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Revija Sladkorna bolezen je vpisana 
v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za

kulturo RS, pod zaporedno številko 95

Izdajo Sladkorne bolezeni 
je omogočila FIHO 

– Fundacija za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij

Novo Nordisk AS je generalni sponzor 
Zveze društev diabetikov Slovenije

Za vsebino prispevkov in oglasov 
ne odgovarjamo. Nepodpisani prispevki 

so plačani oglasi

Začenja se prava pomlad
JJaannkkoo KKuuššaarr, 
predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

Pomlad se z vso naglico prebuja. Tu in tam nas vreme za
kakšen dan preseneti, toda lepi sončni dnevi so čedalje
bliže. Hoja v naravo bo iz dneva v dan bolj vabljiva. Naj-
bolj vztrajni pohodniki tudi v zimskem času niso čakali kri-
žem rok. Obilica snežnih padavin v letošnjem letu je tudi
našim članicam in članom (tistim ta korajžnim) omogočila
prijetno smuko. Ker so bile vse smučarske poti povsod

dobro oskrbovane, se nas je veliko podalo na bele poljane kar v dolini.
Ne glede na vse prednosti in lepote letošnje zime (še posebej za mladino)

pa je bila hoja po zasneženih in poledenelih pločnikih za veliko starejših
prav mučna. No, ja, ko bodo na vrtovih zacveteli tulipani, marjetice in drugo
spomladansko cvetje, bomo tudi na zimske radosti in tegobe pozabili.

Veliko naših društev je v zimskem času pripravilo in v glavnem tudi opra-
vilo redne letne občne zbore, ki naj bi bili zaradi zaključnih računov končani
praviloma do konca marca. Letos sem se udeležil več občnih zborov naših
društev. Za vse velja ocena, da so bili vsebinsko in organizacijsko dobro pri-
pravljeni. Večina je v programe dela vključila tudi strokovna predavanja.
Udeležba članov je bila povsod zelo velika, kar kaže, da članice in člani
društev cenijo delo svojih vodstev in društva kot celote.

Na teh srečanjih je bilo izrečenih tudi veliko pobud in predlogov za naše
nadaljnje skupno delo. Tudi prispevki iz naših društev, ki jih redno objavlja-
mo v zadnjem delu glasila Sladkorna bolezen, bodo še z besedo in sliko do-
polnili mojo oceno o njihovem delu.

Ker letos praznujemo 50-letnico našega organiziranega delovanja, se v iz-
vršnem odboru zveze in drugih delovnih telesih zveze in društev odgovorno
pripravljamo na prireditve, ki bodo v znamenju našega praznovanja. Prvo
takšno množično srečanje bo 27. maja v Gornji Radgoni. Pričakujemo, da se
bo na njem zbralo še več udeležencev kot na zadnjem športno-rekreacijskem
srečanju v Velenju. Gostitelj, Društvo diabetikov Gornja Radgona, se močno
trudi, da bi bili udeleženci tega športnega srečanja nadvse zadovoljni.

V zadnjem času smo imeli kar nekaj stikov s slovenskimi poslanci v evrop-
skem parlamentu. Namen tega povezovanja je bil, da jih opozorimo na ev-
ropsko deklaracijo o sladkorni bolezni in jih hkrati zaprosimo, da jo podpi-
šejo. V podpis jo je vsem evropskim poslancem predložila IDF/Evropa, Med-
narodna diabetična zveza za evropsko regijo.

Po zadnjih informacijah, ki jih imamo, je šest od sedmih slovenskih po-
slancev v evropskem parlamentu podpisalo ta izjemno pomemben doku-
ment, ki »poziva Komisijo in Svet EU, naj v novi strategiji EU prednostno ob-
ravnavata sladkorno bolezen kot eno glavnih bolezni, ki je veliko breme po
vsej EU«. O vsebini in namenu deklaracije bomo še obširneje pisali v našem
glasilu. Poslanka v evropskem parlamentu Ljudmila Novak in poslanec Borut
Pahor sta si na našo prošnjo vzela tudi čas ter se z nami pogovorila o name-
nu in vsebini evropske deklaracije in tudi o našem delu, ciljih in nalogah. 

Spodbudna novica je prišla tudi z Ministrstva za zdravje RS. Minister dr.
Andrej Bručan je imenoval delovno skupino, ki jo vodi Vesna Kerstin - Petrič,
podsekretarka na ministrstvu za zdravje. Skupina ima nalogo, da začne de-
lati in pripravljati akcijski načrt za preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2.
Ta dokument naj bi bil pozneje podlaga za pripravo nacionalnega programa
oskrbe sladkornih bolnikov. 

Zelo odgovorna in široka javna razprava že kar nekaj časa poteka o pred-
logu zakona o pacientovih pravicah. Konkretne pobude za sprejem takšnega
zakona obstajajo že več let, vendar prave volje in soglasja ni in ni bilo. Pri-
čakujemo, da bo vlada v čim krajšem času dala usklajen predlog zakona dr-
žavnemu zboru v nadaljnjo razpravo in sprejem. Predstavniki zveze smo se
aktivno vključili v razprave o predlogu zakona, ki jih v tem primeru organizi-
ra in vodi Zveza društev potrošnikov Slovenije.

Naj bo za tokrat dovolj. Spoštovane bralke in dragi bralci - skrbite za
svoje zdravje ter lepe in prijetne prvomajske praznike vam želim.

Pa lep pozdrav.

U V O D N I K

Foto:
Brane Bombač
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SSppoorrooččiilloo zzaa jjaavvnnoosstt 

V Sloveniji nista dovoljena trženje in uporaba stevije
MMiinniissttrrssttvvoo zzaa zzddrraavvjjee RRSS ooppoozzaarrjjaa nnaa nneeddoovvoolljjeennoo pprrooddaajjoo
rraassttlliinnee sstteevviijjaa iinn iizzddeellkkoovv iizz nnjjee.. 

V zadnjem času so mediji objavili besedila v zvezi s pred-
stavitvijo rastline stevija in izdelkov iz nje na slovenskem
trgu. Na osnovi odločbe Komisije 2000/196/ES, ki prepove-
duje dajanje v promet rastlino, kot tudi posušene liste Stevia
rebaudiana Bertoni, kot novega živila ali nove živilske sesta-
vine, skladno z Uredbo št. 258/97 (ES) Evropskega parla-
menta in Sveta, z Ministrstva za zdravje RS slovenske kupce
obveščamo in opozarjamo na nedovoljeno prodajo tega iz-
delka tudi na našem trgu. 

V besedilih, ki jih objavljajo mediji, rastlino stevija (Stevia
rebaudiana Bertoni) trajnico, ki uspeva od Severne Amerike,
Paragvaja, jugovzhodne Brazilije, Mehike, severnoameriških
Andov ter vse do brazilskega visokogorja, predstavljajo kot
sladilo, ki ne redi. 

V Evropi se stevija ni uporabljala kot tradicionalno živilo,
zato sodi v kategorijo novih živil in novih živilskih sestavin,
ki se v EU niso uživale v večjem obsegu. Z namenom zago-
tavljanja visoke stopnje zaščite zdravja ljudi je treba za nova
živila, preden so dana v promet na območju EU, izpeljati
postopek, v katerem se ugotavlja varnost uporabe novega
živila oziroma živilske sestavine.

Dne 22. februarja 2000 je bila izdana Odločba Komisije
2000/196/ES, ki prepoveduje dajati v promet rastlino, kot
tudi posušene liste Stevia rebaudiana Bertoni kot novo živilo
ali novo živilsko sestavino, skladno z Uredbo št. 258/97 (ES)
Evropskega parlamenta in Sveta.

Omenjena odločba temelji na mnenjih, ki ju je podal znan-
stveni odbor za živila Evropske komisije, in sicer na mnenju,
ki se nanaša na celotno rastlino Stevia rebaudiana Bertoni,
kot tudi na liste ter na snov steviozid kot sladilo. Znanstveni
odbor za živila je vlogo za komercialni proizvod iz rastline
stevija ocenil kot nezadostno v smislu neustrezne specifikaci-
je in standardizacije komercialnega proizvoda, saj ta ni vklju-
čevala študij o varnosti uporabe. Prav tako ni bilo priloženih
podatkov, ki bi potrjevali varno uporabo komercialnih proiz-
vodov kot živilskih sestavin ali kot nadomestkov za saharozo.

Znanstveni odbor za živila je pri sladilu steviozid, ki se
pridobiva s postopkom ekstrakcije iz listov stevije, podal
mnenje, ki podaja sum glede varnosti njegove uporabe.
Opravljene študije so nakazovale na kronično toksičnost,
kancerogenost in tudi na morebitne učinke na reproduktivni
sistem samcev ter posledično njegov vpliv na plodnost.
Poleg tega pa je bila dokazana genotoksičnost steviola, ki
nastaja kot razgradni proizvod steviozida pod vplivom mi-
kroflore v prebavnem traktu človeka.

Na podlagi podanih mnenj Znanstvenega odbora za živila
Evropske komisije je Komisija izdala negativno odločbo št.
2000/196/ES, ki ne dovoljuje uporabe (prometa) celotne
rastline, kot tudi ne listov rastline Stevia rebaudiana Bertoni
kot novega živila na celotnem območju EU. Slovenija je kot
članica EU prevzela vso njeno zakonodajo, zato tudi za Slo-
venijo velja Odločba Komisije 2000/196/ES, ki prepoveduje
dajati v promet rastlino, kot tudi posušene liste Stevia re-
baudiana Bertoni, kot novo živilo ali nove živilske sestavine,
skladno z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in
Sveta. 

V Sloveniji torej nista dovoljena prodaja in uporaba rastli-
ne Stevia rebaudiana Bertoni.
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Ime in priimek:

Datum in leto rojstva:   Diabetik od leta:

Ulica, kraj in pošta:

Podpis:

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

ČČllaannoomm ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv nnii ttrreebbaa nnaarrooččaattii ggllaassiillaa,, kkeerr ggaa ddoobbiijjoo bbrreezzppllaaččnnoo pprrii ddrruuššttvvuu..

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) bi
po vsem svetu potrebovali še štiri milijone zdravstvenih
delavcev, ki bi se borili proti hudemu pomanjkanju zdrav-
nikov in zdravstvenega osebja. Tudi zato skoraj poldruga
milijarda ljudi nima dostopa do zdravstvenih storitev. Veli-
ko med temi je kroničnih bolnikov in seveda sladkornih
bolnikov. 

Letošnji Svetovni dan zdravja, ki je bil 7. aprila, je bil po-
svečen zdravstvenim delavcem in je potekal pod geslom
Skupaj delamo za zdravje (Working Together for Health).
Svetovna zdravstvena organizacija je med cilje letošnjega
svetovnega dne zdravja zapisala, da želi opozoriti na glo-
balno krizo zdravstvenih delavcev, ki se po mnenju stro-
kovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije kažejo v po-
manjkanju kadrov zaradi dolgoletnega preskromnega vla-
ganja v izobraževanje, usposabljanje, plače, delovno okolje
in vodenje. Pri tem je treba poudariti tudi problematiko od-
nosov med bolniki in zdravstvenimi delavci ter med zdrav-
stvenimi delavci samimi. 

V Sloveniji je bilo v začetku januarja 4924 zdravnikov,
1260 zobozdravnikov, 3693 medicinskih sester, 11.444
zdravstvenih tehnikov, 961 fiziotarapevtov in 716 farma-
cevtov v lakarnah, k tamu številu pa je treba dodati še vse
administrativne in druge delavcev v zdravstveni dejavnosti.
Minister za zdravje mag. Andrej Bručan, dr. med., je v svoji
poslanici ob letošnjem dnevu zdravja med drugim zapisal,
da se tudi v Sloveniji že več let srečujemo s pomanjkanjem
zdravstvenih delavcev. Primerjave z drugimi državami Ev-
ropske unije kažejo, da močno zaostajamo po številu far-
macevtov, predvsem v bolnišničnih lekarnah. 

Za evropskim povprečjem zaostajamo tudi pri številu
zdravnikov in medicinskih sester. Čeprav podatki Združe-
nja zdravstvenih zavodov Slovenije kažejo porast števila
zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, analize stanja in pro-
jekcije v zvezi z načrtovanjem potreb po zaposlitvah na
področju zdravstvene nege v Republiki Sloveniji predvide-
vajo petodstotno povišanje do leta 2009, s čimer bi se pri-
bližali stanju zdravnikov in medicinskih sester v Evropski
uniji.

Pomanjkanje zdravstvenih delavcev ne vpliva le na kako-
vost zdravstvene obravnave bolnikov. Staranje prebival-
stva, hiter tehnološki razvoj ter vedno večja ozaveščenost

in zahtevnost pacientov povzročajo
naraščanje števila obravnav brez so-
razmerno večjega števila zdravni-
kov, medicinskih sester in drugega
zdravstvenega osebja, kar negativ-

no vpliva na obremenitev zdravstvenih delavcev. Slaba or-
ganizacija, pomanjkanje razvoja kakovosti in slaba učinko-
vitost še poslabšujejo stanje.  

Minister Bručan vidi rešitve nastale situacije v učinkovitem
upravljanju s človeškimi viri, spremembi načina dela s pou-
darkom na večpoklicnih procesnih timih in profesionalne-
mu obnašanju posameznih poklicnih skupin. Tako bi lahko
izboljšali sodelovanje med zdravniki, medicinskimi sestra-
mi in drugimi sodelavci v procesu zdravljenja in boljše or-
ganizirali delovne procese. Za dosego skupnega cilja je po-
trebno sodelovanje med različnimi partnerji v našem
zdravstvenem sistemu, kjer vsakdo nosi del odgovornosti.
Visoko strokovno usposobljeni zdravstveni delavci in sode-
lavci so namreč pomemben del napredka nadaljnjega ra-
zvoja na področju zdravstva. 

Na koncu naj se vrnem k kroničnim boleznim, s katerimi
sem tudi začel svoj uvodnik. Zdravstveni strokovnjaki po-
vsod po svetu namreč nenehno poudarjajo in opozarjajo
na to, da so kronične bolezni najhujši morilec. Ocene ka-
žejo, da bo samo v Aziji v prihodnjih desetih letih zaradi
kroničnih bolezni umrlo okoli 270 milijonov ljudi. 

»Vsi se ukvarjajo z aidsom in ptičjo gripo, število sladkor-
nih bolnikov pa povsod zelo hitro narašča,« je opozoril di-
rektor avstralskega inštituta za sladkorno bolezen profesor
Paul Zimmet. Svojo trditev je podkrepil s podatkom, da v
Avstraliji  za boj proti morebitni epidemiji pričje gripe na-
menjajo 170 milijonov avstralskih dolarjev (sto milijonov
evrov), za veliko večje probleme, ki jih povzroča sladkorna
bolezen, pa le pet milijonov dolarjev. Razlika je očitna.

Še slabše je v nerazvitih azijskih in afriških državah, kjer z
naraščajočo blaginjo ljudje prevzemajo tudi nezdrav način
življenja. Če k temu dodamo še omejen dostop do zdrav-
stvenih storitev, je znamenj za alarm več kot dovolj. In
prav zato je mednarodna diabetična zveza (IDF) za geslo
letošnjega svetovnega dneva sladkorne bolezni izbrala
geslo Enaka oskrba za vse sladkorne bolnike (Diabetes
Care for Everyone).

Proti kroničnim boleznim
CCvveettoo PPaavvlliinn, vaš urednik

B E S E D A  U R E D N I K A
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VVllaassttaa GGjjuurraa KKaallooppeerr,, dr. med.

Avstrijska ministrica za zdravje
Maria Rauch - Kallat je v nagovoru
na konferenci na Dunaju, ki so se
je udeležili tudi slovenski diabeto-
logi, poudarila, da je sladkorna bo-
lezen tipa 2 v današnjem času naj-
večji zdravstveni problem, ki je po-
sledica nezdravega načina življenja.
Najprej je bila to bolezen starejših
ljudi, zdaj pa za njo zbolevajo če-
dalje mlajši in celo otroci. Tipični
zapleti sladkorne bolezni so hudi
ter zahtevajo široko in zelo drago
oskrbo bolnikov. 

Pri vsebinski pripravi konference
so sodelovale mednarodne organi-
zacije, kot so EASD (Evropsko zdru-
ženje za raziskave sladkorne bolez-
ni), IDF/Evropa (Mednarodna diabe-
tična zveza za evropsko regijo),
FEND (Evropsko združenje diabeto-
loških medicinskih sester) in PCD
(Združenje za oskrbo diabetikov na

primarni ravni). Sklepi s tega sreča-
nja bodo predstavljeni zdravstve-
nim ministrom EU, ki se bodo
konec aprila sestali na neuradnem
sestanku in nato junija na uradnem
srečanju.

SKLEPE SO OBLIKOVALI
V ŠTIRIH DELOVNIH SKUPINAH

Prvi  tematski sklop je bil prepre-
čevanje srčno-žilnih bolezni pri lju-
deh s sladkorno boleznijo. Največja
težava pri preprečevanju, odkriva-
nju in zdravljenju teh zapletov slad-
korne bolezni je pomanjkanje sta-
tističnih podatkov o ljudeh s slad-
korno boleznijo in o tistih z mote-
no regulacijo glukoze v krvi.

Druga delovna skupina se je osre-
dotočila na zmanjševanje zapletov
sladkorne bolezni. Poudarili so
pomen pravočasnega izvajanja pre-
ventivnih programov. Ti naj ne bi
bili usmerjeni le v preprečevanje
nastanka sladkorne bolezni in me-

taboličnega sindroma, ampak tudi v
preprečevanje drugih  bolezni, kot
so srčno-žilne, nekatere oblike raka
in osteoporoza. Taki preventivni
programi zahtevajo sodelovanje na
različnih ravneh, udeleženi pa mo-
rajo biti predvsem tisti, ki skrbijo
za javno zdravstveno politiko.

Zgodnje preprečevanje sladkorne
bolezni tipa 2 je bilo tema tretje
delovne skupine. V okviru te je bil
predstavljen tudi slovenski pro-
gram tekmovanja iz znanja o slad-
korni bolezni na osnovnih in sred-
njih šolah kot učinkovit način vzgo-
je o zdravem načinu življenja. Ta
skupina ugotavlja, da bodo za slad-
korno boleznijo zagotovo v veliko
večji meri zbolevali ljudje, ki živijo
z dejavniki tveganja. Tisti, ki se
zdravo prehranjujejo in se redno
dovolj gibljejo, bodo prizadeti po-
zneje in v manjšem številu. Vlada
mora podpirati programe, ki spod-
bujajo telesno dejavnost in zdrav
način prehranjevanja za vse.

Četrta skupina je obravnavala
problem širjenja sladkorne bolezni
tipa 2 pri ženskah, predvsem pri
tistih iz nižjih socialnih slojev in
pri priseljenkah iz Afrike in z Bli-
žnjega vzhoda. Sladkorna bolezen
narašča tudi pri ženah med noseč-
nostjo.  Otroci teh mater so genet-
sko bolj izpostavljeni nastanku de-
belosti in sladkorne bolezni tipa 2.
Nujno je dobro obvladovanje bo-
lezni med nosečnostjo in prepreče-
vanje nastanka bolezni pri tvega-
nih skupinah. Posledično so po-
gostejši tudi tipični zapleti, zlasti
srčno-žilni.

Nujno je ozaveščanje širše javnos-
ti. Vzgojo je treba začeti čimprej, že
pri otrocih, zdrav način življenja pa
je treba ohranti vse življenje, tja v
pozna leta. Le tako bomo lahko
uspešno zajezili uničevalni pohod
sladkorne bolezni tipa 2.

Dunajska priporočila 
zdravstvenim ministrom za obvladovanje
sladkorne bolezni
AAvvssttrriijjaa jjee kkoott pprreeddsseedduujjooččaa EEvvrrooppsskkii uunniijjii ((EEUU)) ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezzeenn oozznnaaččiillaa kkoott pprreeddnnoossttnnii zzddrraavvssttvveennii 
pprroobblleemm.. ZZaattoo jjee ffeebbrruuaarrjjaa aavvssttrriijjsskkoo mmiinniissttrrssttvvoo zzaa zzddrraavvjjee oorrggaanniizziirraalloo kkoonnffeerreennccoo,, kkaatteerree ggllaavvnnaa vvsseebbiinnaa 
ssoo bbiillaa pprriippoorrooččiillaa zzaa pprreepprreeččeevvaannjjee,, uuggoottaavvlljjaannjjee iinn oobbvvllaaddoovvaannjjee ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii ttiippaa 22..
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TUDI NAŠI EVROPSKI POSLANCI
PODPISALI DEKLARACIJO O SLADKORNI BOLEZNI

Mednarodna diabetična zveza za evropsko regijo (IDF/Evropa) je v sodelo-
vanju z Evropsko Unijo (EU) in Avstrijo kot predsedujočo državo v prvem
polletju letošnjega leta oblikovala skupno strategijo za obvladovanje slad-
korne bolezni in predvsem za preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2. V ta
namen izdana deklaracija bi Svetu Evrope omogočila oblikovanje priporočil
za takšno delovanje.

Za boljšo seznanjenost s problematiko sladkorne bolezni v Evropi so za-
prosili vse poslance v evropskem parlamentu, da jo podpišejo. Podpise so
zbirali na plenarnih srečanjih poslancev v Bruslju in Strasbourgu. Zadnja
priložnost je bila od 3. do 6. aprila 2006 v Strasbourgu. Nacionalne organi-
zacije članice IDF/Evropa, med njimi je tudi Zveza društev diabetikov
Slovenije, so pomagale pri pridobivanju podpisov evropskih poslancev.
Deklaracijo je podpisalo 423 evropskih poslancev. Tudi slovenski so se kar
dobro odrezali, saj smo zbrali 85 odstotkov podpisov, kar pomeni, da
deklaracije od sedmih ni podpisal le eden. 

Z rezultati zbiranja podpisov in nadaljnjim uresničevanjem deklaracije
bodo zdravstveni ministri seznanjeni na neuradnem sestanku konec aprila
letos v Bruslju. Deklaracijo bodo natančnejše obravnavali na uradnem
srečanju junija.

Vlasta Gjura Kaloper, dr. med.
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Sladkorni bolniki niso deležni 
vseh pravic, ki jim pripadajo

VVllaassttaa GGjjuurraa KKaallooppeerr,, dr. med.

Verjetno je bil program tisti, zaradi
katerega smo se srečanja tokrat ude-
ležili v polnem številu. Slovenijo sva
zastopala doc. dr. Marko Medvešček,
dr. med., diabetolog iz ljubljanskega
Kliničnega centra, in Vlasta Gjura Ka-
loper, dr. med., podpredsednica
Zveze društev diabetikov Slovenije.
Tudi druge države so zastopali pred-
stavniki medicinske stroke in organi-
zacij diabetikov. 

POMEMBNO JE ZBIRANJE
PODATKOV O SLADKORNI BOLEZNI

Z uvodnim predavanjem je prof.
Laszlo Madacsy iz Madžarske, pred-
sednik delovne skupine DEPAC, pred-
stavil rezultate dosedanjega dela. Po-
udaril je uspešno sodelovanje med
nekaterimi državami, med katerimi je
tudi Slovenija. Nato je prof. Valdis Pi-
rags predstavil način zdravstvene os-
krbe sladkornih bolnikov v Latviji in
zbiranja podatkov o sladkornih bolni-
kih. Pomembno vlogo imajo pri tem
zdravniki splošne medicine s pomoč-
jo nevladnih organizacij. 

Tako zbrani podatki za leto 2005
kažejo, da je prevalenca sladkorne
bolezni tipa 2 dvoodstotna. Glede na
dejavnike tveganja je kar osem od-
stotkov prebivalstva rizičnega, med
katerimi je več žensk po 40. letu sta-
rosti in največ jih je iz Rige. Ureje-
nost sladkorne bolezni so ugotavljali
po vrednostih HbA1c. Pri mladih dia-
betikih tipa 1 so vrednosti nizke,
vendar zadnji podatki kažejo, da so
ukrepi učinkoviti in razmere se že iz-
boljšujejo.

FINSKI NACIONALNI PROGRAM
VEDNO NAVDUŠUJE

Čeprav je bil finski nacionalni pro-
gram oskrbe sladkornih bolnikov že
večkrat predstavljen, smo bili tudi to-
krat navdušeni nad njim. Podpred-
sednica finske organizacije sladkor-
nih bolnikov Marjatta Stenius - Kau-
konen je predstavila njihov način ob-
likovanja nacionalnega načrta za
sladkorno bolezen in njegovo izvaja-
nje. Vse potencialne sodelavce jim je
uspelo prepričati o pomembnosti ak-
tivnega izvajanja nacionalnega načr-
ta. Junija bodo svetovni javnosti
predstavili prve ovrednotene rezulta-

te nacionalnega načrta za sladkorno
bolezen.

