC
1963
(Giulio)

NEKDANJI
ETIOPSKI
KNEZ

Nagrajencem križanke iz številke 62. čestitamo!
Nagrajenci so: Marija Oblak, Trg Franca Kozarja 16, 1430
Hrastnik, Andrejka Jereb, Nikolaja Pirnata 14, 5280 Idrija,
Milka Podobnik, V. Svetina 21, 4270 Jesenice, Peter Šeruga,
Koprska 27, 2000 Maribor, Janko Henigman, Aljaževa 22,
1132 Ljubljana in Ana Rimc, Prvomajska 53, 8290 Sevnica.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade podarja
Zdravilišče Laško. Rešene križanke pošljite do 5. aprila 2006
na naslov: Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška
ulica 25, 1000 Ljubljana, s pripisom »Nagradna križanka«. Ne
pozabite napisati vaše davčne številke in davčne izpostave.

BOŽJI
SEL,
?
VARUH

Geslo: _ _ za
_ _nagradno
_ _ _ _ _ _križanko
_ _ _ _ _(marec
_ _2006)
______
Kupon
Ime in priimek: ................................................................................................................
Ulica: .............................................................................................................................
Kraj in poštna številka: .....................................................................................................
Davčna številka in izpostava: .............................................................................................
M A R E C
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RAZVEDRILO

KOMBINACIJSKA KRIŽANKA BREZ ČRNIH POLJ
Spodnje besede vpišite v lik vodoravno ali navpično tako,
da se bodo med sabo ujemale. Na sivih poljih boste prebrali priimka dveh znanih Slovencev: polihistorja in pisatelja.
AL
AUMONT
AVION
BIKINI
FINSKA

PRI ZDRAVNIKU

IZKUŠNJA

»No, kako je zdaj z vašo zaspanostjo?«
»Čedalje slabše: zdaj nisem
zaspan niti takrat, kadar
moram vstati!«

»Zakaj letos ne boste odšli
na morje?«
»Dolgoletne izkušnje kažejo,
da doma dežuje najceneje!«

BREZ TEŽAV

»Lisice so pa res zvite živali!
Pomisli, zadnjič sem eno
ustrelil in ko sem prišel
bliže, sem videl, da je pes!«

FS
ILOVIK
IVANKA
KAJŽAR
KATRAN

LESTVA
LOOK
NOROST
NOVICA
OBLICA

OLIO
OSTRIŽ
RIBNIK
RODERIK
ROSA

SKI
SOKRAT
TAN
TRAKAR
UVEDBA

LOVSKA
»Ata, kako je lahko Bog vse
ustvaril v enem samem
tednu?«
»Preprosto, sinko, tedaj še ni
bilo občinarjev in obrtnikov!«

ZASLUŽKAR
»Opazujem vas in me zanima, zakaj delate zareze v
tale velik hlod.«
»Tešem.«
»Z žepnim nožkom?«
»Veste, plačan sem na uro!«

V HOTELSKI KUHINJI
»Gospod šef, kaj naj vzamem za želvjo juho, govedino ali svinjino?«

NA BENCINSKI ČRPALKI
»Saj mi boste kontrolirali
tudi gume, kajne.«
»Takoj: ena, dve, tri, štiri... v
redu!«

Aleksander Daskalović

MODRI JANEZEK

BOKSAR

»To, da so odkrili planete,
razumem. Ne vem pa, kje so
zvedeli za njihova imena!«

»Zadnji dvoboj sem dobil po
točkah.«
»Si ga dobro zmahal?«
»Niti ne, tolikokrat sem udaril mimo, da se je nasprotnik
prehladil zaradi prepiha.«

GORENJSKA
»So tole novi čevlji?«
»Ja, ata.«
»Potem pa delaj čim večje
korake!«

TRMOGLAVKA
»In kako to, da nisi stopila
na zavoro, ko si se zaletela?
Mož je zatulil: Bremzaj, jaz
pa ne dovolim, da kdo vpije
name!«

KARIERA

Spahr Jürg
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»Z aktivnim igranjem nogometa sem prekinil zaradi
prehude kratkovidnosti.«
»Je bilo težko slovo z nogometne zelenice?«
»Sploh ne, zdaj sem nogometni sodnik!«

2 0 0 6

ZVITEŽ
»Mami, mi daš dvesto tolarjev za starega moža, ki
tamle vpije.«
»Kaj pa kriči?«
»Sladoled, sladoled...«

ZVITI KOMARJI
Na dopustovanju v kampu so
družino nadlegovali sitni komarji. Potem so se pojavile
kresnice in mali Gašper je
prihitel k očetu:
»Ati, ati, zdaj nas pa komarji
kar z lučjo iščejo!«

Pripravil Jože Petelin
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