Svoje nacionalne programe so
predstavili tudi predstavniki iz Slo-
vaške, Poljske in Češke, vendar v no-
beni od teh držav niso k programu
pristopili tako celostno in domišljeno
kot na Finskem. 

V zadnjem delu petkovega skupnega
dela smo nekaj več slišali o dejavnosti
latvijskih in madžarskih organizacij
sladkornih bolnikov. V obeh dajejo
velik poudarek izobraževanju in vzgoji
ter preprečevanju nastanka zapletov.
Pozitivne izkušnje imajo pri tem tudi s
povezovanjem z drugimi sorodnimi or-
ganizacijami kroničnih bolnikov, pred-
vsrem z društvi za srce in ožilje.

ZMANJŠATI JE TREBA
ZAPLETE SLADKORNE BOLEZNI

Popoldansko delo je bilo razdeljeno
na dve skupini. V eni so bili medicin-
ski strokovnjaki, v drugi pa predstav-
niki organizacij sladkornih bolnikov.
Zmanjševanje zapletov sladkorne bo-
lezni, predvsem zmanjševanje kardi-
ovaskularnih zapletov, sta bili vodilni
temi v skupini strokovnjakov. Kot
smo slišali potem v sobotnih sklepih

PPeettoo ssrreeččaannjjee ssttrrookkoovvnnjjaakkoovv iinn pprreeddssttaavvnniikkoovv oorrggaanniizzaacciijj ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv iizz ddeesseettiihh nnoovviihh ččllaanniicc 
ddrržžaavv EEUU ((DDiiaabbeetteess EExxppeerrttss PPaanneell ffrroomm AAcccceessssiinngg CCoouunnttrriieess,, DDEEPPAACC)) jjee bbiilloo ttookkrraatt vv RRiiggii,, ggllaavvnneemm mmeessttuu 
LLaattvviijjee,, eennee oodd bbaallttsskkiihh ddrržžaavv nnaa sseevveerruu EEvvrrooppee.. SSrreeččaannjjee jjee bbiilloo oodd 3300.. mmaarrccaa ddoo 11.. aapprriillaa ppoodd 
ppookkrroovviitteelljjssttvvoomm ffaarrmmaacceevvttsskkeeggaa ppooddjjeettjjaa NNoovvooNNoorrddiisskk..
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je skrajni čas, da takoj začnemo
ukrepati na vseh ravneh, če hočemo
zajeziti strahotno rast srčno-žilnih
zapletov pri ljudeh s sladkorno bo-
leznijo. Vse to je bilo poudarjeno
tudi v dunajski deklaraciji, ki je bila
sprejeta konec februarja na konferen-
ci na Dunaju.

Deset predstavnikov organizacij di-
abetikov iz novih držav članic EU nas
je imelo dve zelo zanimivi in aktualni
temi: družbeni in socialni vidiki pra-
vic bolnikov in preprečevanje slad-
korne bolezni tipa 2, v kateri sem
predstavila dobre izkušnje s tekmo-
vanjem v znanju o sladkorni bolezni
na slovenskih šolah.

O pravicah, ki bi jih morali biti de-
ležni sladkorni bolniki v primerjavi s
tistimi, ki jih dobijo, je spregovorila
Andreja Bukovska iz Slovaške. Ugo-
tovljeno je bilo, da bolniki iz različ-
nih razlogov še vedno niso deležni
pravic, ki jim pripadajo. Tu ne gre le
za materialne pravice in pravice do
zdravstvene oskrbe, ampak gre tudi
za pravice na ravni odnosov med
med bolnikom in zdravstvenimi de-
lavci, kot so na primer spoštovanje,
zaupanje, varovanje podatkov, obve-

ščenost in podobno. V razpravi smo
ugotovili, da v nobeni državi te pravi-
ce niso stoodstotno zagotovljene. Na-
loga naših organizacij je, da jih pou-
darjamo in se zanje zavzemamo.

PREDSTAVILI SMO NAŠE
TEKMOVANJE ŠOL

Sama sem predstavila slovensko
tekmovanje iz znanja o sladkorni bo-
lezni na osnovnih in srednjih šolah, ki
poteka že sedem let. Projekt je bil
sprejet kot odličen način primarnega
preprečevanja sladkorne bolezni tipa
2 in za promocijo zdravega načina ži-
vljenja. Vzgoja mladih je pri tem naj-
pomembnejša in tudi najučinkovitejša.
Vsi so z navdušenjem sprejeli pred-
log, da bodo poskusili s takim progra-
mom v svojih državah, pozneje pa bi
tekmovanje lahko preseglo državne
meje. Po mnenju finske predstavnice
bi nam pri tem lahko pomagala EU.

Poleg sklepov smo v soboto slišali
še odlično predavanje Gaborja Koron-
dana. Prikazal je nujnost pridobiva-
nja podatkov o stroških v zvezi s
sladkorno boleznijo. V nekaterih ev-
ropskih državah jih imajo, v Sloveniji
pa, žal, ne. Za načrtovanje dela in
sredstev pa so ti podatki nujni. Ker je
bilo njegovo predavanje izjemno
kompleksno, zanimivo in uporabno,
ga je dr. Medvešček povabil v Slove-
nijo. Vabilu se je z veseljem odzval,
zato upam, da bo tudi prišel.

Srečanje članov DEPAC smo končali
tako, da smo si do prihodnjega sre-
čanja zadali »domačo nalogo« o tem,
kakšni so dejansko stroški v zvezi s
sladkorno boleznijo v posameznih
državah. Skušali bomo zbrati podat-
ke in jih nato uporabiti pri nadalj-
njem delu. 

ZAČETEK PRIPRAVE OSNUTKA
NACIONALNEGA PROGRAMA OSKRBE SLADKORNIH BOLNIKOV
Spodbudna novica je končno prišla iz naše vlade, torej od tistih, ki

morajo biti najbolj zainteresirani za zdravje državljanov. Vesna Kerstin
Petrič, dr. med., vodja sektorja za promocijo zdravja in zdrav življenjski
slog na Ministrstvu za zdravje RS nam je sporočila: »Na ministrstvu za
zdravje se zavedamo problema naraščanja sladkorne bolezni tipa 2 v
Sloveniji. 

Po podatkih raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri
odraslih prebivalcih Slovenije iz leta 2001 prevalenco sladkorne bolezni
med odraslimi prebivalci Slovenije ocenjujemo na 4,5 odstotka. Zaradi
navedenega smo letos na ministrstvu za zdravje začeli pripravljati os-
nutek akcijskega načrta za preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2. Ak-
cijski načrt bo utemeljen v Nacionalnem programu zdravstvenega varst-
va, ki ga pripravljamo vzporedno.

V okviru tega bomo na ministrstvu za zdravje ustanovili delovno
skupino za pripravo akcijskega načrta za preprečevanje sladkorne
bolezni, ki bo s svojim znanjem in izkušnjami sodelovala pri pripravi
omenjenega akcijskega načrta. Naloga delovne skupine bo priprava in
oblikovanje akcijskega načrta, ki naj bi bil še letos po javni razpravi
posredovan vladi.«

Po zadnji informaciji je delovna skupina že oblikovana. V njej je osem
članov, in sicer predstavnikov ministrstva za zdravje, zdravstva in naše
Zveze. Vodja delovne skupine je Vesna Kerstin Petrič, dr. med., koordi-
natorka pa dr. Cirila Hlastan Ribič, višja svetovalka II na Ministrstvu za
zdravje RS.

V Zvezi društev diabetikov Slovenije pozdravljamo to pobudo, ker
menimo, da je začetek oblikovanja nacionalnega programa oskrbe slad-
kornih bolnikov postavljen na pravo pot. Zdaj lahko upamo, da se bodo
stvari res premaknile.

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

Zato so se v Organizaciji združenih
narodov (OZN) na pobudo Mednarod-
ne diabetične zveze (IDF) odločili pri-
praviti resolucijo o sladkorni bolezni.
Načrt priprave obsega tri faze:

1. sprejetje resolucije,
2. uveljavljanje v posameznih drža-

vah,
3. izvajanje resolucije.
Pomemben datum bo 14. novem-

ber 2007, ko bo resolucija predstav-
ljena v skupščini OZN. Že februarja
2007 bodo z njo seznanjeni v odbo-
ru OZN, nato pa jo bodo po ustalje-
nem postopku sprejemanja obravna-
vali kot nujno. 

NAMEN RESOLUCIJEO
SLADKORNI BOLEZNI

Namen resolucije je mobilizacija
vseh držav članic OZN, da veliko sto-
rijo pri širokem ozaveščanju ljudi o
sladkorni bolezni, da spodbujajo in
ustvarjajo možnosti za raziskave ter
da zagotavljajo optimalno oskrbo
vsem ljudem s sladkorno boleznijo.

Pred časom je bila v OZN že spreje-
ta resolucija o okužbah z virusom
HIV in o aidsu, tako da se je ozave-
ščenost o tej bolezni na vseh ravneh
močno povečala. Podoben učinek bi
radi dosegli z resolucijo o sladkorni
bolezni.

Projekt temelji na delu skupin, ki
so oblikovane glede na specifična
stališča in glede na posamezna
zemljepisna območja. Teh skupin je
šest:

1. za politični postopek v OZN,
2. za promocijo in ozaveščanje,
3. za trženje,
4. za ekonomske podatke,
5. za epidemiološke podatke in
6. za posebne potrebe.
Skupine, razdeljene po zamljepi-

sem načelu, so:

1. evropska delovna skupina,
2. afriška in bližnjevzhodna skupina,
3. skupina za Zahodni Pacifik,

Azijo in Jugovzhodno Azijo,
4. skupina za Severno in Južno

Ameriko.
Ustanovljen je bil tudi upravni

odbor, ki ga sestavljajo vodje teh sku-
pin, predseduje pa jim prof. Michael
Silink, ki je tudi podpredsednik IDF.

NALOGE EVROPSKE
DELOVNE SKUPINE

Na politični ravni je naloga evrop-
ske delovne skupine  zagotoviti za-
dostno število držav članic OZN, ki
so pripravljene odgovoriti in podpreti
resolucijo o sladkorni bolezni. Pro-
grame bodo oblikovali glede na poli-
tične razmere v vsaki državi. Izkuš-
nje si bodo države lahko izmenjevale
in tako iskale najboljše poti za čim
večji učinek.

IDF za evropsko regijo (IDF/Evropa)
združuje 42 članic, kar je  precejšen
del od 192 držav članic OZN. Zaradi
lažje organizacije in komunikacije za
zdaj evropsko delovno skupino sestav-
ljajo članice EU. Koordinator dela je Sir
Michael Hirst, strokovni vodja pa prof.

Michael Hall. Skupina ima 25
članov, ki so iz različnih držav
EU. Med njimi sem tudi avtori-
ca tega članka in v veliko čast
mi je, da lahko sodelujem pri
tako velikem in pomembnem
svetovnem projektu.

Do zdaj je bilo že precej na-
rejenega, predvsem pri ustvar-
janju objektivnih možnosti za
delovanje. Tako so bile zelo
uspešne skupine za trženje,
promocijo in ozaveščanje in so-
delovanje z EU in organizatorji
kongresa IDF, ki bo decembra v
Južni Afriki. Pripravlja se tudi
prva javna predstavitev dela in
smernic, ki bo na kongresu
Ameriške diabetične zveze
(American Diabetes Associati-
on, ADA) junija v Washingtonu.
Prihodnja večja predstavitev bo
septembra v Kobenhavnu na
kongresu Evropskega združenja
za raziskave na področju slad-

korne bolezni (EASD, European Associ-
ation for Study of Diabetes).

V evropski delovni skupini smo se
dela lotili z vso vnemo. Zavedamo
se, da samo dokument, kakršen bo
resolucija o sladkorni bolezni v Zdru-
ženih narodih lahko omogoči odgo-
vorno delovanje vseh članic OZN
glede preprečevanja nastanka slad-
korne bolezni in njenih zapletov.

Resolucija OZN o sladkorni bolezni
SSllaaddkkoorrnnaa bboolleezzeenn jjee ggrroozzeeččaa nneevvaarrnnoosstt nnee llee vv rraazzvviitteemm,, tteemmvveečč ttuuddii vv nneerraazzvviitteemm ddeelluu ssvveettaa.. TTeežžkkoo jjee ssiicceerr
rraazzuummeettii,, ddaa ppoossttaajjaa bboolleezzeenn ssooddoobbnneeggaa nnaaččiinnaa žžiivvlljjeennjjaa pprroobblleemm vv ddrržžaavvaahh,, kkjjeerr ššee vveeddnnoo ppuussttooššii llaakkoottaa.. 
ŠŠee tteežžee ppaa jjee ttaammkkaajjššnnjjiimm pprreebbiivvaallcceemm ddooppoovveeddaattii,, kkaajj jjee zzddrraavv nnaaččiinn žžiivvlljjeennjjaa oozziirroommaa pprreehhrraannjjeevvaannjjaa,, 
ččee nniimmaajjoo nniittii oossnnoovvnniihh žžiivviill.. VVeennddaarr ppooddaattkkii kkaažžeejjoo,, ddaa ssee ssllaaddkkoorrnnaa bboolleezzeenn nneezzaaddrržžnnoo ššiirrii ttuuddii mmeedd nnjjiimmii.. 
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Zdravljenje bolezni 
ali zdravljenje človeka?

BBaarrbbaarraa JJaarrcc, univ. dipl. psih.

Najprej je šok. Morda smo slutili.
Morda je res vse kazalo na to. A
zares slišati ta stavek, dokončno iz-
vedeti, je lahko za marsikoga kot
smrtna obsodba. Kot da je sveta že
danes konec. Saj vsi vemo, da bomo
nekoč umrli. Tudi če smo popolnoma
zdravi, nas lahko na primer že danes
povozi avto. A vseeno se tega ne za-
vedamo tako popolno, tako zares.
Smrt je nekje daleč in neoprijemljiva.
Ko pa smrt izvira iz lastnega telesa,
ko v obliki kronične bolezni raste v
lastnem telesu, ne moremo nikamor
pobegniti. Samo to telo imamo - in
zdaj moramo živeti z njim in z bolez-
nijo. Živeti z zavestjo, da ne bo bolje,
da gre lahko samo še na slabše.
Kako se s tem spoprijeti?

Seveda ni vse tako dokončno. Kro-
nična bolezen ne pomeni, da bomo
jutri umrli, ampak da se moramo spo-
padati s težavami, s katerimi se zdra-
vim ljudem ni treba. Verjetno smo si
ljudje podobni: šele ko nekaj izgubi-
mo, se zavemo, kako veliko nam je
pomenilo. Šele ko je zdravje ogrože-
no, vemo, kako zelo je pomembno. A
človeško telo je ustvarjeno tako, da
lahko deluje tudi ob manjši zmoglji-
vosti. In tudi z boleznijo je mogoče
lepo in kakovostno živeti.

RAZVOJ MEDICINE
ODPIRA NOVA VPRAŠANJA

Medicina in farmakologija razvijata
vedno nove oblike zdravljenja in

zdravil. Življenjska doba kroničnih
bolnikov je čedalje daljša in zdravlje-
nje oziroma vsaj vzdrževanje obsto-
ječega stanja vedno bolj človeku pri-
jazno. Toda z razvojem medicine se
ljudje soočamo s težavami, s kakršni-
mi se naši predniki niso. Nekoč so
ljudje umrli zaradi bolezni, ki jih v
današnjem času preprosto ozdravimo
z antibiotiki. Tudi sladkorni bolniki
pred stotimi leti pač ne bi živeli tako
dolgo, zdaj pa kronični bolniki živijo
z boleznijo tudi cela desetletja. Bolni-
ki, ki bi pred stotimi leti hitro umrli,
lahko celo ustvarjajo nove generacije
- in spremljajo, kako otroci odrašča-
jo.

In čeprav medicina napreduje in se
življenje kroničnih bolnikov daljša, se
pri zdravljenju v resnici nihče ne
ukvarja s celim človekom, ampak z
boleznijo. Zdravijo bolezen, zdravijo
nogo, oči. Človeka, ki je za vsem
tem, ki se ubada z lastnimi strahovi
in upanji, smo postavili na stranski
tir. Kot da za stanje bolezni ni po-
membno, kaj človek ob njej doživlja.

IMAJO BOLNIKI DOVOLJ
PSIHOLOŠKE PODPORE?

Razvoj medicine, ki je seveda zaže-
len, je po drugi strani nepopoln. Ra-
zvoj psihološke podpore namreč

daleč zaostaja, kot da ni potrebe po
njem. V Sloveniji nimamo sistemati-
čne psihološke podpore kroničnim
bolnikom. Vsak posameznik je pre-
puščen samemu sebi, čeprav bi
morda potreboval strokovnjaka, s ka-
terim bi se lahko pogovoril.

Ko izvemo diagnozo, dobimo od
zdravstvenega osebja informacije, kaj
ta bolezen sploh je, kako živeti z njo,
kakšna je dieta, kakšne so morebitne
posledice. Recimo, da smo veliko iz-
vedeli o sladkorni bolezni - a kako
vemo, da smo izvedeli vse? Radi bi
vedeli še več. Predvsem pa bi se
morda radi s kom pogovorili, kako se
počutimo. 

Kakšne strahove doživljamo, kak-
šno upanje nas navdaja? Kako bole-
zen vpliva na odnose z našimi bli-
žnjimi? Kako organizirati svoje življe-
nje, kako oblikovati načrte? Radi bi
se pogovorili z nekom, ki razume in
je strokovno podkovan. Saj se lahko
pogovorimo z zdravnikom, a najbrž
bi potrebovali še strokovnjaka, ki bi

»»IIzzvviiddii kkaažžeejjoo,, ddaa iimmaattee ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezzeenn..«« LLee kkoommuu ttaa ssttaavveekk nnee bbii sspprreemmeenniill žžiivvlljjeennjjaa?? 
SSpprreemmeenniill ppoogglleeddaa nnaa žžiivvlljjeennjjee,, sspprreemmeenniill ooddnnoossaa ddoo sseebbee iinn ddoo ssvvoojjiihh bblliižžnnjjiihh??

Z A  N A Š E  Z D R A V J E
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poznal tudi psihološki in sociološki
vidik bolezni - in bi imel za pogo-
vor dovolj časa. Podobno kot imajo
na šolah svetovalno službo. Bolniki
se v tam namen organizirajo v
društva, se med seboj izobražuje-
jo, delijo svoje izkušnje, strahove
in načine spopadanja z njimi. Ven-
dar je vprašanje, ali je to dovolj.

KAJ PA BOLNIKOVI BLIŽNJI?
Primanjkljaj se kaže še na enem

področju. Nihče se sistematično ne
ukvarja s tem, kako se počutijo
bolnikovi bližnji. Tudi zanje je
sladkorna bolezen šok, tudi oni
morajo živeti z boleznijo. Tudi oni
so soočeni z zavestjo smrti. Svojci
so lahko zmedeni: ne vedo, kako
ravnati z bolnikom. In to ne samo
z vidika zdravljenja (na primer
kako ravnati, če ima bolnik hipo-
glikemijo), ampak z vidika celotne-
ga človeka. Kako ravnati z bolni-
kom, ko je obupan? O čem se po-
govarjati? 

Življenje svojih bližnjih, ki so
zdravi, največkrat jemljemo kot ab-
solutno zanesljivo. Če se na primer
spreta zdrav oče in zdrava hči in si
rečeta kaj grdega, česar v resnici
ne mislita, ju pozneje morda pre-
plavijo občutki krivde, a najbrž
niso tako hudi kot pri odnosu med
zdravim in kronično bolnim člove-
kom. Zdravi ljudje najbrž ne po-
mislijo tako kot bolan oče: »Kaj pa
če je bila to zadnja stvar, ki sem ji
jo rekel?« Ali kot njegova hči: »Na
smrt je bolan - kako sem lahko
taka do njega?« In če bolezen traja
dlje, se tudi občutki krivde kopiči-
jo. Kaj narediti z njimi? Se lahko ta-
krat, ko se bližnjemu zdi, da ne
more več biti psihična opora bolni-
ku, na koga obrne?

Dokler v zdravstvenih domovih in
v bolnišnicah poleg medicinskega
zdravljenja ne bo poskrbljeno tudi
za psihološko podporo, se mora-
mo znajti sami. Naučiti se moramo
živeti z boleznijo. Ne skušajmo ži-
veti sebi v škodo, ne skušajmo ži-
veti proti bolezni, ne skušajmo se
pretvarjati, da je ni. Vzemimo jo
kot del vsakdana. Ohranimo upa-
nje. Zavedajmo se, da še vedno
sije isto sonce. Nazadnje se vsako
življenje konča, in ker se tega zave-
damo bolj kot drugi ljudje, obrni-
mo to sebi v prid: pogovarjajmo
se. Poskrbimo zase. Izkoristimo
dan. Še danes povejmo svojim bli-
žnjim, da jih imamo radi.

Ko sem tam nekje pri štiridesetih
prišel na konja, sem si privoščil
malce lagodnejše življenje, ki sem ga
rad začinil s slastnimi obroki okusne
hrane in poplaknil z dobro kapljico.
Na novi način življenja sem se hitro
privadil. In navada je kot železna
srajca.

Pa so šle počasi kilce gor, trebu-
šček se je spremenil v trebuh, nekam
okrogel sem postajal v obraz in giba-
nje sem začel preprosto sovražiti.
Naravnost ljubil sem posedanje pred
televizorjem, pa redno poležavanje
na kavču. Žurke s prijatelji dolgo v
noč so postale skoraj redni obred.
Ponavadi sem noč prespal nakresan
kar na kavču v dnevni sobi. Žena me

je že k zakonskim dolž-
nostim začenjala priga-
njati, kajti tudi ta šport
sem počasi opuščal. So-
razmerno z večanjem
teže, seveda.

Pa je prišel dan X. Poti-
homa se je plazil in neke-
ga dne udaril: postalo mi
je slabo, oblile so me
potne srage, skoraj bi
padel v komo. Hitra
pomoč dežurnega zdrav-
nika in enako hitra dia-
gnoza sta me postavili na
trdna tla: povišana vred-
nost sladkorja v krvi,
močno zvišan krvni pri-
tisk, o prekomerni teži se
zdravniku niti ni zdelo
potrebno govoriti.

Po prvem šoku sem se
vzel v roke in naredil
načrt. Pred televizor sem
sedel le še za večerni
dnevnik, na krožniku sem
obvezno pustil polovico
hrane, ampak le prve tri
dni, kajti žena je hitro
dojela, kakšne so  moje
nove potrebe. Vsako jutro
sem telovadil, si nato vzel
popoldne eno uro za
hiter sprehod in se v pod-
jetju vpisal v pohodniško
sekcijo. Oba soda, name-
njena vinu, sem odstranil
iz kleti in si začel nabirati
zdravilne rožice, ki jih
sam tudi posušim. Iz po-
sušenih  zeli pripravim
prav okusen in zdrav čaj.

Po dveh mesecih je
kontrola pri zdravniku že

pokazala prve dobre rezultate. Teht-
nica se je ustavila kar pet kilogramov
niže, tudi pritisk in sladkor sta padla
skoraj na normalo. Moja psiha se je
občutno popravila in zdaj, leto dni
po streznitvi, se počutim deset let
mlajšega. Ja, pa tudi ženi me ni
treba več priganjati k najljubšemu
načinu gibanja, ha, ha. Ta zadeva me
spet še pa še veseli.

Imel sem srečo, da je moj dan X
prišel še ob pravem času. Nepoprav-
ljiva škoda še ni bila narejena. In
delal bom na tem, da se dan X ne bo
več ponovil. Posnemajte me, grešni-
ki! 

M. Srabočan

Glosa

Prišel je dan  X
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Sončna svetloba je vir življenja in zdravja

VVllaassttaa GGjjuurraa KKaallooppeerr,, dr. med.

Vemo, da nekateri
procesi v celicah pote-
kajo izključno pod vpli-
vom svetlobe, kot je na
primer vsem zelo znana
fotosinteza v zelenih
rastlinah. Tudi po-
membni kemični proce-
si v celicah človeškega
organizma potekajo le
pod vplivom svetlobne
energije. Sončno svetlo-
bo kot vir energije raz-
iskujejo že zelo dolgo.
Intenzivne raziskave v
zdravstvene namene pa
so se začele v 19. sto-
letju, ko je dr. Biels Ry-
berg Fiesen dobil Nobe-
lovo nagrado za prouče-
vanje učinkov zdravlje-
nja s svetlobo.

Sončno svetlobo med
drugim sestavljata
rdeča in infrardeča svet-
loba. Pri zdravljenju se
uspešno uporabljata
vidna rdeča in infrarde-
ča svetloba. Tako zdrav-
ljenje poteka s pomočjo
laserja. 

Vidna rdeča svetloba
ima valovno dolžino
680 nanometrov (1 nm
= 10-9 m) in prodre od 8
do 10 mm globoko v
tkivo. Infrardeča svetlo-
ba z valovno dolžino
904 nm prodre od 30
do 40 mm globoko v
tkivo. Pri zdravljenju
različnih težav zdaj

uporabljamo še druge
valovne dolžine (druge
barve) svetlobe.

Tako imenovana mo-
nokromatska svetloba
NIR (Near Infra Red -
blizu infrardeči svetlo-
bi) je po raziskavah, ki
so jih opravili v zadnjih
letih, zelo učinkovita
pri zdravljenju različnih
težav pri sladkorni bo-
lezni. Dokazali so, da
se po šestih obsevanjih
pri 98 odstotkov bolnih
s periferno polinevro-
patijo izboljša občute-
nje, po 12 pa kar pri
vseh.

Dokazano je tudi iz-
boljšanje mikrocirkula-
cije pri razjedah na sto-
palih diabetikov in po-
sledično hitrejše celje-
nje. Pod vplivom svetlo-
be se pospeši prolifera-
cija fibroblastov in nas-
tanek novih kožnih ka-
pilar (neoangiogeneza). 

Svetloba ne posega v
življenjske procese celi-
ce, ampak s svojo ener-
gijo le ustvarja razmere
za vzpostavljanje urav-
noteženega delovanja
prizadete celice. To se
dogaja na ravni mito-
hondrijev, celičnih or-
ganelov, ki so odgovor-
ni za zagotavljanje
energije v celici. S svet-
lobo pravzaprav spod-
bujamo celice, tkiva in
organizem v celoti k
uravnoteženemu delo-
vanju, kar pomeni
zdravje.

DDaa jjee ssoonnččnnaa ssvveettlloobbaa vviirr žžiivvlljjeennjjsskkee eenneerrggiijjee,, oo tteemm nnii nnoobbeenneeggaa ddvvoommaa,, zzaattoo ssoo jjoo lljjuuddjjee vv vvsseehh oobbddoobbjjiihh 
rraazziisskkoovvaallii.. NNee ddaa ssoo jjoo ssaammoo rraazziisskkoovvaallii,, aammppaakk ssoo pprroouuččeevvaallii mmoožžnnoosstt uuppoorraabbee ssvveettlloobbee vv zzddrraavvssttvveennee 
nnaammeennee,, ttoo jjee zzaa zzddrraavvlljjeennjjee rraazzlliiččnniihh bboolleezznnii.. 
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Informacije: tel.: 01/721 27 79, 
GSM: 031 61 51 96
VOTAN d.o.o.,
Teslova ulica 30, 1000 ljubljana
www.v o t an .s i ,   i n f o@v o t an .s i

LUČKA - S SVETLOBO DO ZDRAVJA
Na naših tleh je sončno svetlobo za zdravljenje
uspešno uporabljal svetovno znani zdravnik dr.
Arnold Rikli, ki je imel na Bledu kliniko in kopali-
šče. Dosegal je velike uspehe s tedaj zelo revoluci-
onarno metodo zdravljenja s sončno (atmosfer-
sko) kopeljo. Skupina raziskovalcev, strokovnjakov

za medicino, fiziko, računalništvo, strojništvo in podobne vede, na-
daljuje njegovo delo, le da je tokrat vir svetlobe dioda.
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KARDIOMOBIL ZOPET NA POTI
PPffiizzeerr sskkuuppaajj zz DDrruuššttvvoomm zzaa zzddrraavv--
jjee ssrrccaa iinn oožžiilljjaa SSlloovveenniijjee iinn vv ssooddee--
lloovvaannjjuu zz ZZvveezzoo ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv
SSlloovveenniijjee žžee ttrreettjjee lleettoo uussppeeššnnoo
nnaaddaalljjuujjee ss pprreevveennttiivvnnoo ddeejjaavvnnoossttjjoo
nnaa ppooddrrooččjjuu ssrrččnnoožžiillnniihh oobboolleennjj iinn
ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii..
Navdušenje nad kardiomobilom je
pred dvema letoma preseglo vsa
pričakovanja. Z avtodomom smo
oktobra 2004 krenili na pot z brez-
plačnimi predavanji, razstavo o de-
javnikih tveganja za nastanek
srčnožilnih obolenj in sladkorne
bolezni, z izobraževalnimi gradivi,
razstavo in brezplačnimi meritvami
krvnega tlaka, holesterola in slad-
korja v krvi. V treh akcijah kar-
diomobila je bilo opravljenih 9785
meritev krvnega tlaka, holesterola
in sladkorja v krvi. Povišan krvni
tlak je imelo 59,1 odstotka pre-
gledanih ljudi, povišan holesterol v
krvi 54,6 odstotka in povišan krvni
sladkor 17,2 odstotka. 
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Za naju tokrat na telefonu 
in internetu
SSppoollnnoosstt jjee oobbččuuttlljjiivvoo iinnttiimmnnoo ppooddrrooččjjee ččlloovveekkoovveeggaa žžiivvlljjeennjjaa.. ČČeepprraavv ssoo
tteežžaavvee ss ssppoollnnoossttjjoo ppooggoossttee,, vveelliikkookkrraatt oossttaanneejjoo pprriikkrriittee iinn zzaammoollččaannee.. 

Bolniki jih še vedno težko priznajo
in zaupajo strokovnjakom. S priho-
dom prvega zdravila na trg, znameni-
te »modre tabletke«, so se začele tudi
glede obravnave težav s spolno funk-
cijo stvari spreminjati. Tako je zdaj
pot do kakovostnega spolnega življe-
nja in povrnjene samozavesti lahko
odvisna od odkritega pogovora.

Pri farmacevtskem podjetju Pfizerju
so skupaj z Društvom za zdrava seči-
la ustanovili svetovalni center Za
naju. Za vse, ki jih pestijo težave s
prostato, mehurjem ali  imajo motnje
erekcije, bodo na voljo koristni na-
sveti specialistov urologov. Svetovalni
center je po besedah dr. Cirila Obla-
ka, dr. med., specialista urologa iz

Kliničnega centra v Ljubljani, name-
njen vsem, ki želijo izvedeti vse o bo-
leznih in težavah, povezanih s sečili.  

Telefonski pogovor z zdravnikom je
pri reševanju teh težav lahko spodbu-
da za obisk osebnega zdravnika ali
specialista urologa. Telefonska linija
Za naju bo na voljo od 11. aprila. Sve-
tovanje urologa bo anonimno.  

Poskrbeli pa so tudi za zanimive
nasvete strokovnjakov z različnih 
terapevtskih področij na  
www.za-naju.si, o vidikih kakovostne-
ga partnerskega odnosa. Na splet-
nem središču bodo po 11. aprilu na
vsa dodatna vprašanja obiskovalcev
vsak teden odgovarjali različni zdrav-
stveni strokovnjaki.
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dr. sc. KKaarriinn KKaanncc, dr. med.

Velja prepričanje, da se nočna hi-
poglikemija pojavlja pri približno
tretjini ljudi, ki se zdravijo z insuli-
nom, a so podatki o tem v literaturi
zelo različni. Verjetno je pogostejša
pri otrocih. Če ima nekdo razvito ne-
zavedanje hipoglikemije, je njeno
spoznavanje še težje, tako podnevi in
tudi ponoči. 

Nezavedanje hipoglikemija je sta-
nje, ko bolnik po več let trajajoči
sladkorni bolezni, zdravljeni z insuli-
nom, ob hipoglikemiji ne čuti več
značilnih znakov hipoglikemije (tre-
savica, potenje, nemir …), ima pa te-
žave na primer s koncentracijo, govo-
rom ... Slednji znaki so precej milejši
in jih bolnik sam niti ne opazi, če ni
posebej pozoren nanje. Tako stanje
je lahko zelo nevarno, saj človek
proti hipoglikemiji pravočasno ne
ukrepa in se lahko zgodi, da pade v
nezavest ali tako imenovano hipogli-
kemično komo. 

MARSIKDO NOČNO
HIPOGLIKEMIJO PRESPI

Nezavedanje hipoglikemije se raz-
vije zaradi prilagoditve možgan na
ponavljajoče se hipoglikemije ob dlje
trajajoči sladkorni bolezni, pa tudi

zaradi motenega izločanja tako ime-
novanih kontraregulatornih hormo-
nov (glukagona, adrenalina …). Če
delovanje teh hormonov zaradi hipo-
glikemije ni moteno, ti v telesu pos-
krbijo za povišanje glukoze v krvi.
Začarani krog ponavljajočih hipogli-
kemij in zaradi tega nastanek neza-
vedanja hipoglikemije lahko učinkovi-
to prekinemo tako, da preprečimo
nočne hipoglikemije.

Ljudje, ki se zdravijo z insulinom,
marsikatero nočno hipoglikemijo
»prespijo«. Kako lahko sklepamo, da
je nekdo prespal hipoglikemijo?
Morda se zjutraj zbudi s spominom
na hude sanje ali s povišano ravnijo
glukoze v krvi, ki nastopi kot posle-
dica hipogliemije. Vsekakor vsaka
prespana hipoglikemija lahko pripo-
more k postopnem razvoju nezave-
danja hipoglikemije. 

V raziskavi, ki sem jo s kolegi
opravila na kliniki v Ljubljani, so
nam ljudje, zdravljeni z insulinom, v
anketi na vprašanje, če se zavedajo
nočne hipoglikemije, odgovorili ta-
kole: 60,1 odstotka je bilo takih, ki
so se nočne hipoglikemije zavedali,
37,4 odstotka se je ni zavedalo, 2,5
odstotka pa jih na to vprašanje ni
odgovorilo.  

ZAKAJ NASTANE
NOČNA HIPOGLIKEMIJA? 

Na nastanek nočne hipoglikemije
vpliva več dejavnikov, ki se med
seboj prepletajo, in sicer: vrsta insu-
lina, ki ga človek uporablja, raven
glukoze v krvi pred spanjem, raven
telesne aktivnosti čez dan, uživanje
alkoholnih pijač in dejavniki, kot sta
daljše trajanje sladkorne bolezni in
njena dobra urejenost. 

Podrobneje si oglejmo posamezne
dejavnike:
• vrsta insulina: telo je bolj občutlji-

vo na insulin v prvi polovici noči,
kot proti jutru. Zato je za normal-
no raven glukoze v krvi sprva po-
trebnega manj insulina, proti jutru
pa več. Običajni srednjedolgodelu-
joči insulin (NPH), ki ga nekdo
vzame pred spanjem pa ima svoj

vrh delovanja ravno takrat, ko telo
potrebuje manj insulina, zato je
nevarnost za nočno hipoglikemijo
velika; nedavno so odkrili dva
nova insulinska analoga dolgode-
lujočega insulina, od katerih pred-
vsem eden enakomerno deluje vso
noč, kar izrazito zmanjša nasta-
nek nočne hipoglikemije. Delova-
nje insulinske črpalke pravtako
lahko naravnamo tako, da v prvem
delu noči izloča drugačno in
ustrezno količino insulina kot
proti jutru. Na nastanek nočne hi-
poglikemije vpliva tudi kateri krat-
kodelujoči insulin. Hipoglikemij je
manj pri zelo hitrodelujočih insu-
linskih analogih;  

• raven glukozev krvi pred spanjem:
najbolj varna vrednost glukoze v
krvi pred spanjem je okoli 7,5
mmol/l;

• raven telesne aktivnosti: vsaka te-
lesna aktivnost poveča občutljivost
na insulin in manjšo poterbo po
njem še od šest do 15 ur po konča-
ni telesni aktivnosti; najbolje je se-
veda, če je aktivnost redna, kar po-
meni, da smo odmerek insulina
lahko že pred tem prilagodili; po-
zornost je potrebna, kadar je aktiv-
nost izjemna; 

• daljše trajanje sladkorne bolezni:
pri sladkorni bolezni tipa 1, ki traja
več kot pet let, lahko postopno
nastane slabše občutenje hipogli-
kemije;  

• dobra urejenost sladkorne bolezni
je nujna zaradi preprečevanja kas-
nejših zapletov, a pri tem je korak
do hipoglikemije zelo majhen.
Treba se je skrbno opazovati in
tako je mogoče odlično izpeljati
dobro urejenost s čim manj hipo-
glikemij.
Nočna hipoglikemija je velik izziv

tako za človeka s sladkorno bolezni-
jo kot tudi za terapevta, vendar se je
z njo mogoče uspešno spoprijeti. Po-
treben je temeljit in odkrit pogovor,
na podlagi katerega ugotovimo, kak-
šen je najboljši pristop - ta pa se
vsekakor razlikuje od človeka do člo-
veka.      

Nočna hipoglikemija 
NNooččnnaa hhiippoogglliikkeemmiijjaa jjee pprraavvaa nnooččnnaa mmoorraa.. VVeerrjjeettnnoo jjee nnoočč ttiissttii ddeell ddnneevvaa,, kkoo jjee hhiippoogglliikkeemmiijjoo nnaajjbboolljj 
nneepprriijjeettnnoo ddoožžiivveettii.. TTee oobbččuuttkkee ppoozznnaa vvssaakk,, kkii ssvvoojjoo ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezzeenn zzddrraavvii zz iinnssuulliinnoomm.. PPoonnooččii ttuuddii nnaaššaa 
ččuuttiillaa ppooččiivvaajjoo iinn sspprreemmeemmbbee vv tteelleessuu jjee mmeedd ssppaannjjeemm tteežžjjee zzaazznnaavvaattii kkoott vv bbuuddnneemm ssttaannjjuu;; ppoolleegg tteeggaa ssoo
ddookkaazzaallii,, ddaa ččlloovveekk zznnaakkee hhiippoogglliikkeemmiijjee ččuuttii bboolljjee vv ssttoojjeeččeemm kkoott vv lleežžeeččeemm ppoolloožžaajjuu..
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SSppooššttoovvaannii
Sladkorni bolnik tipa 2 sem že 20 let.

Star sem 55 let, visok 170 cm, tehtam 70
kg. Telesna teža je stalna. Krvni tlak
imam 130/70. Prehrano imam dietno. V
prostem času veliko hodim in kolesarim.
Krvni sladkor si merim sam. Uporabljam
aparat Contour. Ob rednih kontrolah pri
diabetologu in rednem jemanju zdravil
so vrednosti sladkorja v krvi na tešče
med 6 in 8, po jedi in zaužitju tablet
med 9 in 13 mmol/l. Tri leta sem bil
samo na dieti. Sedemnajst let sem jemal
tablete Daonil. 

Pred petimi leti sem doživel hudo pro-
metno nesrečo: zlom roke in reber, pretres
možganov in raztrgano vranico, ki so jo
operativno odstranili. Po dveh letih sem
moral operirati kilo, ki je nastala na poo-
perativni brazgotini, 24 ur po operaciji pa
sem pretrpel možgansko kap. Ta je kot po-
sledico pustila močno prizadetost govora
in čustveno spremenjeno osebnost. Lani
oktobra sem moral ponovno operirati kilo.
Po možganski kapi so mi zamenjali tablete,
namesto daonila jemljem glukobay in dia-
prel. Poleg teh tablet jemljem še plavix (za
redčenje krvi), fosamax (osteroporoza) in
xanox in cipralex (za pomiritev psihičnega
stanja). 

Z svojim diabetologom sem se že pogo-
varjal o prehodu s tablet na insulin, ven-
dar vedno znova doživljam strah ob po-
misli na injekcije. Sam vem tudi, da je moj
dnevni odmerek tablet zelo velik, zato vas
prosim za strokovni nasvet, koliko tabelet
na dan lahko največ vzamem. Če bi ostal
še naprej na terapiji s tabletami, kakšne
posledice mi lahko te pustijo.

Za vse, kar boste storili zame, se vam za-
hvaljujem in vas lepo pozdravljam.

Vaš stalni bralec 
L. D.

OOddggoovvoorr::
Spoštovani gospod, najlepša hvala

za Vaše vprašanje in tudi za to, da ste
svoje stanje zelo natančno opisali.
Tako se veliko laže vživim v Vaš prob-
lem in si natančneje predstavljam,
kako Vam je in kako se počutite. Res

ste imeli smolo z avtomobilsko nesre-
čo in nato še s kapjo, vendar vidim,
da ste zelo pogumen človek in se s te-
žavami uspešno spoprijemate.

Vzorno skrbite zase: imate primerno
telesno težo, urejen krvni tlak, tudi
meritve glukoze v krvi so primerne,
razen morda, da vam glukoza po jedi
skoči do 13,0 mmol/l - priporočljivo bi
namreč bilo, da se po jedi glukoza
giblje do največ 10 mmol/l ali po ne-
katerih merilih celo le do 7,5 mmol/l.
Prav zato verjetno z diabetologom raz-
mišljata o začetku zdravljenja z insuli-
nom. Morda Vam je kdaj tudi zaupal
vrednost Vašega hemoglobina A1c
(HbA1c), ki pokaže, kako je Vaša slad-
korna bolezen v povprečju urejena v
zadnjih dveh mesecih. Ta vrednost naj
bi se čim bolj približala normali, to je
v večini laboratorijev največ 6,1 %. Če
se ta vrednost giblje okoli 7 %, že raz-
misljamo o uvedbi insulina, če je izčr-
pana terapija s tabletami ob dieti in
telesni aktivnosti. Res je, da je v prak-
si uvedba insulina ponavadi zelo
pozna, šele ko se HbA1c povzpne do

8 %  ali celo 10 %. 
Diaprel MR, ki ga

prejemate, spada
med zdravila iz
skupine sulfanilure-
je, ki na celice v
trebušni slinavki
delujejo tako, da
spodbujajo izloča-

nje insulina. To je seveda dobro, obe-
nem pa se s tem izčrpavajo rezerve
lastnega insulina. Zato se v zadnjem
času v terapiji sladkorne bolezni nagi-
bamo k zdravilom, ki pomagajo ohra-
njati lastno zalogo insulina, tako da
izboljšujejo telesno občutljivost na in-

sulin ali pa se kar odločimo za zače-
tek zdravljenja z insulinom. Telesna
občutljivost na insulin je ponavadi
slaba pri debelih ljudeh. Vi imate in-
deks telesne mase (ITM) 24, kar je
normalno (do 25 normalno, med 25 in
30 je čezmerna teža, nad 30 pa debe-
lost). Tako si od uvedbe na primer
metformina, ki je eno takih zdravil,
verjetno ne moremo preveč obetati.

Osebno bi Vam svetovala prehod na
insulin, razumam pa, da morda potre-
bujete še nekaj časa za premislek.
Lahko bi  povečali odmerek diaprela
MR - zdaj namreč prejemate minimalni
odmerek ene tablete, lahko pa bi pre-
jemali do štiri tablete na dan. Po drugi
strani pa pišete, da se Vam upira je-
mati toliko tablet in priznam, da Vas
razumem. Če bi prešli na insulin, na
primer na mešanico zelo hitro delujo-
čega in srednje dolgo delujočega insu-
lina pri večerji, potem bi bila verjetno
Vaša sladkorna bolezen dobro ureje-
na, obenem pa bi odpadle vse tablete,
ki jih prejemate za sladkorno bolezen. 

Seveda bi bilo treba opazovati, kako
se Vaše telo odziva na insulin. Morda
bi bili potrebni dve injekciji na dan.
Težko je predvideti vnaprej, vendar
utemeljeno upam, da bi shajali že z
zmernim odmerkom insulina, ker niste
debeli. Obenem bi ohranili še neko za-
logo lastnega insulina in bi bilo vode-
nje sladkorne bolezni preprostejše.
Kakšna insulinska terapija je za Vas
najboljša, lahko ugotovita le skupaj z
diabetologom.  

Ne bojte se zdravljenja z insulinom.
Ljudje skoraj brez izjeme povedo, kako
zelo se jim izboljša počutje in kako
ponovno pridobijo mladostni polet, na
katerega so že pozabili, kakšen je bil.
Dobro urejena sladkorna bolezen Vas
bo s pomočjo insulina obvarovala pred
kasnejšimi zapleti sladkorne bolezni,
tako da bo starost lepša. Verjetno po-
mislite tudi na hipoglikemije, ki seveda
neizogibno spremljajo insulinsko tera-
pijo, vendar so obvladljive, posebno
pri Vas, ki znate prisluhniti svojemu
telesu in zanj dobro skrbite.

Želim Vam vso srečo in pišite nam
kaj, kako Vam gre. Seveda sem Vam
na voljo tudi za dodatna vprašanja. 

Vprašanja za dr. Kančevo lahko pošljete na naslov:
ZZvveezzaa ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveenniijjee,, UUrreeddnniiššttvvoo SSllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii 

(Vprašanje za dr. Karin Kanc, dr. med.),, KKaammnniišškkaa uull 2255,, 11000000 LLjjuubblljjaannaa

TTaabblleettee DDnneevvnnoo ZZjjuuttrraajj OOppoollddnnee ZZvveeččeerr TTeeddeennsskkoo
Diaprel MR 30 Mb 1 1 - - -
Glukobay 100 Mb 3 1 1 1 -
Plavix 75 Mb 1 1 - - -
Fosamax 0,5 Mb - - - - 1
Xanax 0,5 Mb (začasno) 3 1 1 1 -
Cipralex 10 Mb (začasno) 1 1 - - -

V P R A Š A N J A  I N  O D G O V O R I

dr. sc. KKaarriinn KKaanncc,, dr, med.
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Prehranske vlaknine (2. del)

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

AAnnddrreejjaa ŠŠiirrccaa ČČaammppaa

Kot smo zapisali že v prejšnji
številki, ima pomembno vlogo
pri uravnavanju hitrosti pre-
snove in s tem posledično hit-
rosti rasti krvnega sladkorja po
obroku tudi prehranska vlakni-
na. Zato ne bo odveč, da v tej
številki povemo nekaj več o ži-
vilu, ki vsebuje veliko prehran-
ske vlaknine, je po okusu po-
dobna krompirju, pa vendar ni
njegov sorodnik. Beseda bo o
topinamburju in inulinu, ki ga
vsebuje.

TOPINAMBUR IN INULIN
Topinambur, pri nas bolj po-

znan pod imenom jeruzalem-
ska artičoka, prihaja iz Severne
Amerike. V Evropo je prišel v
prejšnjem stoletju kot okrasna
rastlina zaradi rumenega so-
cvetja, gomolje pa so uporabili
za krmo živali, predvsem svinj. Cve-
tovi, sicer manjši, močno spominjajo
na sončnico. 

Topinambur je predstavnik sončnic,
je trajna rastlina, samorasla in izred-
no odporna. Jeseni pozabljeni gomo-

lji v zemlji celo prezimijo in na po-
mlad rastlina ozeleni, požene 1,5 do
tri metre visoka stebla, ki postopoma
olesenijo. Na spodnjem delu rastline
opazimo zelene srčaste liste, v zgor-
njem delu pa so suličasti. Stebla in
listi so enako kot pri sončnici hrapavi

in porasli z dlačicami. Na stranskih
vejah se oblikujejo socvetja, ki zacve-
tijo v polnem sijaju šele konec polet-
ja ali celo jeseni. 

Pri topinamburju so užitni gomolji,
ki so odebeljeni deli korenine. So
močno razčlenjeni, bradavičasti in
polni očes, podolgovate oblike in
spominjajo na drobno hruško. V pov-
prečju tehtajo do sto gramov. Meso
gomolja je lahko tako kot krompir
bele ali rumene barve, lupina pa je
rumene do rdeče barve, kar je odvis-
no od sorte.

Tudi glede količine vode je topi-
nambur primerljiv s krompirjem, saj
vsebuje skoraj 80 odstotkov vode.
Glavna sestavina krompirja je škrob,
ki ne vsebuje dietnih vlaknin, v na-
sprotju z njim pa topinambur vsebu-
je 20 odstotkov inulina in približno
dva odstotka beljakovin. Jesenski go-
molji vsebujejo več inulina kot gomo-
lji, ki prezimijo v zemlji. Med prezi-
movanjem v zemlji gomolji zmrznejo,
po odmrznitvi pa se del inulina pre-
tvori v sladkor fruktozo. Poleg inuli-
na vsebuje topinambur tudi železo
(Fe), kalcij (Ca), fosfat (P), kalij (K) in
vitamine A, B1, B2, C ter lecitin in
holin. 

RReeddnnaa tteelleessnnaa aakkttiivvnnoosstt tteerr uurraavvnnootteežžeenn iinn zzddrraavv nnaaččiinn pprreehhrraannjjeevvaannjjaa ssllaaddkkoorrnneeggaa bboollnniikkaa ssttaa oossnnoovvaa 
zzaa uussppeeššnnoo nnaaddzzoorroovvaannjjee kkrrvvnneeggaa ssllaaddkkoorrjjaa.. SSooddoobbnnaa pprreehhrraannsskkaa nnaaččeellaa pprrii ssllaaddkkoorrnnii bboolleezznnii nnee oommeejjuujjeejjoo 
vveečč cceellee vvrrssttee žžiivviill,, kkoott ššee pprreedd lleettii,, vveennddaarr ppoouuddaarrjjaajjoo pprreeddnnoossttii ddoollooččeenniihh žžiivviill.. 
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S TOPINAMBURJEM LAHKO
NADOMESTIMO KROMPIR

Predvsem zaradi visoke vsebnosti
inulina je topinambur idealna zele-
njava za sladkornega bolnika. Z njo
lahko nadomesti krompir in popes-
tri svoje jedilnike. Tako bo
obrok ne samo okusnejši, tem-
več tudi veliko bolj zdrav. Naj
ponovimo: topinambur sladkor-
nemu bolniku ne povzroča hit-
rega in ne velikega dviga krv-
nega sladkorja, pri presnovi tako
rekoč ne potrebuje insulina, organi-
zem oskrbi z veliko količino prehran-
ske vlaknine, podaljšuje občutek sito-
sti, pomaga pri zniževanju holestero-
la, na drugi strani pa izboljšuje peris-
taltiko in uravnava prebavo. Ima pa
enako energijsko vrednost kot krom-
pir (80 kcal/100 g). 

Topinambur lahko jemo tudi
surov, vendar nam daje večji gastro-
nomski užitek, če ga termično ob-
delamo, tako da ga  kuhamo, duši-
mo ali pečemo v pečici s kapljico ali
dvema repičnega olja, ga pripravi-
mo kot juho, prilogo, dodamo zele-
ni solati ali radiču, v posušeni obliki
(kosmiči topinamburja) lahko obo-
gatimo jogurt ali testo za polnoz-
rnat, ržen kruh.

Topinambur, dolgo pozabljena ze-
lenjava, se vrača na naše jedilnike s
svojevrstnim okusom, barvo in spo-
gledljivostjo z, za mnoge Slovence,
nepogrešljivim živilom - krompirjem.
Naj se znajde tudi na vašem jedilni-
ku. 

RŽEN KRUH Z DODATKOM
TOPINAMBURJA

Kruh z dodatkom topinamburja ali
jeruzalemske artičoke je pripravljen iz
ržene moke, rženih zrn in dodatka
kosmičev topinamburja
po klasičnem pos-
topku peke

kruha z nastavkom kislega testa (kot
so ga pekle naše babice). 

Glavna surovina kruha je rž (Secale
cereale L.) v obliki celega zrnja in
moke. Poleg pšenice je tudi rž pravo
krušno žito in spada med temne
žitne vrste. Rž je bogat vir tako
topne kot netopne prehranske vlakni-
ne, mineralov posebej magnezija, ka-
lija, fosforja in železa in vitaminov
vitB1, B2, B6, B12, E in niacina. Kruh z
dodatkom celih rženih zrn ostane
dlje časa svež, ima večjo hranilno in
manjšo energijsko vrednost. 

HHrraanniillnnaa vvrreeddnnoosstt cceelleeggaa 
rržžeenneeggaa zzrrnnjjaa::
11,6 % beljakovin
1,7 % maščob
69,0 % ogljikovih hidratov

7,3 % dietnih vlaknin
1,9 % mineralnih snovi

HHrraanniillnnaa vvrreeddnnoosstt kkrruuhhaa 
zz ddooddaattkkoomm ttooppiinnaammbbuurrjjaa

10,4 g beljakovin
0,9 g maščob
44,6 g ogljikovih hidratov
9,3 g dietnih vlaknin
2,5 g mineralnih snovi
209 kcal (887kJ)

Zaradi visoke vsebnosti dietnih
vlaknin, nižje energijske vrednosti je
primeren v prehrani sladkornih bolni-
kov in vseh tistih, ki bi radi kaj več
storili za svoje zdravje. Kruh, ki je na
jedilniku sladkornega bolnika najpo-
gosteje in je vsakodnevno prisoten,
ima pomembno vlogo pri urejanju
njegove sladkorne bolezni. 

Prehranska vlaknina, še posebno
inulin, ki se nahaja v rženem kruhu z
dodatkom topinamburja: 
• Izboljša črevesno funkcijo. Prehran-

ska vlaknina povečuje volumen
blata, znižuje pH vrednost v debe-
lem črevesju, skrajša čas potovanja
hrane skozi prebavila in s tem pre-
preči zaprtost.

• Veže holesterol in žolčne kisline in
posledično znižuje skupni holeste-
rol, predvsem pa holesterol LDL.

• Po obroku upočasnjuje prehod že-
lodčne vsebine v dvanajstnik in
tanko črevo. S tem uravnava hitrost
presnove in preprečuje prehitro
zvišanje krvnega sladkorja. Zaradi
počasnejšega zapuščanja hrane iz
želodca se povečuje tudi občutek
sitosti.

A P R I L 2 0 0 620
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• Ima funkcijo nekakšnega prebiotika
in spodbuja rast bifidobakterij v
debelem črevesju in s tem črevesno
floro ohranja v ravnovesju.

RECEPTA:

TTOOPPIINNAAMMBBUURR SS SSMMEETTAANNOO
600 g topinamburja 
20 g mehke margarine
2 šalotki ali mladi čebuli
100 ml goveje jušne osnove
150 ml sladke smetane z 10 % mlečne
maščobe
ščepec soli
sveži timijan in drobnjak

NNaa oosseebboo // 220000 gg
112255 kkccaall // 552244 kkJJ
55,,22 gg bbeelljjaakkoovviinn
88 gg mmaaššččoobb
88 gg oogglljjiikkoovviihh hhiiddrraattoovv
1177,,44 gg pprreehhrraannsskkiihh vvllaakknniinn

Topinambur operemo, olupimo in
ga sproti pomakamo v mrzlo vodo,
okisano z limonovim sokom, da ne
potemni. Odcejenega narežemo na
1/2 cm debele rezine. V veliki nizki
kozici na margarini prepražimo sese-

kljani šalotki skupaj s timijanom. Do-
damo topinambur, še nekaj minut
mešamo, nato pa zalijemo z govejo
jušno osnovo in na majhnem ognju
pri nepokriti kozici kuhamo pet
minut. Prilijemo sladko smetano, vse
skupaj premešamo in pri odprti kozi-
ci med pogostim mešanjem kuhamo
še približno pet minut. Topinambur

se ne sme razkuhati. Solimo in po-
pramo, potresemo s sesekljanim
drobnjakom in takoj postrežemo.

TTOOPPIINNAAMMBBUURRJJEEVVAA JJUUHHAA
800 ml goveje jušne osnove
40 g repičnega olja
100 g čebule
300 g topinamburja (boljša je rdeča
vrsta)
3 g soli
20 ml sladke smetane z 10 % mlečne
maščobe
20 g parmezana
svež drobnjak
1 lovorjev list
poper in sol po okusu 
kruhove kocke

NNaa oosseebboo // 220000 mmll
119977 kkccaall // 882244 kkJJ
1133 gg bbeelljjaakkoovviinn
1111 gg mmaaššččoobb
1122 gg oogglljjiikkoovviihh hhiiddrraattoovv
99,,33 gg pprreehhrraannsskkiihh vvllaakknniinn

Olje segrejemo v večji posodi, do-
damo čebulo in jo pražimo, pri tem
ves čas mešamo, da ne porjavi. Do-
damo na kocke narezan topinambur,
zalijemo z govejo jušno osnovo, so-
limo, dodamo lovorjev list in poper.
V pokriti posodi kuhamo na zmer-
nem ognju 20 do 30 minut. Iz juhe
odstranimo lovor, juho pa zmešamo
s paličnim  mešalnikom. Ponovno
prevremo, dodamo smetano in par-
mezan. Postrežemo s popraženimi
kruhovimi kockami in svežim drob-
njakom.  

Primer: JJeeddiillnniikk 11990000 kkccaall
kkccaall kkJJ (g) BBeelljj (g) MM (g) OOHH (g) PPVV

ZZaajjttrrkk

80 g polnozrnat kruh 188 788 5,6 1 38 2,4

15 g pečena šunka 52 218 3,1 4 0 0,0

100 g sveža rdeča paprika 37 154 1,3 0 6 3,6

MMaalliiccaa

200 g navadni polposnet jogurt 92 386 6,8 3 8 0,0

20 g musli 70 294 2,1 1 12 1,6

150 g pomaranča 70 296 1,5 0 14 3,3

KKoossiilloo

150 g topinambur s smetano 122 515 5,4 8 8 18,8

150 g na žaru pečen piščanec 249 1041 32,3 13 0 0,0

250 g dušena spomladanska zelenjava 85 352 6,7 1 12 5,0

200 g motovilec v solati 226 946 2,7 23 2 2,6

MMaalliiccaa

250 g mešano sveže sadje 218 910 1,8 1 49 3,1

5 g orehi 34 141 0,4 4 0 0,8

20 g ovseni kosmiči 74 310 2,5 1 13 1,1

VVeeččeerrjjaa

80 g polnozrnat ržen kruh 170 711 6,2 1 33 5,1

25 g posneta skuta 25 104 2,7 1 1 0,0

200 g kumare sveže v solati 24 102 1,2 0 4 1,1

SSkkuuppaajj:: 11773366 77226688 8822,,44 6644 220000 4488,,55

Priročnik

ZNEBITE SE 
ODVEČNIH MAŠČOB

je prevod priročnika o prehrani, iz-
danega po načelih Nemškega diabe-
tološkega združenja in prilagojena
slovenskim pre-hrambnim navadam.

Prava prehrana po-maga sladkornim bolnikom in tudi
drugim, da ostanejo zdravi in vzdržljivi. Obroki so
razdeljeni na zajtrk, malico, topli glavni obrok, hladni
glavni obrok in pijače. Obroki so razdeljeni na sklope
tudi po kalorijah in opremljeni z barvnimi fotografijami.
Priročnik lahko kupite po nižji ceni (25-odstotni popust) –
za 22..444411 SSIITT!

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

                                                                                



Pomladansko
kosilo
ČČeemmaažžeevvaa ppeennaa nnaa ssoollaattnnii ppoosstteelljjiiccii zz
bbuuččnniimmii sseemmeennii iinn bbaallzzaammiiččnniimm kkiissoomm

CCvveettaaččnnaa kkrreemmnnaa jjuuhhaa

KKoottlleett mmoorrsskkeeggaa ppssaa ss ppaapprriikkoo
PPoolleennttiinnaa rreezziinnaa zz jjuurrččkkii

SSkkuuttiinn kkoollaaččeekk zz jjaaggooddnnoo ppoolliivvkkoo 

KKOOTTLLEETT
MMOORRSSKKEEGGAA PPSSAA SS PPAAPPRRIIKKOO
SSeessttaavviinnee zzaa ddvvee oosseebbii::
2 kotleta morskega psa
10 dag paprike
1 paradižnik
2 stroka česna
olivno olje
malo ribje osnove
sol, poper, origano

PPrriipprraavvaa:: Kotlete morskega psa posolimo in popopra-
mo. Papriko in paradižnik očistimo in narežemo na  ena-
komerne trakove. Na vročem olju na hitro popečemo ribje
kotlete in jih postavimo na toplo, nato preostanku maščo-
be dodamo strt česen. Ko zadiši, dodamo papriko in pa-
radižnik in zalijemo z ribjo osnovo ter narahlo podušimo.
Zelenjavo rahlo posolimo, popopramo in dodamo origa-
no. Kotlete ponudimo s polento, v katero smo dodali pre-
pražene gobice, ter pridamo podušen paradižnik in pa-
priko.

Pomladanska večerja
MMaarriinniirraannii bbeelluuššii nnaa pprreekkaajjeenneemm 
jjuunneeččjjeemm hhrrbbttuu

ZZaappeeččeenn tteelleeččjjii mmeeddaalljjoonnččeekk 
ss ppaarraaddiižžnniikkoomm iinn jjaajjččeevvccii
GGrraahhaamm rreezzaannccii ss ppoodduuššeenniimmii 
bbuuččkkaammii

MMeeššaannaa ssoollaattaa

SSaaddnnii kkrroožžnniikk ss kkeeffiirrjjeemm 

ZZAAPPEEČČEENN TTEELLEEČČJJII MMEEDDAALLJJOONNČČEEKK
SS PPAARRAADDIIŽŽNNIIKKOOMM IINN JJAAJJČČEEVVCCII
SSeessttaavviinnee zzaa ddvvee oosseebbii::
0,24 kg telečjega hrbta brez kosti
1/2 jajčevca
1/2 paradižnika
4 rezine manj mastnega sira 
sol, poper, 
maščoba za peko

PPrriipprraavvaa:: Očiščen telečji hrbet narežemo na
medaljone, ki jih narahlo potolčemo in zači-
nimo. Jajčevce in paradižnik operemo in jih
narežemo na centimeter debele kolobarje.
Na vroči maščobi popečemo medaljone z
obeh strani in jih zložimo na pekač. Nato
na maščobi popečemo jajčevce in para-
dižnik. Na telečje medaljone nato naloži-
mo rezino jajčevca, paradižnika in sira.
Preostanek maščobe, na kateri smo ope-
kli vse stvari, zalijemo z malo kostne
juhe in dobro prevremo. Dobljeno omako
prelijemo k medaljonom, nato jih še gra-
tiniramo v srednje vroči pečici. 

Rok Kotar, 
vodja kuhinje v Zdravilišču Šmarješke Toplice

Sestavine za 1 osebo vsebujejo: 
336600 kkccaall // 11550077 kkJJ,, 3300,,22 gg bbeelljjaakkoovviinn,, 2233 gg mmaaššččoobb,, 
77 gg oogglljjiikkoovviihh hhiiddrraattoovv

Sestavine za 1 osebo vsebujejo: 
331166 kkccaall // 11332266 kkJJ,, 3344,,22 gg bbeelljjaakkoovviinn,, 

1188 gg mmaaššččoobb,, 44 gg oogglljjiikkoovviihh hhiiddrraattoovv
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Februarja letos so se predstavniki
M

ednarodne 
diabetične 

federacije
(ID

F) na srečanju v K
aračiju odločili,

da bo letošnja tem
a svetovnega dneva

sladkorne bolezni opozorila na pravico
do optim

alne oskrbe vseh ljudi s slad-
korno boleznijo, ne glede na to, kje in
kako živijo in katere narodnosti so.
O

ptim
alna 

skrb
nam

reč 
ni 

enako
dostopna vsem

, ki jo potrebujejo. To
se dogaja tako v razvitih kot v nerazvi-
tih državah. 

O O
b bč ču ut tl lj ji iv ve e

i in n
r ra an nl lj ji iv ve e

s sk ku up pi in ne e
s sl la ad dk ko or rn ni ih h

b bo ol ln ni ik ko ov v
Prizadete so predvsem

 deprivilegira-
ne in ranljive skupine. Za deprivilegira-
ne skupine štejem

o tiste, ki so v slab-
šem

 položaju in za katere družba že
sicer ne poskrbi dovolj, za ranljive pa
tiste, ki iz kakršnega koli razloga živijo
z visokim

i dejavniki tveganja za nasta-
nek sladkorne bolezni ali zaradi neizo-
gibnih 

okoliščin 
nim

ajo 
dostopa 

do
ustrezne zdravstvene oskrbe.

Čas je, da poskrbim
o za tesnejše

povezovanje 
m

ed 
zagotavljanjem

zdravja v družbi in socialno-ekonom
-

skim
 urejanjem

 družbe. Čas je, da od
vlad zahtevam

o najboljšo oskrbo za
vsakega 

posam
eznika, 

ki 
jo 

jo 
je

m
ogoče zagotoviti v določenem

 okolju.

P Po od dp po or ra a
r re es so ol lu uc ci ij ji iO O

Z ZN N
o o

s sl la ad dk ko or rn ni ib bo ol le ez zn ni i
Poglavitni cilji letošnjega svetovnega

dneva sladkorne bolezni so:
•

opozoriti na deprivilegirane in ranlji-
ve skupine prebivalcev,

•
poglobiti zavedanje velikih m

edna-
rodnih organizacij, da bodo zagotovi-
le več sredstev za obvladovanje kro-
ničnih nenalezljivih bolezni,

•
seznanjati ljudi z m

ožnostm
i oskrbe,

ki jim
 pripadajo, in prepričati vlade,

da 
ustvarijo 

tako 
dobra 

om
režja

oskrbe, da ni nihče prezrt,
•

opozarjati na rešitve, ki so se že
izkazale za dobre, da jih vnesejo v
vsakdanjo prakso,

•
povezati delo organizacij in posa-
m

eznikov, ki se ukvarjajo z deprivile-
giranim

i 
in 

ranljivim
i 

skupinam
i

ljudi,
•

podpirati 
svetovno 

kam
panjo 

za
resolucijo o sladkorni bolezni v O

rga-
nizaciji združenih narodov in

•
spodbujati raziskave, ki bodo om

o-
gočale boljše razum

evanje socialno-
kulturnih vzrokov za nastanek slad-
korne 

bolezni 
predvsem

 
z 

nam
e-

nom
, da bodo laže oblikovali sm

erni-
ce 

za 
preprečevanje 

sladkorne
bolezni in njenih zapletov.
Posebne pozornosti bodo v kam

pa-
nji letošnjega svetovnega dneva slad-
korne 

bolezni 
deležne 

ekonom
sko

deprivilegirane 
in 

obrobne 
skupine,

etnične m
anjšine, zem

ljepisno izolira-
ne skupine, ljudje z m

anjšo m
ožnostjo

funkcioniranja, avtohtoni in tem
nopol-

ti ter starejši ljudje.
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R

aziskave so pokazale, da v neraz-
vitih 

državah 
zbolevajo

predvsem
ljudje v srednjih letih, torej v najbolj
dejavnem

 življenjskem
 obdobju, m

ed
3

5
. in 6

4
. letom

 starosti. V razvitih
državah je nam

reč več sladkornih bol-
nikov 

m
ed 

starejšo, 
že 

upokojeno
populacijo.

Vsak človek, ki im
a sladkorno bole-

zen, si zasluži najvišjo kakovost oskr-
be in izobraževanja, ki jo lahko zago-
tovi 

zdravstvena 
služba. 

N
am

en 
je

izboljšati zdravstveno stanje in kako-
vost življenja posam

eznika ter zm
anj-

šati 
zaplete 

in 
sm

rtnost 
na 

račun
sladkorne bolezni.

V 2
5

. členu D
eklaracije o človeko-

vih pravicah je zapisano: Vsakdo im
a

pravico do standardov, ki so potrebni
za življenje in zagotavljanje zdravja
ter dobrega počutja, vključno z zago-
tavljanjem

 
optim

alne 
zdravstvene

oskrbe. Ta osnovna človekova pravica
je luksus, ki si ga danes m

arsikdo ne
m

ore privoščiti.
S

 kam
panjo ob letošnjem

 svetov-
nem

 dnevu sladkorne bolezni želim
o

poudariti, da nobena skrb za ljudi s
sladkorno 

boleznijo 
ni 

pretirana 
in

prevelika. Vse dejavnosti so usm
erje-

ne v preprečevanje in obvladovanje
bolezni in izobraževanje.
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Trobentice, tulipani, narcise, nori-
ce, zvončki, žefrani in druge pomla-
danske rožice krasijo res že skoraj
vsako hišo oziroma gredo pred njo.
Bolj redka rastlina pa je velikonočni-
ca - nizka rastlina vijoličaste barve, ki
ne raste povsod, še manj pa na do-
mačih vrtovih ali travnikih. Za njeno
uspešno rast je namreč pomembna
ustrezna apnenčasta podlaga. Kljub
opozorilnim tablam se ji nekateri
obiskovalci niso mogli upreti. Izkopa-
vali so jo in trgali, vendar jim doma
nikoli ni zrasla. Na srečo je takšnih
»ljubiteljev« cvetja vedno manj. 

Skrajna jugozahodna točka razšir-
jenosti velikonočnice v Evropi je vas
Boletina, ki je blizu Ponikve pri Gro-

belnem, severozahodno od Celja.
Tam je rastišče velikonočnic na pri-
bližno 1,8 hektara velikem travniku,
za katerega skrbijo prebivalci sami.
Ti tudi pridno usmerjajo obiskovalce,
ki jih je v času cvetenja velikonočnic
prav veliko. Rastišče velikonočnic je
tudi na Boču. 

OD VELIKONOČNIC DO HIŠE
ANTONA MARTINA SLOMŠKA

Latinsko ime ene najbolj znanih, pa
tudi najredkejših rastlin pri nas je
Pulsatilla grandis oziroma veliki kos-
matinec, saj zaradi zaščitnih dlak
pred razcvetom spada v rod kosma-
tincev. Gre za stepsko rastlinico vijo-

ličaste barve, ki
tedaj, ko jo po-
božajo prvi
spomladanski
sončni žarki,
ponosno poka-
že, kaj skriva
pod svilnatimi
dlakami, ki jo
varujejo pred
mrazom: kon-
trastne živo ru-
mene pestiče.
Rastišče blizu
Ponikve je že
od daleč videti,
kot da bi nekdo
po njem raztre-
sel majhne vijo-
lične pike. 

Roman, Slavi-
ca, Špela, Dani in jaz smo se že
drugo leto zapored, navdušeni nad
lepoto narave, napotili tja, kamor sta
nas letos spremljali še Nataša in Eva.
Naj povem, da so velikonočnice vred-
ne ogleda tudi na Boču, vendar zara-
di višje nadmorske višine malo po-
zneje. Med potjo nazaj smo se na Po-
nikvi ustavili še pri našem prijatelju
Silvu, ker želimo, da se sladkorni bol-
niki srečamo večkrat in tako o svojih
dogodivščinah poklepetamo še z na-
šimi družinskimi člani. 

Od tam smo se vrnili do Sloma,
kjer je veliko sadovnjakov in kjer se
veliko sladkornih bolnikov jeseni os-
krbi z njihovimi pridelki. Še bolj je ta

kraj znan po rojstni hiši Antona Mar-
tina Slomška, slovenskega škofa in
pesnika, ki je bil leta 1998 razglašen
za blaženega. Letos smo bili za
ogled njegove rojstne hiše že prepo-
zni, vendar lahko zatrdim, ker sem si
hišo ogledala že lani, da je vredna
ogleda. 

Lahko se nam prihodnje leto v tem
času pridružite na popoldanskem
sprehodu in klepetu ter tako spozna-
te skrivnostno velikonočnico in
morda si skupaj ogledamo še muzej
Antona Martina Slomška, ki je bogat
z njegovimi spomini. 

Mojca Planinšek, 
članica društva Hba1c

Velikonočnice so vredne ogleda
PPoo ddoollggiihh,, mmrrzzlliihh zziimmsskkiihh ddnneehh ssmmoo llee ddooččaakkaallii nneekkaajj ddnnii oobbssiijjaanniihh ss ssoonnččnniimmii žžaarrkkii.. TTuuddii pprrvvaa aapprriillsskkaa 
nneeddeelljjaa jjee bbiillaa ssoonnččnnaa,, zzaattoo ssmmoo jjoo nneekkaatteerrii ššttaajjeerrsskkii pprriijjaatteelljjii iizz DDrruuššttvvaa HHbbaa11cc iizzkkoorriissttiillii zzaa sspprreehhoodd 
iinn oogglleedd ppoommllaaddnniihh rraassttlliinn.. 

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

30

Skrivnostna velikonočnica na rastišču pri vasi
Boletina blizu Ponikve

Rojstna hiša Antona Martina Slomška, škofa in pesnika

Člani društva Hba1c: Slavica, Nataša, Dani, Roman (spredaj)
in pa Špela ter Mojca z naraščajem (zadaj) 
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Po uvodnih formalnostih
(otvoritev in izvolitev orga-
nov skupščine) je bil sprejet
popravek pravil društva. Ta
je bil potreben zaradi prese-
litve društva v nove prostore
na Gosposvetsko 10. Sledili
sta poročilo o delu in fi-
nančno poročilo za leto
2005. Največ časa je bilo
namenjenega programu
dela  društva za letos. 

VELIKO IZOBRAŽEVANJA, 
REKREACIJE IN SREČANJ

Letošnji program obsega:
• redno merjenje in kontro-

lo krvnega sladkorja,
• izvajanje terapij TENS,

eMRS  in drugih fizikal-
nih terapij,

• meritve krvnega sladkor-
ja USB,

• vzpostavitev in vodenje
registra sladkornih bolni-
kov,

• strokovno izobraževanje
sladkornih bolnikov,

• predavanja o zdravi prehra-
ni s  kuharsko delavnico,

• vzpostavitev telefona SOS
za člane, sladkorne bolni-
ke in njihove svojce,

• usposabljanje prostovolj-
cev za delo pri telefonu
SOS,

• organizacijo debatnih
klubov,

• sedemdnevni program
zdravstvene vzgoje v
zdravilišču,

• druženje in srečanja slad-
kornih bolnikov (organizi-
rana rekreacija: pohodi, ko-
lesarjenje, sankanje, smu-
čarski teki; organizacija iz-
letov in srečanj; skrb za
enakopravno vključevanje
sladkornih bolnikov v nor-
malno življenje),

• ustvarjanje možnosti za
kakovostno in samostoj-
no življenje sladkornih
bolnikov, 

• organizacijo strokovnih pre-
davanj za sladkorne bolnike
in širšo javnost (izobraže-
valno okrevanje za sladkor-
ne bolnike in dejavnosti za
promocijo zdravega načina
življenja - pohodi, izleti, re-
kreacija, srečanja),

• sodelovanje s stroko (dia-
betologi), farmacevti, pre-
hrambno industrijo in
drugimi,

• ozaveščanje in obvešča-
nje javnosti - seznanjanje
javnosti s sladkorno bo-
leznijo, njenimi posledi-
cami in ukrepi za prepre-
čevanje,

• nakupe strokovne litera-
ture,

• združevanje sladkornih
bolnikov iz občin Kranj,
Naklo, Preddvor, Cerklje,
Jezersko in Šenčur,

• povezovanje in sodelova-
nje z drugimi gorenjskimi
društvi sladkornih bolni-
kov z nevladnimi organi-
zacijami in ustanovami,

• finančno in aktivno sode-
lovanje pri delovanju Dia-
betičnega centra Kranj,

• izdajo zloženke o celolet-
nih aktivnostih društva,

• izdajanje biltena o dejav-
nostih društva in Diabe-

tičnega centra Kranj,
• pripravo oddaj za lokalno

skupnost o delu Diabetič-
nega centra Kranj,

• ureditev lastne spletne
strani na internetu,

• nadaljevanje organizira-
nega pristopa za pridobi-
tev denarja  za nakup
opreme in aparatur za te-
rapevtske dejavnosti v Di-
abetičnem centru Kranj.

Sprejet je bil tudi letošnji
finančni načrt, v katerem
sta pomembni postavki pri
prihodkih članarina in de-
narna sredstva FIHO, pri
odhodkih pa stroški najem-
nine za društvene prostore,

nakup pohištva in opreme
ter izvajanje preventivnih
socialnih programov. 

Zavedamo se, da je pro-
gram dela za letos zelo obši-
ren, a ga bomo poskušali
uresničiti. V društvu se že ak-
tivno pripravljamo na izvaja-
nje načrtovanih nalog z željo,
da bodo tudi naši člani čim
bolj aktivni in zadovoljni. 

Jolanda Polanec

Društvo diabetikov Kranj

Obsežen letošnji program dela
RReeddnnii oobbččnnii zzbboorr kkrraannjjsskkeeggaa ddrruuššttvvaa ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv,, 
kkii ssee ggaa jjee uuddeelleežžiilloo 8855 ččllaannoovv,, jjee bbiill vv ppeetteekk,, 1188.. mmaarrccaa vv
pprroossttoorriihh MMeessttnnee oobbččiinnee KKrraannjj.. OOdd ggoossttoovv ssoo ssee vvaabbiilluu ooddzzvvaallii
llee pprreeddsseeddnniikk ZZvveezzee ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveenniijjee JJaannkkoo
KKuuššaarr,, pprreeddsseeddnniiccaa DDrruuššttvvaa ddiiaabbeettiikkoovv ŠŠkkooffjjaa LLookkaa SSiillvvaa
ŽŽoonnttaa iinn pprreeddsseeddnniikk DDrruuššttvvaa ddiiaabbeettiikkoovv JJeesseenniiccee OOttoo KKeelliihh..

Navzoče je pozdravil tudi predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije
Janko Kušar

Diabetološki center je nova oblika pri-
jazne zdravstvene oskrbe pacienta in je
mesto, kjer se uporabniki centra srečuje-
jo, izobražujejo, kramljajo o vsakodnevnih
stvareh in obiskujejo zdravnike in drugo
strokovno osebje. V Diabetološkem centru
so predvideni visoko tehnološko opremlje-
ni strokovni prostori z dvema sestrskima
sobama, dvema ambulantama, prostorom
za diabetično stopalo, slikanje očesnega
ozadja, obremenilni test in prostori za
funkcionalno diagnostiko, odvzem krvi in
laboratorij.  

Pri zahtevnih pregledih je predvidena
soba za dnevnih počitek, kjer sta za slad-
korne bolnike namenjeni dve ležišči s ko-

palnico in pripravljalnico hrane. Pacient se
ob sprejemu identificira, preveri se njegov
zadnji obisk in vpiše v elektronsko vodeni

Novi društveni prostori in Diabetološki center
VV ččeettrrtteekk,, 99.. mmaarrccaa,, jjee bbiill vv pprroossttoorriihh ZZddrraavvssttvveenneeggaa ddoommaa KKrraannjj ddaann ooddpprrttiihh vvrraatt,, ppoossvveeččeenn
ooddpprrttjjuu nnoovveeggaa DDiiaabbeettoolloošškkeeggaa cceennttrraa.. HHkkrraattii ssee jjee nnaa ttaa ddaann nnaaššee ddrruuššttvvoo pprreesseelliilloo vv nnoovvee
pprroossttoorree.. DDooggooddeekk ssoo ss ssvvoojjiimm oobbiisskkoomm ppooččaassttiillii pprreeddssttaavvnniikkii rraazzlliiččnniihh oorrggaanniizzaacciijj,, ppoosslloovvnnii
ppaarrttnneerrjjii iinn ččllaannii ddrruuššttvvaa..

Nadaljevanje na naslednji strani
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Organizatorji smo se
zbrali že zjutraj, da smo
postorili še zadnje pripra-
ve pred prihodom udele-
žencev, ki so prišli iz vseh
gorenjskih društev slad-
kornih bolnikov. Kljub
malo slabšemu vremenu
se jih je zbralo 65. Po
uvodni dobrodošlici in in-
formaciji o poteku teka in
pohoda so se tekači od-
pravili na tekaško progo,
pohodniki pa so se podali
na pohod.

ENI NA TEK, 
DRUGI NA POHOD

Za izvedbo tekmovanja v
tekih na smučeh smo pos-
krbeli že izkušeni organi-
zatorji: Ivan je poskrbel,
da je proga zdržala vse
udeležence, Jolanda in
Brane sta delila startne
številke, za točnost izmer-
jenih časov pa sta poskr-
bela Damjan in Riko. To-
krat je na malo krajši
progi v klasičnem teku
tekmovalo 15 tekačev (tri
ženske in 12 moških).
Medtem sta Ivan Škrjanc in
Franci Grašič skoraj 50 po-

hodnikov popeljala po
Dupljah. V Zg. Dupljah so
si ogledali cerkev Sv. Mi-
haela z lepim zlatim oltar-
jem. Pot so nadaljevali v
Sp. Duplje, kjer so slišali
nekaj zgodovine o dup-
ljanski graščini. Za konec
je sledil še ogled Vogvarje-
ve hiše, ki jo je predstavila
Marija Cvetko. 

Po končanih tekih in po-
hodu smo vsi se zbrali v
Naklem, kjer so nam v
Gostilni Marinšek postregli
kosilo. Za dobro razpolo-
ženje so poskrbeli godci,

nakar sta sledili razglasi-
tev rezultatov teka in po-
delitev medalj. Vsi udele-
ženci teka so bili nagrajeni
s praktičnimi darili. Pri
ženskah je bila najhitrejša
Irena Ropret iz Tržiča, pri
moških do 60 let Ivan Be-
negalija iz Kranja, pri
moških do 65 let Janez
Kenig z Jesenic in pri moš-

kih nad 66 let Marjan Gan-
tar iz Tržiča. 

POHOD V NEZNANO
BO 6. MAJA

S praktičnima nagradama
sta bila nagrajena tudi
najvztrajnejša tekača, in
sicer Sonja Prevc in Ivan
Rolih, brez nagrade pa niso
ostali niti najstarejša Nada

Ribnikar in najmlajša ude-
leženka Nataša Pavli ter
najstarejši Emir Cedilnik in
najmlajši udeleženec sreča-
nja Ciril Ovsenek. 

Udeležencem srečanja
smo razdelili tudi nekaj
zgibank o turistično-kultur-
nih znamenitostih v občini
Naklo, predstavnikom
društev pa Dupljanski
zbornik. V nadaljevanju so
godci iz Naklega poskrbeli
za dobro razpoloženje. Ve-
selje je trajalo do popol-
danskih ur. 

Tudi to srečanje je poka-
zalo, da so druženja go-
renjskih sladkornih bolni-
kov zelo prijetna. Velika ve-
čina udeležencev nas je za
zelo dobro organizacijo
smučarskega teka, pohoda
in srečanja pohvalila. Vsem
donatorjem, ki so s svojimi
prispevki pripomogli k
uspešni izvedbi srečanja,
se najlepše zahvaljujemo. 

V soboto, 1. aprila, smo
šli na pohod Nemilje-Ja-
mnik-Dražgoše. Člane pa
vabimo že v soboto, 6.
maja, šli bomo na izlet v
neznano.

Ivan Benegalija

Tekli smo na smučeh 
in šli na pohod v Duplje
PPoo pprrooggrraammuu iinn vv sskkllaadduu ss kkoolleeddaarrjjeemm pprriirreeddiitteevv ggoorreennjjsskkiihh
ddrruušštteevv ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv ssmmoo vv ssoobboottoo,, 1188.. ffeebbrruuaarrjjaa,, 
oorrggaanniizziirraallii 66.. ssrreeččaannjjee ggoorreennjjsskkiihh ddiiaabbeettiikkoovv nnaa tteekkaašškkiihh
ssmmuuččeehh iinn ppoohhoodd ppoo kkuullttuurrnnoo--ttuurriissttiiččnniihh ppootteehh vv DDuupplljjaahh.. 

I Z  N A Š I H  D R U Š T E V

Smučarski teki so že tradicionalna rekreativna dejavnost gorenjskih
sladkornih bolnikov

Po pohodu smo se okrepčali s čajem, aperitivom, sirom, kruhom in 
pecivom ter se s prijetnimi vtisi gostoljubnosti vrnili k avtomobilom

seznam čakajočih. Obveščanje čakajočih
poteka prek monitorjev v čakalnici, ki je
kot osrednji prostor Diabetološkega centra
namenjena izobraževanju in obveščanju
bolnikov z informacijami prek TV ekrana,
interneta, brošur in predavanj ... Nanjo se
programsko navezujejo še degustacijska
soba, trgovina z diabetičnimi pripomočki
in prostori društva sladkornih bolnikov.

V Društvu diabetikov Kranj se zaveda-
mo pomena preselitve v nove prostore,
saj je nov, sodobno opremljen prostor
dobra podlaga za delovanje in razvoj
društva. Preselitev in povezanost s stroko
bosta društvu omogočala vključevanje v

zahtevnejše in nekatere skupne projekte.
Najpomembnejše pa je boljše in nepo-
sredno povezovanje s sladkornimi bolni-
ki. Prav neposreden stik bo omogočal za-
gotavljanje kakovostnih storitev in infor-
macij, ki jih bolniki potrebujejo pri svo-
jem zdravljenju, in h krepitvi medseboj-
nega sodelovanja.

Na koncu bi se za pomoč in sodelova-
nje pri urejanju novih prostorov zahvalili
našim donatorjem: VPD, Gorenjskim le-
karnam, IBI, Elektroinstalacijam Bidovec,
Iskratelingu, Gostilni pri Cilki, Promit
Benzu, Eurocomu, Izolacijam Kepic in Savi
skupaj z trgovino OBI v Kranju.

Jolanda Polanec

Nadaljevanje s prejšnje strani

           



Ko pomislimo na Dolenj-
sko, imamo pred očmi sliko
razgibane pokrajine s šte-
vilnimi grički s cerkvicami
na njih, obsežne gozdove
in zeleno lepotico Krko.
Pravi raj za okrevanje. Zato
smo tudi letos za člane
Društva diabetikov Kranj or-
ganizirali poseben program
zdravstvene vzgoje v Zdra-
vilišču Šmarješke Toplice.
Prijetnega, poučnega in ak-
tivnega tedna v Šmarjških

Toplicah se je udeležilo 25
članov in dva nečlana. 

Skrbno organiziran oddih
je poleg bivanja v hotelu
Krka ponudil tudi vsako-
dnevno merjenje krvnega
sladkorja, učno delavnico o
samokontroli krvnega slad-
korja, poseben program te-
lesne aktivnosti, učno delav-
nico zdrave prehrane in
praktični tečaj kuhanja, po-
govore s psihologom o tem,
kakšno psihosocialno breme

je bolezen za sladkornega
bolnika, vodeno jutranjo te-
lovadbo v bazenu, kopanje v
termalnih bazenih in bogat
animacijski program.

POHODI, IZLETI IN PREDAVANJA

Prijazna okolica z zidani-
cami in s cerkvicami pose-
janimi griči je kar vabila na
sproščajoče sprehode. Zato
so nam hotelski animatorji
ponudili več možnosti: tri
pohode in dva izleta, ki je
jih vodil Brane Ban, preda-
vanje mag. Andreje Jeman-
čič, svetovne potopotnice,
predavanje Jane Strašek o
zdravilnih dišavnicah, zdra-
vi prehrani ter kuharsko
delavnico in delavnico za

pletenje košar in izdelova-
nje voščilnic. 

Še posebej smo bili nav-
dušeni nad ogledom gradu
Otočec in Novega mesta,
kjer smo poleg muzeja
obiskali staro mestno jedro
in si pobliže ogledali kapi-
teljsko cerkev Sv. Nikolaja,
ki spada med najlepše in
najzanimivejše arhitekturne
spomenike pri nas in zara-
di dominantne lege daje
pečat Novemu mestu.

Teden je prehitro minil.
Ob koncu našega druženja
smo soglasno izrazili veliko
zadovoljstvo nad tem, kar
smo doživeli in videli in kar
so nam ponudili izjemno
prijazni gostitelji. Najlepša
hvala  Alenki Babič in Bra-
netu Banu in tudi vsem za-
poslenim v zdravilišču za
njihovo izjemno gostoljub-
je. Res smo se počutili
dobrodošli!

Irma Zupan in Jolanda Polanec

Sedemdnevna zdravstvena vzgoja 
v Šmarjeških Toplicah
TTeemmeelljj zzddrraavvlljjeennjjaa ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii ssttaa nneenneehhnnoo 
iizzoobbrraažžeevvaannjjee iinn  zzddrraavvssttvveennaa vvzzggoojjaa ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv,,
ssaajj žžee ddoollggoo vveemmoo,, ddaa jjee zzaa ddoobbrroo uurreejjeennoo ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezzeenn
ppoottrreebbnnoo aakkttiivvnnoo bboollnniikkoovvoo ssooddeelloovvaannjjee.. VV kkrraannjjsskkeemm ddrruuššttvvuu
ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv ssmmoo ssee ooddllooččiillii zzaa sseeddeemmddnneevvnnoo 
zzddrraavvssttvveennoo vvzzggoojjoo vv ŠŠmmaarrjjeešškkiihh TToopplliiccaahh..

I Z  N A Š I H  D R U Š T E V

Glede na to, da sem
prvič predaval bolnikom, ki
jih na svoji poklicni poti
največkrat srečujem, in je
to »kruh« mojega dela,
brez začetniških, predvsem
tehničnih težav ni šlo. Ven-
dar sta dobra volja z im-
provizacijo rešila skupno

druženje. Tudi široko me-
dijsko obveščanje ni priva-
bilo veliko uka željnih slad-
kornih bolnikov, tako da je
bilo druženje zato verjetno
bolj pristno, kot bi bilo ob
polni predavalnici.

Poslušalcem sem predsta-
vil temeljna dejstva o slad-

korni bolezni kot presnovni
kronični nenalezljivi bolez-
ni, ki z leti vpliva na trajne
spremembe v različnih or-
ganih. Spregovoril sem o
tem, zakaj je treba spreme-
niti življenjske navade, kot
so spremembe načina pre-
hranjevanja in več gibanja,
kdaj so pri zdravljenju po-
trebna zdravila, kašne vrste
zdravil poznamo, kje so nji-
hova prijemališča, nevarnos-
ti in kdaj je treba preiti na
insulinsko zdravljenje. Vse

skupaj se sliši zelo učeno,
vendar je bilo predavanje
preprosto in razumljivo,
tako da se je lahko razvil
pogovor tudi o manjših in
večjih težavah, s katerimi se
bolniki srečujejo vsak dan.

Druženje z »mojimi bolni-
ki« je bilo zelo prijetno. Pre-
davanje sem sprejel kot novo
življenjsko izkušnjo, s katero
sem  pridobil kar nekaj
novih zamisli in znanja. 

Marjan Kristanc, 
dr. med., spec. int.

Predavanje o sladkorni bolezni
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv KKrraannjj mmee jjee ppoozzvvaalloo,, nnaajj ččllaannoomm ddrruuššttvvaa
pprreeddaavvaamm ttaakkoo,, ddaa pprreeddssttaavviimm ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezzeenn vv ddrruuggaaččnnii
lluuččii,, kkoott ssoo jjoo ssaammii ddoojjeellii zz oobbiisskkii vv aammbbuullaannttii iinn ss ssaammoo--
iizzoobbrraažžeevvaannjjeemm.. PPrreeddaavvaannjjee jjee bbiilloo vv ttoorreekk,, 2211.. ffeebbrruuaarrjjaa,,
ppooppoollddnnee vv ddvvoorraannii MMeessttnnee oobbččiinnee KKrraannjj.. 

Prvo letošnje strokovno predavanje ni bilo množično obiskano, vendar
sta dobra volja z improvizacijo rešila skupno druženje 

Vse o sladkorni bolezni si lahko pogledate na

www.diabetes-zveza.si

                 



A P R I L 2 0 0 6

I Z  N A Š I H  D R U Š T E V

34

Predsednik društva Štefan
Duša je podal obširno poro-
čilo o lanskem delu. Druš-
tvo je delovalo na marsika-
terem področju, največji
uspeh pa je bil začetek de-
lovanja specialistične ambu-
lante za sladkorne bolnike v
Tržiču, s čimer so se zdrav-
stvene storitve sladkornim
bolnikom približale in pos-

tale dostopnejše. Za začet-
no opremo je društvo iz-
vedlo kar nekaj akcij zbira-
nja denarja, predvsem pa
sta pomagali krajevni skup-
nosti Bistrica in Kovor.

Na zboru je bil predstav-
ljen tudi delovni načrt za
letos. Pred društvom je pre-
cej načrtovanih programov,
kakšna stvar pa se pokaže

tudi med letom in se v pro-
gram vstavi dodatno. Člani
so o dogajanju obveščeni
tudi prek Sladkih novic, ki
jih dobijo štirikrat na leto.
Najpomembnejša letošnja

naloga bo  praznovanje de-
setletnice društva, ki sov-
pada z Merčunovim dne-
vom in pohodi v okolico
Storžiča.

Ana Marija Hafner

Društvo diabetikov Tržič 

Občni zbor
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv TTrržžiičč jjee iimmeelloo vv ssoobboottoo,, 44.. ffeebbrruuaarrjjaa,,
rreeddnnii lleettnnii oobbččnnii zzbboorr.. NNaannjj ssoo bbiillii ppoovvaabblljjeennii pprreeddssttaavvnniikkii
ggoorreennjjsskkiihh ddrruušštteevv iinn pprreeddsseeddnniikk ZZvveezzee ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv
SSlloovveenniijjee JJaannkkoo KKuuššaarr.. PPrriissoottnnaa jjee bbiillaa ttuuddii pprreeddssttaavvnniiccaa
ZZddrraavvssttvveenneeggaa ddoommaa TTrržžiičč,, pprreeddssttaavvnniikk OOppttiikkee OOKKEE 
zz GGoollnniikkaa iinn pprreeddsseeddnniikk kkrraajjeevvnnee sskkuuppnnoossttii KKoovvoorr,, kkii jjee 
ttuuddii rreeppuubblliišškkii ppoossllaanneecc BBoorruutt SSaajjoovviicc..

Komaj smo uspešno kon-
čali to delavnico, pa smo
odšli v gorsko vasico Lom
pod Stroržičem, kjer nam
je Jože Lavrinec predaval o
primerni prehrani ob različ-
nih dogodkih, s katerimi se
srečujejo v vaškem okolju.
Odgovarjal je tudi na vpra-
šanja, ki jih je bilo kar veli-
ko, in pogovor je trajal kar
precej časa. 

Sredi februarja pa se je
pecej številna skupina spet
zbrala v Osnovni šoli Bistri-
ca, kjer potekajo vse kuhar-

ske delavnice, in se lotila
peke devetih različnih vrst
kruha. Pekli smo jih s po-
močjo avtomatov za peko
kruha. Pekarna je postal šol-
ski hodnik. Med tem ko so
avtomati opravljali svoje
delo, smo prisluhnili zanimi-
vemu predavanju o kruhu.
Ko je bil kruh pečen, se je

začela pokušnja. Vsak ude-
leženec je najbolj hvalil svo-
jega. 

Čas, ki nam je bil še na
voljo, smo izkorislili za pri-
pravo pravih čajev, in sicer
črnega, zelenega in rdeče-
ga. Pokušnja je bila prav
zanimiva. Za posladek smo
poskusili še diabetično pito
iz Slaščičarstva Cerkovnik.  

Ana Marija Hafner

VV ttrržžiišškkeemm ddrruuššttvvuu ssoo kkuuhhaarrsskkee ddeellaavvnniiccee ZZddrraavvaa kkuuhhiinnjjaa
nneekkaajj vvssaakkddaannjjeeggaa.. VV ffeebbrruuaarrjjuu ssmmoo iimmeellii ppoosseebbeejj zzaanniimmiivvoo
ddeellaavvnniiccoo,, vv kkaatteerrii ssmmoo nnaammeenniillii nnaajjvveečč ččaassaa pprriipprraavvii jjeeddii zzaa
bboollnniikkee ss cceelliiaakkiijjoo iinn pprriimmeerrnnoo pprreehhrraannoo zzaa bboollnniikkee 
zz oosstteeooppoorroozzoo.. ZZaa vvsseebbiinnsskkoo sspprreemmeemmbboo ppaa ssmmoo iizzkkoorriissttiillii 
ššee ppuussttnnii ččaass tteerr uuppoošštteevvaallii ddeebbeellii ččeettrrtteekk iinn ppoosstt..

Pekli smo kruh BILTEN Z RECEPTI
Ker se nam je nabralo že

toliko receptov, smo se v
tržiškem društvu odločili,
da jih bomo objavili v pri-
ročnem biltenu. To je prvi
del, ki mu bosta sledila še
dva.

Vsebina knji-
žice je sestav-
ljena iz teoreti-
čnega dela, z
vsemi podatki,
ki jih mora po-
znati sladkorni
bolnik, da lahko
uspešno pri-
pravlja hrano. Priloženih je
tudi precej navodil. V dru-
gem  delu so recepti za
preproste domače jedi, kot
to pove tudi naslov biltena.
Vsak recept je opremljen
tudi s tabelo, ki prikazuje
prehranske vrednosti za
eno porcijo. Želimo si, da
bi navodila o pripravi
hrane za sladkorne bolnike
rešila marsikatero zadrego
pri pripravi jedi. 

Knjižico lahko naročite
na naslov: Društvo diabeti-
kov Tržič, Ročevnica 61,
4290 Tržič. Stala bo 2000
tolarjev. Dodatne informa-
cije je mogoče dobiti po
telefonu 031 72 72 08.
Upamo, da nam bodo
druga društva pomagala,
tako da bo pošiljanje knji-
žice preprostejše.

Ana Marija Hafner

PRIDITE NA MERČUNOV DAN
Društvo diabetikov Tržič vabi na Merčunov dan, ki bo v

soboto, 17. junija 2006, z izhodiščo točko v Domu pod
Storžičem. Od tam bodo vodile različno zahtevne poti po
okolici. Najzahtevnejši bo Merčunov pohod do spominske
plošče, ki je na kraju, kjer je na poti na Storžič umrl dr.
Merčun. Obenem bomo proslavili tudi 10 letnico našega
društva.

Prijave društev sprejema Marijan Špehar, tel. 04/596 18 00
ali 041 805 348 do 10. junija. 

Veselimo se srečanja z vami.

Navzoče je nagovoril predsednik slovenskih diabetikov Janko Kušar
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Uro odhoda smo zaradi
dolžine pohoda načrtovali
prej kot ponavadi. Prav pri-
jetno je bilo čakati na
soncu, dokler se nismo vsi
zbrali. Spomladanski son-
čni žarki so nas nežno bo-
žali - tako prijetno je bilo,
mirno in brez vetra. Ko
smo se vsi zbrali, smo ob
14. uri krenili z zbirnega
mesta. Peljali smo se skozi
Stari trg, Sele, mimo cerkvi-
ce Sv. Roka do kmetije
Šuler, kjer smo parkirali
svoje jeklene konjičke. 

VELIKO SMEHA NA RAČUN ŽAB
Pri nas v dolini je že vonj

po pomladi, više pa je bila
še prava zima, tako da je
bilo še marsikje v zatišnih
legah pol metra in več
snega. Kolona več kot dvaj-
setih pohodnikov se je naj-
prej podala malo navzgor,
nato pa smo šli kar okrog
po cesti, ki se je počasi za-
čela spuščati do Iverčkega
jezera, kjer se je prava zima
še enkrat dodobra pokaza-
la. Snega je bilo povsod ve-
liko, pa tudi večji del jezera
je bil še vedno poledenel.

Tudi Uršlja gora je bila
vsa zasnežena, ker je sneg
v noči pred našim poho-
dom precej nametlo na
novo. Obšli smo Iverčko je-
zero, ki leži daleč v globeli
pod Uršljo goro. Čeprav je
bil okoli nas še sneg in led,
je skupina žensk ob bregu
jezera, kjer se je led že sta-

lil, naletela na žabe, ki so
priskakljale iz vode. Bilo jih
je res veliko. Naše punce
pa so zagnale tak vik in
krik, ko so jih zagledale,
kot da bi srečale medveda.
Veliko smeha je bilo pozne-
je na ta račun. 

GIBANJE NAM VSEM KORISTI
Nato smo šli najprej proti

Uršlji gori. Pot se je posto-
poma zopet začela dvigati
vse tja do smučarske koče
nad Kotljami, kjer je bil naš
cilj. Posedli smo v koči, si
privoščili vroč napitek,
Olga nam je pomerila slad-
korček, in verjeli ali ne - ni-
komur ni pokazalo preveč.
Tako smo zopet ugotovili,
da nam gibanje koristi, saj
smo se kar dobro razmigali
vsi, od najmlajših pa tudi
do tistih starejših, ki jih
štejejo že več kot sedemde-
set. Včasih jim marsikdo
kar zavida, da so še tako
poskočne te naše punce. 

Sonce se je že skrilo za Ur-
šljo goro, ko smo se nameni-
li nazaj sem proti slovenje-
graški strani. Hoja po cesti,
ki se vleče z Raven proti Slo-
venj Gradcu, je bila prijetna.
Kar precej ovinkov smo pre-
hodili in nazadnje ugotovili,
da sta bila le dva. Levi in
desni in nič več, pa tudi pot
je bila krajša. Sicer pa smo
se dogovorili, da bomo to
pot zopet ponovili jeseni, ko
je še bolj romantično.

Danica Sekavčnik-Kotnik

Društvo diabetikov Slovenj Gradec

Pohod na smučarsko
kočo nad Kotljami
PPrraavvššnnjjii ttooppeell ppoommllaaddaannsskkii ddaann ssee nnaamm jjee ppoonnuuddiill,, kkoo ssmmoo
iimmeellii pprreeddvviiddeenn kkaarr ddoollgg ppoohhoodd nnaa ssmmuuččaarrsskkoo kkooččoo nnaadd 
KKoottlljjaammii.. NNaajj oommeenniimm,, ddaa jjee bbiill zzaa vveeččiinnoo pprraavvii iizzzziivv,, 
ssaajj ttoodd ššee nniissmmoo hhooddiillii.. 

Začelo se je z obiskom pri
diabetologu, ki nas je čakal
že v nedeljo. Nato smo sku-
paj nadaljevali izobraževalni
program. Poleg tega smo
vsi bili nastanjeni v hotelu
Strossmajer, zato so bila
srečanja zelo pogosta.

Animatorka v termah Ka-
tarina Jekuš nam je takoj
ob prihodu zaželela dobro-
došlico in nam razdelila
program dejavnosti za ves

teden. Tako smo imeli pri-
ložnost najprej spoznati
masažni aparat CHI 4 LIFE
in detoksinator CHI 4 LIFE.
Z veseljem smo se razstru-
pili pa tudi masirali. Naš
krvni in limfni obtok sta
postala še bolj živahna.

Zelo zanimivo je bilo pre-
davanje o pravilni in zdravi

prehrani, ki ga je imel
vodja kuhinje v hotelu
Tomo Žgajnar. Sami smo
izbirali med številnimi pri-
pravljenimi jedmi, saj je
bilo vse na samopostrežni
način, od juhe, prikuh,
mesa, solat in sladic.

Seveda pa je bilo dobro
poskrbljeno tudi za rekrea-
cijo. Vsakodnevna jutranja
telovadba v bazenu, pohodi
in ogledi, kar na lepem pa

smo ugotovili, da je teden
minil, kot bi mignil. Ker
smo okrevanje končali
ravno na cvetno nedeljo,
smo lahko občudovali tudi
lepe velikonočne aranžmaje.

Najbrž bomo okrevanje v
Termah Rogaška ponovili
tudi prihodnje leto.

Ana Marija Hafner

za nego vaših nog

Društvo diabetikov Tržič in Kočevje

Skupaj smo okrevali 
v Rogaški Slatini
VVččaassiihh jjee žžee ttaakkoo,, ddaa nnaakklljjuuččjjee pprriinneessee mmaarrssiikkaajj pprreesseenneettlljjiivveeggaa..
TTaakkoo jjee bbiilloo ttuuddii ttookkrraatt,, ssaajj ssmmoo ččllaannii ddrruušštteevv ssllaaddkkoorrnniihh
bboollnniikkoovv iizz KKooččeevvjjaa iinn TTrržžiiččaa oodd 22.. ddoo 99.. aapprriillaa ookkrreevvaallii 
sskkuuppaajj vv TTeerrmmaahh RRooggaašškkaa vv RRooggaašškkii SSllaattiinnii.. 

Na pohodu v okolici Rogaške Slatine

Večerne zabave so bile zelo pogoste
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Da smo bili lani uspešni,
nam kaže udeležba pri po-
sameznih dejavnostih. Šti-
rih predavanj se je udeleži-
lo 356 članic in članov,
opravili smo 842 meritev
vsebnosti sladkorja v krvi
in 400 meritev holesterola.
Dveh družabnih srečanj se
je udeležilo 228 članic in
članov. Letošnjega občnega
zbora se je udeležilo 122
članic in članov.

LE VSAK DESETI SLADKORNI
BOLNIK JE ČLAN DRUŠTA

Pomembni rezultat smo
dosegli pri povečanju števi-
la članov in članic društva.
Januarja 2004 je društvo
štelo 230 članov, zdaj pa
nas je 356. Pri tem je treba
upoštevati, da približno
osem do deset članov na
leto omaga pod bremenom
sladkorne bolezni. V druš-
tvo je včlanjenih od deset
do 12 odstotkov sladkornih
bolnikov, ki se zdravijo v
diabetološki ambulanti, ko-
liko se jih zdravi pri lastnih
zdravnikih, pa ni podatkov.

Pri tem moramo poudari-
ti, da 97 odstotkov članov
plača članarino, ki v druš-
tveno blagajno prinese do
13 odstotkov denarja, po-
trebnega za naše delova-
nje, in je to tretji vir  sred-
stev za delo društva (naj-
večji delež imajo prispevki
porabnikov, na drugem
mestu so sredstva, ki jih
dobimo pri FIHO). 

Treba je poudariti, da je v
društvu čedalje več organi-
zacijskega in administrativ-
nega dela. Odločitve mora-
jo biti pretehtane tako, da

čim bolje izkoristimo vsa
razpoložljiva sredstva, ki
jih imamo v določenem
času na voljo. Da je to do-
seženo, gre zasluga izvršil-
nemu odboru, ki se sestaja
enkrat na mesec in redno
spremlja izpolnjevanje
sprejetega programa. 

ZAKAJ GORENJCI NIMAMO
PREDSTAVNIKA V IO ZVEZE?

Uspešno sodelujemo s
Srednjo zdravstveno šolo
na Jesenicah. Njihovi dijaki
opravljajo meritve vsebnos-
ti sladkorja in holesterola
v krvi, osebne teže in krv-
nega tlaka. Primerno je
tudi sodelovanje s Krajevno
skupnostjo Sava, ki nam
daje prostor za delovanje.
Enako je tudi z občinami
Jesenice, Kranjska Gora, Ži-
rovnica, Radovljica, Bled in
Bohinj.

Z gorenjskimi društvi
sladkornih bolnikov sodelu-
jemo primerno, zlasti pri
rekreaciji, premalo pa je
sodelovanja na drugih po-

dročjih. Pri strokovnih vpra-
šanjih bi se morali poenoti-
ti in skupaj nastopiti v jav-
nosti oziroma pri Zvezi
društev diabetikov Sloveni-
je. Gorenjska društva zdru-
žujemo 17 odstotkov članic
in članov, vključenih v
Zvezo društev diabetikov
Slovenije, nimamo pa svo-
jega predstavnika v izvršil-
nem odboru zveze.

Društva sladkornih bolni-
kov smo združena v Zvezo
društev diabetikov Sloveni-
je. Zavedamo se, da je
zelo težko usklajevati tako
različne zahteve društev,

vendar pričakujemo boljšo
povezavo predvsem pri re-
ševanju strokovnih vpra-
šanj. Poudariti je treba, da
se je izboljšala zlasti obve-
ščenost, ker revija Sladkor-
na bolezen zdaj izhaja
šestkrat na leto in ker
redno prejemamo Novice.
Izboljšal se je tudi finanč-
ni položaj. Premalo je
osebnih stikov med društvi
in zvezo ter izmenjave
mnenj.

ZDRUŽENI BOMO SLADKORNO
BOLEZEN LAŽE PREBOLEVALI

Po sprejetih poročilih za
leto 2005 so bila predstav-
ljena temeljna izhodišča
programa za leto 2006, ki
zajemajo:

• izboraževanje,
• pravilno prehrano,
• rekreativno telesne dejav-

nosti,
• samokontrolo in obvlada-

nje sladkorne bolezni,
• druženje z izmenjavo no-

vosti glede zdravljenja
skladkorne bolezni.
Z naštetimi izhodišči želi-

mo doseči in izboljšati ka-
kovost življenja sladkornih
bolnikov. Program vključuje
štiri predavanja, šest delav-
nic, aktivno okrevanje in
rekreativne dejavnosti, za-
jete v predstavitvi za prido-
bivanje denarnih sredstev
FIHO, občin in donatorjev.
Poleg navedenega delo
društva zajema:
Organizacijski nalogi:
• pridobivanje novih članov

(stalna naloga),
• poskušati oblikovati sek-

cije društva v občinah,
kjer je več sladkornih
bolnikov.

Druga dela v društvu:
• sodelovanje pri organiza-

ciji izpeljave programov,
• sestanki IO,
• administrativna dela,
• finančna dela.
Sodelovanje društva z:
• diabetološko ambulanto,
• gorenjskimi in drugimi

društvi sladkornih bolni-
kov,

• krajevnimi skupnostmi in
občinami,

• Zvezo društev diabetikov
Slovenije,

• sorodnimi organizacijami,
• šolami, s katerimi smo

navezali stike (OŠ Tone
Čufar in Srednja medicin-
ska šola).
Po pozdravnih besedah

predstavnikov gorenjskih
društev sladkornih bolnikov
se je nadaljevalo prijatelj-
sko druženje ob zvokih
glasbe Janeza Berganta.
Sladkorna bolezen je gren-
ka sopotnica za vse življe-
nje, članice in člani so se
trudili, da bi jo združeni
laže prebolevali. V vsakem
od programov društva sta
vtkana njihov trud in prosti
čas. Pridužite se nam -
združeni smo močnejši!

Oto Kelih

Društvo diabetikov Jesenice

Program za boljšo kakovost 
življenja sladkornih bolnikov 
NNaa oobbččnneemm zzbboorruu jjeesseenniišškkeeggaa ddrruuššttvvaa ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv,,
kkii ssee ggaa jjee uuddeelleežžiilloo 112222 ččllaannoovv,, ssmmoo pprreegglleeddaallii ddeelloo 
vv llaannsskkeemm lleettuu iinn sspprreejjeellii pprrooggrraamm ddeellaa zzaa lleettooss.. PPoommeemmbbnnoo
jjee,, ddaa ssmmoo šštteevviilloo ččllaannoovv ppoovveeččaallii zzaa ddeesseett ooddssttoottkkoovv,, 
uussppeeššnnoo ssooddeelluujjeemmoo ss SSrreeddnnjjoo zzddrraavvssttvveennoo ššoolloo nnaa 
JJeesseenniiccaahh,, zz ookkoolliišškkiimmii oobbččiinnaammii iinn ddrruuggiimmii ggoorreennjjsskkiimmii
ddrruuššttvvii ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv..

                                             



A P R I L 2 0 0 6

I Z  N A Š I H  D R U Š T E V

37

Lani smo pripravili več
aktivnosti: organizirali smo
izobraževanje, pri katerem
nam je pomagal naš diabe-
tolog dr. Tomaž Camlek,
odpeljali smo učence iz
Škofje Loke na državno tek-
movanje o sladkorni bolez-
ni v Trbovljah, merili krvni
sladkor in holesterol v naši
pisarni, obiskali starejše di-
abetike po domovih in v
Centru slepih in starejših.
Zelo pomembna pa sta
naša rekreativna dejavnost
in druženje. Nekatere aktiv-
nosti izvajamo skupaj z
drugimi gorenjskimi druš-
tvi. Sodelujemo tudi z
Zvezo društev diabetikov
Slovenije in pri aktivnostih,
ki jih ta organizira, ter z lo-
kalnimi mediji.

CILJI LETOŠNJEGA
PROGRAMA

Tudi v naših načrtih je
zaslediti podobne aktivnos-
ti, vendar bomo letos doda-
li še izlet za sladkorne bol-
nike, ki potrebujejo sprem-

ljevalce. Cilj letošnjega pro-
grama je zlasti: 
• preprečevanje poslabša-

nja zdravstvenega stanja
sladkornih bolnikov,

• ustvarjanje možnosti za
čim bolj kakovostno ži-
vljenje vsakega sladkor-
nega bolnika,

• krepitev zdravja sladkor-
nih bolnikov in

• preprečevanje poslabša-
nja socialnega položaja
sladkornih bolnikov.
Poklonili smo se tudi

spominu na letos umrlega
utemeljitelja našega druš-
tva in enega prvih predsed-
nikov Momirja Sibinčiča ter
nagradili s sliko našo člani-
co Drago Garzinija, ki v IO
društvu deluje od začetka
delovanja društva.

PREGLEDOV NE BO VEČ
DVAKRAT NA TEDEN

Na občnem zboru so ak-
tivno sodelovali tudi gostje.
Janko Kušar, predsednik
Zveze društev diabetikov
Slovenije, nas je obvestil o

nekaterih aktivnostih
zveze, kot so sprememba
zakona o primerljivih zdra-
vilih, predstavil je predlog
zakona o pravicah bolnikov
in kritično pripomnil, da
tudi po 50 letih delovanja

naše zveze še nimamo re-
gistra in nacionalnega pro-
grama varstva sladkornih
bolnikov. 

Škofjeloški župan Igor
Draksler nam je obljubil fi-
nančno pomoč občine in
pomoč pri pridobivanju
društvenih prostorov. Dr.
Camlek nas je obvestil, da
dvakrat na teden ne more
več opravljati pregledov
sladkornih bolnikov, saj ja

na območju, na katerem
deluje naše društvo, več
kot 1400 sladkornih bolni-
kov, tako da je samo lani v
diabetični ambulanti imel
5400 pregledov sladkornih
bolnikov. Predstavniki vseh

štirih gorenjskih društev so
po prisrčnih pozdravih za-
želeli dobrega sodelovanja
tudi v prihodnje.

V kulturnem programu
občnega zbora je sodeloval
pevski zbor LTH pod vod-
stvom Lojzeta Drnovška in
učenci Osnovne šole Ivan
Grohar pod vodstvom men-
torice Anice Benedičič.

Zapisal: Peter Ceferin 
Foto: Ivan Rolih  

Društvo diabetikov Škofja Loka

Dobri letošnji načrti
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv ŠŠkkooffjjaa LLookkaa jjee nnaa oobbččnneemm zzbboorruu 1111..
mmaarrccaa,, kkii ssee ggaa jjee uuddeelleežžiilloo vveečč kkoott 112200 ččllaannoovv iinn ggoossttoovv,,
pprreegglleeddaalloo ssvvoojjee llaannsskkoo ddeelloo iinn sspprreejjeelloo nnaaččrrttee zzaa lleettooss.. 

V hotelu Svoboda, kjer
smo bili udobno namešče-
ni v dvoposteljnih sobah,
smo doživeli prav lep spre-
jem. Pripravili so nam pes-
ter program, ki je vključe-
val 7-dnevni polni penzion
z dopoldansko in popol-
dansko malico, več stro-
kovnih predavanj za slad-
korne bolnike, kuharsko
šolo, tečaj hoje z nordijski-
mi palicami in telovadbo

ob solinah, kjer
smo uživali svež
morski zrak. 

Telovadba je
bila trikrat na
dan v bazenu,
imeli pa smo tudi
prost vstop v
savno. Imeli smo
čudovite izlete ob
morju po peš
poti v Izolo, Piran
in Portorož,

kamor so nas spremljale
prijazne vodnice, ki so nas
seznanjale z raznimi zani-
mivostmi. Bili so še drugi

animacijski programi. Sreč-
ni smo bili, ko nam je večer
popestrila simpatična pevka
z narodnozabavnimi pesmi-
mi ob spremljavi kitare.

Zahvala gre predsednici
Društva diabetikov Idrija za
njeno skrb in prijaznost ter
medicinski sestri, ki nam je
vsak dan merila krvni tlak
in vsebnost sladkorja v krvi.
Zelo prijazno in ustrežljivo
je bilo tudi osebje hotela.
Postrežba in diabetična
hrana sta bili odlični.

Hvala vsem, ki so nam
omogočili prijetne počitni-
ce. Združili smo prijetno s
koristnim - korak za kora-
kom za boljše in zdravo ži-
vljenje.

Danijela Rutar

Občnega zbora škofjeloškega društva sladkornih bolnikov se je udeleži-
lo več kot 120 članov in gostov

Društvo diabetikov Tolmin

Spomin na Strunjan
ŠŠeesstt ččllaannoovv DDrruuššttvvaa ddiiaabbeettiikkoovv TToollmmiinn,, ttrriijjee ččllaannii 
iizz BBoovvccaa,, eeddeenn iizz KKoobbaarriiddaa iinn ddvvaa iizz TToollmmiinnaa,, 
ssmmoo ssee pprriiddrruužžiillii DDrruuššttvvuu ddiiaabbeettiikkoovv IIddrriijjaa nnaa 
77--ddnneevvnnii zzddrraavvssttvveennoo-- pprreevveennttiivvnnii vvzzggoojjii 
vv KKrrkkiinneemm zzddrraavviilliiššččuu SSttrruunnjjaann.. 

Šest članov Društva diabetikov Tolmin 
na oddihu v Strunjanu
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Na zboru so pregledali
štiriletno uspešno delo, ki
ga je v zadnjem mandatu
vodil predsednik Vladimir
Janjić. Prisotni so ponovno
zaupali vodenje  in podalj-
šali mandat dosedanjim
članom organom za na-
slednja štiri leta ter tako
ponovno za svojega pred-
sednika izvolili Janjića.

Sežanski diabetiki vsako
leto pripravijo več preda-
vanj, lani pa so po dolgo-
letnem čakanju zopet dobi-
li svojega diabetologa, dr.
Stojana Kralja, in po 18-let-
nem iskanju tudi svoje
društvene prostore, kjer
imajo vsak dan od 9. do 11.
ure dežurstvo. 

PRIDOBILI NAJ BI
ČIM VEČ NOVIH ČLANOV

»Kupili smo majice, orga-
nizirali predavanje dr. To-
mislava Majića, kardiologa
iz zdravilišča Šmarješke To-
plice. Lani smo organizirali
izlet na Rab, udeležili smo
se športnega srečanja slad-
kornih bolnikov Slovenije v
Velenju, ogledali smo si
sejem narava in zdravje,
zgodovinsko obeležje Sv.
Urha nad Ljubljano, med
vračanjem domov pa še
izvir reke Ljubljanice pri Vr-
hniki. V počastitev svetov-
nega dneva sladkorne bo-
lezni smo organizirali pro-
slavo s predavanjem dr.
Vesne Vodopivec o posledi-
cah sladkorne bolezni, ki
jih ta pušča pri notranjih
organih,« je o lanskem
uspešnem delu povedal
predsednik sežanskega
društva Vladimir Janjić.

Ker letos mineva 50 let or-
ganiziranega delovanja
Zveze društev diabetikov

Slovenije, se
bodo tudi v se-
žanskem društvu
potrudili, da bi
pridobili čim več
novih članov,
zato jih vabijo v
društveno pisar-
no in na aktiv-
nosti, ki jih bodo
pripravili letos:
udeležili se bodo
športnih iger
društev sladkor-
nih bolnikov Slo-
venije, ki bodo
27. maja v Gornji Radgoni,
odšli na izlet (18. junija v
Cerovec pri Dolenjskih To-
plicah in obiskali zeliščno
kmetijo), organizirali bodo
pohod (15. julija na Kokoš-
ko, počastili sežanski občin-
ski praznik (26. avgusta s
pohodom do Smodnišnice),
udeležili se bodo sejma Na-
rava in zdravje v Ljubljani

(14. oktobra) ter organizirali
več predavanj po vseh štirih
občinah. 

SODELOVANJE
NOTRANJSKIH DRUŠTEV

Posebno pozornost bodo
namenili praznovanju 50-
letnice Zveze društev diabe-
tikov Slovenije, saj se bodo
odzvali številnim aktivnos-

tim, ki jih pripravlja zveza.
Tako so sprejeli povabili
podpredsednika Zveze
društev diabetikov Slovenije
in predsednika društva dia-
betikov Ilirska Bistrica Ivana
Bergoča, da se udeležijo
proslave s piknikom v nara-
vi in balinanjem, ki bo 17.
junija v Ilirski Bistrici, in po-
hoda na Snežnik, ki se ga

bodo 15. julija udeležila
tudi društva iz Cerknice,
Postojne in Ilirske Bistrice. 

Ivan Bergoč je predstavil
tudi temeljne naloge Zveze
društev diabetikov Sloveni-
je, ki združuje 17.500 čla-
nov, čeprav ocenjujejo, da
je na Slovenskem morda
celo od 120.000 do
150.000  sladkornih bolni-

kov. Sežanske-
mu društvu je
čestital za
dobro in huma-
no vodstvo, ki
dela z odgovor-
nostjo in vese-
ljem in ki člane
usposablja za
čim bolj zdrav
način življenja. 

PREDAVANJE
O MEDITERANSKI
PREHRANI

Sežanski slad-
korni bolniki so

predlagali, da se ob 50-let-
nici delovanja sladkornih
bolnikov podelijo posebna
priznanja tudi sežanskim
članom, in sicer: Ireni Ste-
panović, blagajničarki, Jo-
žetu Volovcu, ki je od usta-
novitve član sežanskega
društva, 20 let pa je tajnik
društva, Lucjanu Furlanu,
dolgoletnemu predsedniku
društva in najstarejšemu
diabetiku po stažu, saj ima
sladkorno bolezen že več
kot 50 let, dosedanjemu
predsedniku in podpred-
sedniku društva Vladimirju
Janjiću in Pavlu Škamperle-
tu za uspešno dolgoletno
delo.

Po uradnem delu občnega
zbora je sledilo zanimivo
predavanje o mediteranski
prehrani  kot eni najbolj ce-
njenih prehran po svetu s
poudarkom na dietni prehra-
ni sladkornega bolnika. Pre-
davala je Tatjana Butul s
kmetije Butul in Društva za
zdravo življenje iz Manžana.
Ob koncu so prisotni lahko
tudi poskusili ponujene dob-
rote zdrave prehrane (zele-
njavno pito, polento s pole-
novko, ribo in oljčno olje).

Besedilo in slika: Olga Knez  

Društvo diabetikov Sežana 

Vladimir Janjić ponovno
izvoljen za predsednika
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv SSeežžaannaa,, kkii zzddrruužžuujjee pprriibblliižžnnoo 227700 
ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv vvsseehh ššttiirriihh kkrraašškkoo--bbrrkkiinnsskkiihh oobbččiinn,, 
ččeepprraavv oocceennjjuujjeejjoo,, ddaa jjiihh jjee nnaa tteemm oobbmmooččjjuu vveečč kkoott ttiissoočč,, 
ssoo ssee 2255.. mmaarrccaa zzbbrraallii nnaa rreeddnneemm oobbččnneemm zzbboorruu vv vveelliikkii
sseejjnnii ddvvoorraannii OObbččiinnee SSeežžaannaa.. 

I Z  N A Š I H  D R U Š T E V

Pokušnja zdrave sredozemske hrane

Pradavanje v Hrpeljah
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv SSeežžaannaa jjee vv ččeettrrtteekk,, 1133.. aapprriillaa,, 
vv pprroossttoorriihh oobbččiinnee HHrrppeelljjee--KKoozziinnaa oorrggaanniizziirraalloo pprreeddaavvaannjjee 
oo ssllaaddkkoorrnnii bboolleezznnii iinn kkoožžnniihh oobboolleennjjiihh.. 

To je bilo prvo predavanje v tem kraju, ki ga je orga-
niziralo naše društvo v počastitev 50-letnice organizira-
nega delovanja slovenske Zveze društev diabetikov Slo-
venije in 20-letnice delovanja sežanskih sladkornih bol-
nikov. Predavala je dr. Nastja Lazar, zdravnica, dermato-
venerologinja iz Izole. 

Tema je bila nadvse zanimiva za širok krog občinstva.
Predavanje je bilo podkrepljeno s prikazi posledic, ki nas-
tajajo pri daljši sladkorni bolezni, posebej še pri  nekon-
troliranih vrednostih sladkorja. Udeležba sicer ni bila veli-
ka, le 26 slušateljev, še posebej so bili domačini v manjši-
ni. Po končanem predavanju je predavateljica odgovarjala
na številna vprašanja, tako da so slušatelji odšli domov za-
dovoljni, ker so dobili odgovore na svoja vprašanja.

Sežansko društvo, ki združuje približno 270 sladkor-
nih bolnikov iz vseh štirih kraških občin in ga uspešno
vodi že drugi mandat Vladimir Janjić, bo organiziralo
podobna predavanja tudi v Komnu, Divači in Sežani.

Jože Volovec
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Naše društvo vsako leto
organizira sedemdnevno
zdravstveno preventivno
vzgojo v enem izmed slo-
venskih zdravilišč. Letos
smo bili od 12. do 19. feb-
ruarja v Strunjanu. Oddiha
se je udeležilo 32 naših
članov, pridružilo pa se
nam je tudi šest članov
Društva diabetikov Tolmin. 

TUDI DIETNA HRANA
JE LAHKO OKUSNA

Jutra smo začenjali z
merjenjem krvnega slad-
korja in tlaka. Meritve je
opravljala naša medicinska
sestra Irma Brence. Rezul-
tati meritev so bili za neka-
tere prav spodbudni, za
druge pa malo manj. Po
zajtrku so nekateri odhiteli
na telovadbo v bazenu,
drugi pa na pohod v okoli-
co zdravilišča. Pri hoji smo
uporabljali palice, kar nas
je še dodatno spodbudilo k
hoji, saj je bilo to za nas
nekaj novega. 

Na kuharski delavnici
smo občudovali kuharske-
ga mojstra, kako spretno
pripravlja jedi za hotelske
goste. Za nas je bila hrana
ves čas dietna. S pripravo
hrane so nas prepričali, da
je zdrava hrana, primerna
za diabetike, lahko zelo
okusna. Ves teden smo
imeli neomejen vstop v
bazen, zato smo vsak prost
trenutek izkoristili za re-
kreacijo v bazenu. 

Po večerih so nekateri
odšli na zabavo, ki jo je
hotelsko osebje  popestrilo
z zanimivim animacijskim
programom, drugi pa na
zaslužen počitek v poste-
ljo, saj je bilo čez dan veli-

ko telesnih aktivnosti in
smo morali biti za nasled-
nji dan spočiti.

VRTNARSKA RAZSTAVA
V PORDENONU

Na željo naših članov
smo tudi letos organizirali
ogled vrtnarske razstave v
Pordenonu v Italiji, kamor
smo šli 11. marca. Ogled

prelepega cvetja in grmov-
nic je marsikaterega udele-
ženca prepričal, da je vrt-
narstvo prava terapija za
sprostitev.

OBČNI ZBOR JE DOBRO USPEL
Redni občni zbor smo

imeli 16. marca v OŠ Idrija.

Udeležilo se ga je 78 čla-
nov. Občnega zbora se je
udeležil tudi župan občine
Idrija Damjan Krapš. Z ude-
ležbo je izkazal zanimanje
za delo našega društva in
nas podprl v naših prizade-
vanjih. Na zboru smo pre-
gledali delo društva v lan-

skem letu, podali finančno
poročilo in predstavili pro-
gram dela za leto 2006. 

Da je naše srečanje na
občnem zboru pripomoglo
tudi k boljšemu poznava-
nju sladkorne bolezni, smo
povabili Vlasto Gjura Kalo-
per, dr. med., ki nam je

predstavila bolečo diabetič-
no nevropatijo. Predavanje
je bilo zelo zanimivo in po-
učno. Po njem nas je se-
znanila tudi s problematiko
glede novele zakona o
zdravilih in s pripravo naci-
onalnega programa varstva
sladkornih bolnikov. 

Vsi udeleženci občnega
zbora so si lahko pomerili
krvni sladkor. Za glasbene
utrinke je poskrbela  Maja
Tanjšek, ki nam je igrala na
klaviature. Srečanje smo
končali z manjšim prigriz-
kom. 

POHOD NA TRSTELJ
Na »kraški Triglav« smo

se podali na materinski
dan. Z avtobusom smo se
iz Idrije odpeljali do vasi
Lipa, od koder smo pot na-
daljevali peš. Trstelj je
visok le 643 metrov, zato
je bil vzpon nanj za slad-
korne bolnike zelo prime-
ren. Na vrhu smo občudo-
vali naravne lepote, saj
nam je lepo vreme omogo-
čilo pogled daleč naokoli,
celo do morja. 

Ob povratku smo se usta-
vili v koči, kjer smo imeli
čas za počitek in kot se za
sladkorne bolnike spodobi,
čas za meritev krvnega
sladkorja. Da bi bil izlet po
Krasu popoln, smo se usta-
vili tudi v Štanjelu, kjer
smo si ogledali tipične
kraške hiše in druge značil-
nosti krške arhitekture in
krajine. 

Za konec ne pozabite na
geslo - Lepo se imejte in
veliko se smejte.

Valerija Pavšič

Društvo diabetikov Idrija

Oddih, ogled razstave,
pohod in občni zbor
VV iiddrriijjsskkeemm ddrruuššttvvuu ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv ssmmoo bbiillii ffeebbrruuaarrjjaa
iinn mmaarrccaa ddookkaajj aakkttiivvnnii.. MMeedd ddrruuggiimm ssmmoo oorrggaanniizziirraallii 
eennootteeddeennsskkoo zzddrraavvssttvveennoo--pprreevveennttiivvnnoo vvzzggoojjoo vv KKrrkkiinneemm
ZZddrraavviilliiššččuu SSttrruunnjjaann,,  oogglleeddaallii ssmmoo ssii vvrrttnnaarrsskkoo rraazzssttaavvoo 
vv iittaalliijjaannsskkeemm PPoorrddeennoonnuu,, ššllii nnaa ppoohhoodd nnaa TTrrsstteelljj,, pprriipprraavviillii
ppaa ssmmoo ttuuddii lleettnnii oobbččnnii zzbboorr..

I Z  N A Š I H  D R U Š T E V

Telovadba v bazenu zdravilišča Strunjan

»Skupinski posnetek« v Štanjelu

Na občnem zboru nam je predavala podpredsednica zveze Vlasta Gjura
Kaloper, dr. med. 
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Za nas je bil pomemben
dan lanski 12. november, ko
smo svetovni dan sladkorne
bolezni počastili na najlepši
način - namenu smo predali
na novo urejene društvene
prostore v Levstikovi ulici, v
središču Ilirske Bistrice. Kraj-
še slovesnosti se je udeležil
tudi župan občine Anton
Šenkinc. Tako smo z raz-
umevanjem bistriške občine
in s pomočjo nekaterih
sponzorjev in predvsem s
prostovoljnim delom priza-
devnih članov bistriški slad-
korni bolniki dobili svoj
dom. Prostori  so na zelo
primerni lokaciji, v starem
delu mesta. 

NOVI DRUŠTVENI PROSTORI
Na površini 50 kvadratnih

metrov smo uredili nekoliko
večji prostor za sestanke,
strokovna predavanja in te-
lovadbo, ki je vsak četrtek
popoldne pod strokovnim
vodstvom medicinske sestre
in naše članice Vide Slavec.
V društveni pisarni, ki je od-
prta vsako sredo od 11. do
12. ure in na semanji dan,
dvakrat v mesecu, od 10.
do 12. ure, si sladkorni bol-
niki lahko izmerijo krvni
sladkor in se seznanijo z
novostimi pri delu društva.
V teh dnevih bomo vpisovali
tudi nove člane. 

Kot je napovedal predsed-
nik Ivan Bergoč, bomo kupili
tudi napravo za merjenje ho-
lesterola, trigliceridov in krv-
nega tlaka. Urejena je tudi
priročna kuhinja, kjer bomo
občasno lahko imeli učne de-
lavnice o pripravi obrokov za
sladkorne bolnike.

DOBRA UDELEŽBA
NA OBČNEM ZBORU

Naše društvo šteje 310 čla-
nov, občnega zbora pa se jih
je udeležilo več kot ena tretji-
na. Prisluhnili našemu diabe-
tologu in predavatelju dr.
Krsti Milevskemu. Nato smo
spregovorili o letošnjih aktiv-
nostih, ki jih ni malo, večina
pa jih bo posvečenih 50. ob-
letnici ustanovitve Zveze
društev diabetikov Slovenije. 

Temu dogodku bo posve-
čena tudi osrednja društve-
na prireditev, to pa je že tra-
dicionalno junijsko srečanje
sosednjih društev sladkor-
nih bolnikov iz Cerknice,
Postojne in Sežane. Srečanje
bo pri Novakovem mlinu 17.
junija popoldne.  

Še naprej bomo skrbeli,
da se vključi čim več slad-
kornih bolnikov v naše druš-
tvo - v drugi polovici lanske-
ga leta se je na novo vključi-
lo 70 članov, za strokovno
usposabljanje na predava-
njih in pri preventivnem
okrevanju v katerem od
zdravilišč. Organizirali
bomo telovadbo, balinanje,
pohodništvo, izlete, druže-
nje ter poskrbeli za socialno
in siceršnjo pomoč članom. 

SODELOVANJE DRUŠTEV
SLADKORNIH BOLNIKOV

Na pobudo predsednika
Društva diabetikov Ilirska

Bistrica in člana izvršnega
odbora Zveze društev dia-
betikov Slovenije Ivana Ber-
goča so se predsedniki
društev sladkornih bolnikov
s sodelavci iz Cerknice, Ilir-
ske Bistrice, Postojne in Se-
žane sestali 3. aprila v Pos-
tojni. Predsednica domače-
ga društva Stanka Horvat je
na začetku vse prav lepo
pozdravila in ugotovila, da
udeležba vseh štirih pred-
sednikov in njihovih sode-
lavcev jasno pove,  da si
želimo sodelovanja. V na-
daljevanju je posvet vodil
sklicatelj Ivan Bergoč. Po
več kot enourni razpravi
smo se dogovorili o nasled-
njih aktivnostih, ki jih
bomo izvedli letos:

- Ekipe v balinanju, ženske
in moški, iz vseh štirih druš-
tev, se bodo udeležile tur-
nirja, ki bo 17. junija v Ilirski
Bistrici ob že tradicionalnem
srečanju bistriških sladkor-
nioh bolnikov pri Novako-
vem mlinu, ki bo letos ob
50. obletnici ustanovitve
Zveze društev diabetikov
Slovenije še bolj slovesno.

- Skupaj bodo vsa štiri
društva v soboto, 15. julija,
organizirala pohod na
Snežnik (1796 m) z zbor-
nim mestom na Sviščakih,
pred planinskim domom
(1242 m). Štart je ob 8. uri.
V tem času je Snežnik ves v
cvetju in zato najlepši. Pri-
hod so napovedali tudi
člani društva sladkornih
bolnikov iz Litije. Na pohod
vabimo tudi sladkorne bol-
nike iz drugih društev.

- Ugotovili smo, da imamo
veliko skupnih zadev, ki jih
lahko z medsebojno po-
močjo bolje rešujemo, kot
so na primer finančne zade-
ve, prijave na javne razpise
in izdelava poročil, izvajanje
skupnih akcij in preventiv-
nih programov, izmenjava
izkušenj in informacij o pre-
davateljih, učnih delavnicah
in podobno.

Nenazadnje smo se do-
govorili, da se bomo vsako
leto, vsaj enkrat, sestali na
sedežu drugega društva. 

I. B.

Društvo diabetikov Ilirska Bistrica

Novi prostori, občni zbor 
in sodelovanje med društvi
IIzz DDrruuššttvvaa ddiiaabbeettiikkoovv IIlliirrsskkaa BBiissttrriiccaa ssee ooggllaaššaammoo bboolljj 
ppoorreeddkkoo,, zzaattoo ssmmoo oo ssvvoojjii ddeejjaavvnnoossttii ttookkrraatt nnaappiissaallii mmaalloo
vveečč,, vv pprriihhooddnnjjee ppaa bboommoo oo ddooggooddkkiihh ppiissaallii sspprroottii.. TTookkrraatt 
ppiiššeemmoo oo nnoovviihh ddrruuššttvveenniihh pprroossttoorriihh,, kkii ssmmoo jjiihh ddoobbiillii žžee
llaannii,, oo oobbččnneemm zzbboorruu,, kkii jjee lleeppoo uussppeell,, iinn oo sseessttaannkkuu 
pprreeddssttaavvnniikkoovv ddrruušštteevv iizz IIlliirrsskkee bbiissttrriiccee,, CCeerrkknniiccee,, PPoossttoojjnnee
iinn SSeežžaannee,, nnaa kkaatteerreemm ssoo ssee ddooggoovvoorriillii zzaa ssooddeelloovvaannjjee..

Odprtja novih prostorov se je udeležil tudi župan občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc

Predsedniki društev sladkornih bolnikov s sodelavci iz Cerknice, Ilirske
Bistrice, Postojne in Sežane smo se sestali 3. aprila v Postojni
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Ob prihodu v toplice nas
je čakalo prijetno presene-
čenje, saj je vaški muzikant
raztegnil meh harmonike
ter nam z veselimi in po-
skočnimi vižami zaželel
dobrodošlico. Tako smo v
trenutku pozabili na snežni
metež ter se predali užit-
kom oddiha in okrevanja.
Preživeli smo sedm aktiv-
nih in ustvarjalnih dni, pol-
nih novih spoznanj, z obili-
co smeha in dobre volje in
prijetnega druženja.

VODNA AEROBIKA
IN KNAJPANJE V SNEGU

Animator Brane nas je s
svojo neposrednostjo in
prijaznostjo znal navdušiti
za številne aktivnosti, ki
smo se jih radi udeleževali.
Čudovita okolica in urejene
sprehajalne poti so bile do-
volj vabljive, da smo za
sprehod izkoristili vsako
priložnost. Najbolj vabljive
so bile aktivnosti v baze-
nih, kjer smo preživeli naj-
več časa. 

Vodna aerobika je bila
prav atraktivna. Ob prijetni

glasbi so naša telesa z lah-
koto sledila poskočnemu
animatorju. Za nekatere je
bila prav priljubljena rekre-
acija plavanje v zunanjem
bazenu. Dež, sneg, sonce
in prijetno topla voda so
bili pravi rajski užitek.
Snežna odeja okoli bazena
je najbolj vroče zvabila na
aktivnosti na snegu - knaj-
panje na snegu jim je pos-
talo vsakodnevni užitek.

Petek je bil rezerviran za
izlet v bližnjo in daljno oko-

lico. Ustavili smo se v Beli
Cerkvi in spoznali njene po-
sebnosti. Na kmečkem tu-
rizmu so nam za kosilo po-
stregli s pravo kmečko po-
jedino in kozarčkom cvička.

ODDIH IN OKREVANJE, DA SI
GA ČLOVEK LAHKO SAMO ŽELI

V vsej tej pestrosti aktiv-
nih dejavnosti sta bila seve-
da prva skrb naše zdravje
in dobro počutje ter skrb
za ustrezno raven sladkor-
ja. Če smo si privoščili
malo več dobrot, jih je bilo
treba sproti pokuriti. Na

vse to so nas sproti opo-
zarjale vsakodnevne merit-
ve krvnega sladkorja.

Svoje vtise so nekateri
naši člani strnili takole:

FFrraanncc: Vsako jutro sem
pred zajtrkom z berglami
prehodil šest kilometrov in
več in pri mojih 88 letih se
sladkor ni dvignil nad 7
mmol/l, čeprav sem užival
v dobri hrani.

KKrriissttiinnaa: Vsak dan sem
grešila in si pri kosilu privo-

ščila kompot. Bazena nisem
videla, ker sta me dajala
prehlad in kašelj. Vesela
druščina je vse nadomestila.

IIvvaannkkaa: Pester in bogat
program je zapolnil sleher-
no minuto mojega bivanja
v toplicah. Navdušil me je
izlet v Novo mesto in nad-
vse sem bila presenečena
nad bogastvom knjižnice v
frančiškanskem samostanu.

HHeerrmmiinnaa: Na svoje bergle
sem skoraj pozabila, tako
sem uživala v bazenu.
Noge so postale lahke kot
že dolgo ne, še plesala
sem. Praznovali smo tudi

8. marec in dan mučenikov
in škoda je, da ni bilo še
več praznikov. 

PPaavvllaa: Zadovoljna sem,
da sem se udeležila okre-
vanja in vesela sem bila, da
so nam omogočili organizi-
ran obisk nedeljske maše v
Šmarjeti.

MMaarriiccaa: Oddih in okreva-
nje, da si ga človek lahko
samo želi. Bilo je enkratno
in upam, da bomo kaj take-
ga še ponovili.

AAnnaa: Uživali smo in poza-
bili na vsakdanje skrbi. Kako
lepo je, ko ni treba kuhati in
te postrežejo z vsakovrstni-
mi dobrotami. V Šmarjeških
Toplicah res kuhajo dobro.

RRiittaa: Povsod, kjer smo
bili, je bilo veselo. Smeh in
pesem sta nas spremljala
povsod. Zvečer smo zaple-
sali ob živi glasbi.

Pravijo, da takrat, ko je
najlepše, je treba končati.
Zadovoljni smo odhajali iz
Šmarjeških Toplic, z nami
pa spomini na lepa doživet-
ja in prijetno druženje.

Stanka Horvat

Društvo diabetikov Postojna

Okrevanje in oddih 
v Šmarjeških Toplicah
NNaa ookkrreevvaannjjee ssmmoo ssee ččllaannii ppoossttoojjnnsskkeeggaa ddrruuššttvvaa ssllaaddkkoorrnniihh
bboollnniikkoovv ooddpprraavviillii 55.. mmaarrccaa iinn vvrreemmeennsskkaa nnaappoovveedd nnii bbiillaa
nniičč kkaajj oobbeettaavvnnaa.. UUppaallii ssmmoo,, ddaa bboo ššlloo.. UUrroo pprreedd ooddhhooddoomm 
jjee ssnneežžiilloo,, kkoott zzaa ssttaavvoo.. VV ssnneežžnneemm mmeetteežžuu ssmmoo ssee pprreebbiijjaallii
ppoo aavvttoocceessttii pprroottii LLjjuubblljjaannii,, zzaattoo ssmmoo ddoo ŠŠmmaarrjjeešškkiihh TToopplliicc
ppoottrreebboovvaallii nneekkaajj vveečč kkoott ššttiirrii uurree vvoožžnnjjee.. 

Čudovita okolica je vabila na pohode

Nazdravili smo 8. marcu Učna delavnica o zdravi prehrani: kar smo skuhali, smo tudi pojeli
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Občnega zbora v prostorih
Društva upokojencev Trbovlje
so se udeležili tudi člani

društva diabetikov iz Hrastni-
ka in Litije. Na naš zbor je
prišla tudi Sonja Štojs iz le-

karne Melisa. Občnega zbora
so se udeležili tudi podpred-
sednik Zveze društva diabeti-
kov Slovenije Alojz Rudolf,
sekretarka zveze Špela Ru-
dolf in Janja Car, predstavni-
ca podjetja Roche Diagnostic
iz Ljubljane. 

TEŽAVE Z DIABETIČNO
AMBULANTO

Za uvod smo poslušali
predstavitev izdelkov pod-
jetja Mediplast, ki so v
pomoč sladkornim bolni-
kom. Predstavila jih je Bar-
bara Kraševec. Predsednik
Društva diabetikov Trbovlje
Edvard Berglez je poročal o
lanskem delu izvršilnega
odbora društva in predstavil
program dela za letos. Sle-
dili sta finančno poročilo za

Našemu vabilu sta se od-
zvala tudi Janko Kušar, pred-
sednik Zveze društev diabe-
tikov Slovenije, in zdravnica
v diabetični ambulanti
Splošne bolnišnice Murska
Sobota Nataša Pitz, dr. med,
ki nam je predavala o slad-

korni bolezni, njenih zaple-
tih in odnosu bolnikov do
bolezni. Občnega zbora so
se udeležili tudi župan
Mestne občine Murska Sobo-
ta Anton Štihec, predstavniki
društev sladkornih bolnikov
iz Velenja, Slovenj Gradca in

Lendave, medi-
cinsko osebje iz
Splošne bolniš-
nice Murska So-
bota in še neka-
teri drugi gosti.

Sledila so po-
ročila predsed-
nika, blagajnika
in nadzornega
odbora o delu v
lanskem letu in

VV ssoobboottoo,, 44.. mmaarrccaa,, ssmmoo ssee ččllaannii DDrruuššttvvaa ddiiaabbeettiikkoovv MMuurrsskkaa
SSoobboottaa zzbbrraallii nnaa oobbččnneemm zzbboorruu,, kkii jjee bbiill vv rreessttaavvrraacciijjii EEuurreesstt
vv MMuurrsskkii SSoobboottii.. ZZbbrraalloo ssee jjee 7722 ččllaannoovv iinn ččllaanniicc.. 

Občnega zbora so se udeležili tudi župan 
Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec

Poročilo o delu v lanskem letu in o načrtih za letos je podal predsednik
Edvard Berglez

Priznanja je podelil podpredsednik Zveze društev diabetikov Slovenije
Alojz Rudolf

Društvo diabetikov Trbovlje

Delo v diabetični ambulanti 
bi moralo biti bolje organizirano
ČČllaannii ttrrbboovveelljjsskkeeggaa ddrruuššttvvaa ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv ssmmoo 
1166.. mmaarrccaa iimmeellii oobbččnnii zzbboorr.. ZZbbrraallii ssmmoo ssee vv vveelliikkeemm šštteevviilluu
iinn ppoottrrddiillii uussppeeššnnoo oopprraavvlljjeennee nnaallooggee vv llaannsskkeemm lleettuu.. 
SSpprreejjeellii ssmmoo ttuuddii pprrooggrraamm ddeellaa iinn ffiinnaannččnnii nnaaččrrtt zzaa lleettooss..

Društvo diabetikov Murska Sobota

Občni zbor in načrti za letos
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Iz vseh občin ptujskega
in ormoškega območja nas
je bilo okrog 230. Ob 9. uri
je predsednica pozdravila
navzoče člane in goste ter

predlagala dnevni red letne
konference. Med gosti je z
veseljem pozdravila celotni
ekipi obeh diabetoloških
ambulant, še posebej di-

Društvo diabetikov Ptuj

Narodni dom 
je bil premajhen
TTuuddii lleettooss ssmmoo ssee ssllaaddkkoorrnnii bboollnniikkii oodd bblliizzuu iinn ddaalleečč 
1188.. mmaarrccaa zzbbrraallii vv ddvvoorraannii ppttuujjsskkeeggaa NNaarrooddnneeggaa ddoommaa,, ddaa bbii
nnaa lleettnnii kkoonnffeerreennccii pprreegglleeddaallii oopprraavvlljjeennoo ddeelloo iinn zzaaččrrttaallii
pprrooggrraamm ddeellaa zzaa tteekkooččee lleettoo.. VVeelliikkoo uuddeelleežžbboo ččllaannoovv ssmmoo 
iizzkkoorriissttiillii ttuuddii zzaa pprreeddaavvaannjjee oo ddiiaabbeettiiččnnii nnooggii.. LLjjuuddsskkii ppeevvccii
iinn ttaammbbuurraaššii KKDD CCiirrkkuullaannee ssoo nnaamm pprriipprraavviillii kkuuttuurrnnii 
pprrooggrraamm.. RRaazzššllii ssmmoo ssee vv ddoobbrreemm rraazzppoolloožžeennjjuu iinn zz žžeelljjoo,, 
ddaa bbii uussppeeššnnoo iizzvveeddllii lleettooššnnjjii pprrooggrraamm..

leto 2005 s finančnim pro-
gramom za leto 2006 ter
poročilo nadzornega odbo-
ra. Nato je predsednica de-
lovnega predsedstva Cvetka
Kozmus začela razpravo. 

Pogovor je stekal tudi o
delu diabetične ambulante
v  bolnišnici Trbovlje, ki ne
poteka tako, kot bi moralo.
Društvo je napisalo že kar
nekaj prošenj, da bi se delo
v diabetični ambulanti bolje
organiziralo. Tako na pri-
mer morajo starejši občani
priti na odvzem krvi v
zgodnjih jutranjih urah,
vendar morajo nato po več
ur čakati na zdravnika. Delo
v ambulanti se  je medtem
že nekoliko izboljšalo, a že-
limo, da bi bilo še boljše. 

Alojz Rudolf se je naše-
mu društvu zahvalil za
uspešno izvedeno tekmova-
nje osnovnošolcev o znanju
o sladkorni bolezni, ki je
bilo lani v Trbovljah. Ed-
vard Berglez je nato navzo-
če povabil na  srečanje za-

savskih diabetikov, ki bo
22. aprila v Hrastniku. 

PRIZNANJA
ZA USPEŠNO DELO

Sledila je podelitev pri-
znanj, ki jih je podelil pod-
predsednik Zveze društva
diabetikov Slovenije Alojz
Rudolf. Bronasto priznanje
sta dobila Marjana Forte in
Bogdan Šviga, srebrnega
pa Edvard Berglez. Slednji
se je nato Alojzu Rudolfu
zahvalil za plodno sodelo-
vanje in pomoč pri delu
Društva diabetikov Trbov-
lje. Za konec nam je Sonja
Štojs predstavila izdelke le-
karne Melisa iz Škratovine
Trbovlje. 

Še naprej si želimo sode-
lovati z društvi sladkornih
bolnikov  Hrastnik in Litija,
z diabetično ambulanto
Zdravstvenega doma Trbov-
lje, Društvom invalidov Tr-
bovlje, Društvom upokojen-
cev Trbovlje, Domom Fran-
ca Salamona in Prostovolj-
nim gasilskim društvom
rudnik Trbovlje. Po občnem
zboru smo povečerjali ter
pokramljali in bilo je prav
veselo.

E. B.
Foto: Ivo Zakrajšek 

O diabetični nogi oziroma o tem, kaj lahko sladkorni bolnik sam naredi
za svoje noge, je predavala Suzana Klampfer, dipl. med. sestra 

(Foto: Aleš Velikonja)

Zaslužni člani ptujskega društva, ki že več let oblikujejo in uspešno izvajajo vsakoletne programe, so za svoje
delo dobili priznanja (Foto: Črtomir Goznik)

poročilo o pripravi načrta
dela za letos. Odločili smo
se, da bomo letos organi-
zirali osem strokovnih pre-
davanj, tri izlete, razne po-
hode, učne delavnice,
vsako prvo sredo v mesecu
pa bomo merili krvni slad-
kor v klubu PAC, Lendav-
ska ulica 5, Murska Sobo-
ta, kjer se zdaj srečujemo
in družimo. Ob koncu leta
bomo na domu obiskali
člane, ki se zaradi bolezni
ne morejo udeležiti naših
srečanj. 

Želimo povečati število
članov našega društva,
uresničiti  letošnje načrte
in širšo javnost obvestiti o
našem delovanju. Zelo se
trudimo, da bi dobili svoj
prostor in sedež v Murski
Soboti, kjer bi se lahko se-
stajali, si medsebojno po-
magali in sodelovali. Vsi
udeleženci občnega zbora
so soglasno podprli pobu-
de in predloge za delo v
letošnjem letu.

Jožica Gibičar 
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Poleg članov društva so
se našega zbora in jubileja
udeležili: zdravnica Eva
Mejač in medicinska sestra
Anica Fras, Štefan Hari,
predstavnik Zveze društev
diabetikov Slovenije, Karl
Vogrinčič, podžupan občine
Lenart, Brigita Horvat, men-
torica OŠ Lenart in Valerija
Caf, žena našega pokojnega
dolgoletnega predsednika.

Na občnem zboru smo
najprej pregledali lansko
delo in sprejeli program
dela za letos. Ob objavi rez-

ultatov tekmovanja učencev
iz znanja o sladkorni bolez-
ni je učenka Tina iz OŠ Le-
nart zelo lepo opisala,
zakaj se je odločila za tek-
movanje. Med drugim jo je
pritegnilo zanimanje in ne-
znanje o bolezni, o kateri je
že veliko slišala. 

KONČNO SMO DOBILI
DRUŠTVENE PROSTORE

Iz poročil za lansko leto je
bilo razvidno, da je bilo delo
društva zelo pestro. Zelo
uspešno je bilo izvedeno

strokovno predavanje na
temo Debelost kot glavni de-
javnik tveganja za sladkorno
bolezen, izlet v Rogaško Sla-
tino-Podčetrtek-Olimje, mer-
jenje krvnega tlaka in slad-
korja, voden pohod Lenart-
Voličina. Posebna pozornost
je bila namenjena našim
bolnim članom na domovih.
Sprejeli smo program dela
za letos, ki med drugim
vključuje: strokovno preda-
vanje, izlete, pohode in
obiske na domu. 

Po večletnem prizadeva-

nju smo ob 20-letnici delo-
vanja dobili društveni pro-
stor v Nikovi ulici 9, v  dru-
gem nadstropju, soba št.
29. Tako bodo naši člani
enkrat na teden lahko dobi-
li koristne informacije o de-
lovanju društva. Prostor
moramo še opremiti in za-
četi z delom. Za prostor
dolgujemo vso zahvalo žu-
panu občine Lenart mag.
Ivanu Vogrinu, ki nam je iz-
polnil željo, da imamo
svoje društvene prostore.

Po uradnem delu je sledil
govor predsednice, ki je

precej pozornosti namenila
zgodovini društva. 

KULTURNI PROGRAM,
DOBRA HRANA IN PLES

Prepričana sem, da bo
naše društvo še naprej ak-
tivno delovalo v dobro
sladkornih bolnikov. Trudili
se bomo, da bomo povečali
število članov in nadaljevali
dobre programe. Ob oblet-
nici velja zahvala vsem, ki
so vodili društvo od usta-
novitve do današnjih dni,
zdravstvenim delavcem za
strokovno pomoč in preda-
vanje, predstavnikom obči-
ne Lenart, osnovnim
šolam, številnim sponzor-
jem in fundaciji FIHO.

Sledil je kulturni pro-
gram, ki so ga pripravili
učenci osnovne in glasbene
šole Lenart, plesne šole,
mladi nadarjeni pevki Polo-
na Petovar in Anita Kralj,
ljudske pevke Društva upo-
kojencev Lenart in ljudska
pevca Tetičkovič. Po kultur-
nem programu je sledilo
dobro kosilo. Med petjem
in zvoki glasbe smo uživali
ob dobri kapljici in plesu. Z
dobrimi vtisi smo se vrnili
na svoje domove.

Jožica Vračko

Društvo diabetikov Lenart

Občni zbor in 20-letnica društva
LLeennaarršškkii ssllaaddkkoorrnnii bboollnniikkii ssmmoo ssee 1188.. mmaarrccaa vv vveelliikkeemm šštteevvii--
lluu zzbbrraallii nnaa oobbččnneemm zzbboorruu vv pprroossttoorriihh GGaassiillsskkeeggaa ddoommaa LLee--
nnaarrtt.. PPoo oobbččnneemm zzbboorruu ssmmoo zz bbooggaattiimm kkuullttuurrnniimm pprrooggrraa--
mmoomm ppooččaassttiillii nnaašš jjuubbiilleejj -- 2200--lleettnniiccoo ddeelloovvaannjjaa ddrruuššttvvaa.. 

rektorja Splošne bolnišnice
dr. Jožeta Potrča Ptuj Lojze-
ta Arka, dr. med., specialis-
ta, predavateljico Suzano
Klampfer, dipl. med. sestro,
in župana občine Videm in
podžupana mestne občine
Ptuj. Iz Zveze društev dia-
betikov Slovenije se je naše
letne konference in preda-
vanja udeležil Štefan Hari.
Manjkal pa ni niti predsed-
nik Društva diabetikov Ma-
ribor Viktor Navršnik.

Po pozdravu so prišli na
oder ljudski pevci in tam-
buraši KD Cirkulane. Z
ubranimi glasovi so pripra-
vili prijetno razpoloženje
za nadaljnje delo. Sledila je
podelitev priznanj. Prejeli
so jih zaslužni člani druš-
tva, ki oblikujejo in že več
let uspešno izvajajo vsako-
letne programe. Med pre-
jemniki je bil tudi dolgolet-
ni član in sooblikovalec
programov, še posebej šte-
vilnih izletov, mag. Anton
Velikonja. Ker je konec de-
cembra umrl, smo plaketo
posmrtno izročili sinu
Alešu.

PREDAVANJE IN
LETNA KONFERENCA

Pred zbrane sladkorne
bolnike je stopila Suzana
Klampfer, dipl. med. sestra,
in predstavila temo: Diabe-
tična noga - kaj lahko slad-
korni bolnik sam naredi za
svoje noge. Predavanje je
bilo strokovno, nazorno in
vsem razumljivo. Poseben
poudarek je bil na ureje-
nosti sladkorne bolezni in
krvnega tlaka, na čistoči in
primerni obutvi pa seveda
pravočasnem pregledu in
posvetu z zdravstvenimi
delavci.

Zadnjo urico srečanja
smo porabili za letno kon-
ferenco. Prisluhnili smo po-
ročilom, potrdili program
dela in finančni načrt za
letos. Po koristno in prijet-
no preživetem dopoldnevu
sta se nam prilegla malica
in sproščen klepet. Razšli
smo se z željo, da bi uspeli
izvesti vse letošnje naloge.

Marija Velikonja
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Občnega zbora so se
udeležili tudi povabljeni
gostje iz drugih  pomur-
skih društev diabetikov,
Društva diabetikov Maribor,
predsednik društva diabeti-
kov Mežiške doline, pod-
predsednik Zveze društev
diabetikov Slovenije Alojz
Rudolf in sekretarka zveze
Špelca Rudolf, ki sta nas
počastila s svojo prisot-
nostjo. Predsednik društva
Franc Cehnar je vse prisot-
ne lepo pozdravil. Nato je
podal poročilo o delu druš-
tva v letu 2005 in nas se-
znanil z letošnjim načrtom
aktivnosti. 

Še posebej je poudaril,
da že potekajo aktivnosti
za 11. športno-rekreacijsko
srečanje sladkornih bolni-
kov iz vse Slovenije, ki bo
letos v Gornji Radgoni. Sle-
dila so poročila blagajnika,
nadzornega odbora in dis-
ciplinske komisije. Vse
sklepe in letošnji načrt smo
potrdili. 

PODELJENA
PRIZNANJA IN ZAHVALE

Sledila je podelitev
skromnih nagrad
mentorjem in učen-
cem, ki so sodelovali
na državnem tekmo-
vanju v znanju o
sladkorni bolezni,
nato pa so bila pode-
ljena priznanja in
zahvale ob 20- letni-
ci društva. Priznanje
smo podelili našemu
predsedniku društva
Francu Cehnarju, ki
je v društvu aktiven
že od ustanovitve,
od leta 1986. Najprej
je bil  član disciplin-
ske komisije, tri leta

pozneje so ga imenovali za
blagajnika društva. To delo
je vestno opravljal do leta
2000, ko je postal predsed-
nik društva. Priznanje mu
je predal podpredsednik
zveze Alojz Rudolf.

Sledila je podelitev zahval
ustanoviteljem društva. Pre-
jeli so jih prvi predsednik
društva Anton Novak, ki je

zdaj častni član društva,
Ivan Kovač, ki je bil prvi
podpredsednik društva, akti-
ven član pa je še zdaj, Mar-
jan Flandija, ki je bil član  iz-
vršnega odbora društva, ak-
tiven je še danes, Pavla Vajs,

ki je bila najprej imenovana
za članico disciplinske komi-
sije, nato je bila vrsto let čla-
nica nadzornega odbora
društva, članica društva pa
je še vedno.  

Zahvalo za izjemno
pomoč društvu smo podeli-
li Branku Avscu, dr. med.,
Jožici Klanjščak, v. m. s., in
Zvonki Brus Hladen, dipl. v.

m. s. Zahvalo smo podelili
tudi  osnovni šoli Gornja
Radgona, saj vedno dobi-
mo prostore za izvedbo
naših programov. Zahvalo
za aktivno delo v društvu
je prejel tudi tajnik društva
Viljem Barovič.

PRIPRAVE NA 11. ŠPORTNO-
REKREATIVNO SREČANJE

Sledilo je povabilo gos-
tom k besedi. Vsi gostje so
prisotne lepo pozdravili in
ugotovili, da smo bili lani
zelo aktivni in da smo si
za letos zadali veliko dela,
ter nam zaželeli, da vse
cilje dosežemo. Tudi pod-
predsednik zveze Alojz Ru-
dolf nam je zaželel uspeš-
no izvedbo 11. športno-
rekreacijskega srečanja in
nam ponudil vso strokovno
pomoč pri njegovi izvedbi.
Vse prisotne je pozval, naj
pomagajo pri  pripravah na
srečanje, saj je največji
problem zagotoviti dovolj
finančnih sredstev. Bojan
Proje, predsednik Društva
diabetikov Mežiške doline,
je povedal, da so taka sre-
čanja promocija za kraj, in
naj izvedemo čim več
športnih aktivnosti. 

Predsednik Franc Cehnar
je navzoče seznanil tudi s
tem, da aktivnosti glede
odprtja diabetične ambu-
lante potekajo. Direktorica
zdravstvenega doma Gor-

nja Radgona Marija
Kuzma, dr. stomato-
logije, je vso doku-
mentacijo že poslala
na ministrstvo za
zdravje. Strokovni
mnenji glede tega
sta podala tudi Ru-
dolf Mikulič, dr.
med., spec. diabeto-
log, in Ivan Tibaut,
direktor ZZZS za
naše območje. 

Občni zbor smo
končali s prijetnim
druženjem.

Darija Lesjak
Foto: Marta Wolf

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

Na občnem zboru podelili priznanja in zahvale
ČČllaannii ddrruuššttvvaa ddiiaabbeettiikkoovv GGoorrnnjjaa RRaaddggoonnaa ssmmoo ssee vv ssoobboottoo,, 
44.. mmaarrccaa,, ssrreeččaallii nnaa oobbččnneemm zzbboorruu,, kkii jjee bbiill vv vveeččnnaammeennsskkeemm
pprroossttoorruu oossnnoovvnnee ššoollee GGoorrnnjjaa RRaaddggoonnaa.. ZZbbrraalloo ssee jjee kkaarr 
vveelliikkoo ččllaannoovv ddrruuššttvvaa.. PPrreegglleeddaallii ssmmoo ddeelloo vv llaannsskkeemm lleettuu,,
sspprreejjeellii lleettooššnnjjii pprrooggrraamm ddeellaa iinn ppooddeelliillii pprriizznnaannjjaa iinn zzaahhvvaallee
nnaajjzzaasslluužžnneejjššiimm ččllaannoomm.. OObbččnnii zzbboorr ssmmoo kkoonnččaallii ss pprriijjeettnniimm
ddrruužžeennjjeemm..

Člani društva na občnem zboru

Priznanje je predsedniku društva Francu Cehnarju izročil podpredsednik
zveze Alojz Rudolf
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Prvo »besedo« so dobili
predstavniki šaleške fol-
klorne skupine Koleda, ki
so dodobra ogreli srca in
dlani. Sledil je ustaljeni
potek: izvolitev delovnega
predsedstva, zapisničarke,
overoviteljic in verifikacij-
ske komisije. Predsednica
društva Romana Praprotnik
je po mesecih poročila o
našem delu v lanskem letu,
ki ga je spremljal bogat fo-
tografski material, predva-

jan na velikih zaslonih.
Udeleženci so z zanima-
njem sledili njenemu izva-
janju. 

IZČRPNA POROČILA

Sledilo je poročilo blaga-
jničarke Milene Knez in
predsednice komisije za
družbeni nadzor Irene
Maher, ki ves čas budno
spremlja poslovanje. Pred
občnim zborom je komisija
pregledala vso dokumenta-
cijo in o poslovanju izrekla
pohvalno mnenje. Poročilo
disciplinske komisije je
podal Stojan Knez in ugo-
tovil, da tudi lani ni bilo
potrebe po posredovanju.
Moje poročilo sekretarke je

bilo povezano s pisanjem
člankov za časopise, ureja-
njem naših oglasnih tabel,
vodenjem društvenih evi-
denc in urejanjem albuma.
Ker se od funkcije in dela v
IO poslavljam, sem priliko
izkoristila za zahvalo vsem,
ki so mi pri delu pomagali,
predvsem pa sestram Slavi-
ci in Danici v Velenju ter
Darji v Topolšici. 

Med posameznimi točka-
mi dnevnega reda smo po-

slušali našega že skoraj
stalnega spremljevalca,
harmonikarja Matica, pred-
stavitev Omega-3 dodatka
živilom in predavanje ses-
tre Irene o zdravljenju slad-
korne bolezni. Neprijetna
točka dnevnega reda je bil
sklep o povišanju članarine
v letu 2007 na osem evrov,
zanimiva pa nadomestne in
dopolnilne volitve novih
članov izvršnega odbora.
Soglasno so bili potrjeni in
izvoljeni: Antonija Škrbič za
sekretarko, za člane pa
Zlatko Praprotnik, Fanika in
Franc Jurjevec, Renata Pod-
linšek, Andreja Verdev in
Marija Tepej. 

Izvršni odbor je predla-
gal, občni zbor pa potrdil,

da se za častna člana naše-
ga društva imenujeta dr.
Damjan Justinek in Katarina
Jekuš (Terme Spa Rogaška
Slatina) za prizadevno delo
v pripravi in realizaciji dob-
rodelnega koncerta Prepre-
čimo slepoto. Do sprejema
pravih izkaznic sta častna
člana dobila začasni izka-
znici velikega formata (A4),
posrečen izdelek naše nove
sekretarke Antonije Škrbič.

PRIZNANJA ZA
PRIZADEVNO DELO

Razveselilo nas je obves-
tilo, da je Zveza društev di-
abetikov Slovenije sprejela
naša predloga ter Zlatku

Praprotniku in Francu Si-
mončiču podelila bronasto
plaketo zveze za prizadev-
no delo v društvu, še zlasti
ob športnem srečanju slad-
kornih bolnikov Slovenije,
ki je bilo lani v Velenju.
Priznanje sta jima izročila
Romana Praprotnik in
predstavnik zveze Bojan
Proje.

Občni zbor je v imenu
Mestne občine Velenje in
župana pozdravila podžu-
panja Ana Roza Hribar, v
imenu občine Šoštanj pa
podžupan Štefan Szabo. Z
nami je bil tudi predsednik
društva upokojencev Franc
Tamše, ki je izrazil skupno
veselje nad začetim dobrim
sodelovanjem. Predsednika

društev Slovenj Gradca Ivan
Pavlič in Mežice Bojan Proje
sta že naša stara znanca in
sodelavca, tako da  tudi na
tem občnem zboru nista
manjkala.

Pod točko razno so bili
člani obveščeni o delu de-
žurne pisarne, ki posluje
vsak ponedeljek od 9. do
11. in 15. do 16. ure v sejni
dvorani Društva upokojen-
cev Velenje. Z veseljem
ugotavljamo, da člani radi
prihajajo na dežurne ure,
saj lahko tam poravnajo
članarino, dvignejo znam-
kice za leto 2006, kupijo
različno literaturo, se po-
zanimajo o predvidenih ak-

cijah društva ali pa prepro-
sto - poklepetajo. Člani so
bili obveščeni tudi o letoš-
njem športnem srečanju, ki
bo konec maja v Gornji
Radgoni. Razpis bo objav-
ljen na oglasnih mestih in
v našem glasilu Šaleški di-
abetik. 

Kot tudi druga leta, se je
tudi letošnji občni zbor
končal s kosilom, prijetnim
klepetom, izmenjavo mnenj
in plesom. Lepo je bilo vi-
deti nasmejane in zadovolj-
ne obraze, ki so ponovno
dokazovali, da naši občni
zbori niso dolgočasna ob-
veza, ampak nadvse prijet-
no druženje.

Besedilo: Ingeborg Čas
Fotografije: Franc Čas

Društvo diabetikov Velenje

Prijetno druženje na letnem občnem zboru
VV lleeppii,, nnoovvii rreessttaavvrraacciijjii PPoodd JJaakkcceemm ssmmoo ssee ččllaannii vveelleennjjsskkeeggaa
ddrruuššttvvaa ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv 1111.. ffeebbrruuaarrjjaa zzbbrraallii nnaa oobbččnneemm
zzbboorruu.. ZZbbrraalloo ssee jjee rreekkoorrddnnoo šštteevviilloo ččllaannoovv -- 117700.. PPrrii vvhhoodduu
vv jjeeddiillnniiccoo ssmmoo ppoobbiirraallee ččllaannaarriinnoo iinn rraazzddeelljjeevvaallii zznnaammkkiiccee
zzaa lleettooss iinn ddvvoorraannaa ssee jjee ppooččaassii ppoollnniillaa.. 

Častni član Društva diabetikov Velenje 
dr. Damjan Justinek

Zlatko Praprotnik s priznanjem 
Zveze društev diabetikov Slovenije

Tudi Franc Simončič je prejel priznanje 
Zveze društev diabetikov Slovenije
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Datum Vsebina Čas in zbirno mesto Kontaktna oseba + tel. št..
Društvo diabetikov Domžale
15. - 22. maj Okrevanje na Debelem rtiču ob 00.00, Domžale Mirjam Beden, 01 721 42 79
27. maj Športno rekreativno srečanje Gornja Radgona ob 7.00, Domžale Maks Grošelj, 031 800 656, 01 722 76 11
2. junij Predavanje ob 16.00, Zdravstveni dom Mirjam Beden, 01 721 42 79
10. junij Izlet na Koroško ob 00.00, Domžale Maks Grošelj, 031 800 656, 01 722 76 11
Društvo diabetikov Idrija
27. maj Športno rekreativno srečanje Gornja Radgona Idrija Zdenka Bogataj, 031 307 089
maj Delavnica Nataša, 05 373 42 38
maj Pohod na Lubnik Franc Rudolf
junij Delavnica Nataša, 05 373 42 38
junij Izlet s splavarjenjem Zdenka Bogataj, 031 307 089
junij Pohod na Porezen Franc Rudolf
1. ponedeljek v mesecu Merjenje krvnega sladkorja, holesterola in tlaka od 9.00 do 11.00, trgovina BIO-MED Idrija Valerija Pavšič, 040 840 204
4 x mesečno (ob torkih)  Telovadba ob 19.30, Gimnazija Idrija Valerija Pavšič, 040 840 204
Društvo diabetikov Jesenice
13. maj Pohod po narcisnih poljanah - Javorniški rovt ob 9.00, parkirišče Acroni Čazim Babič, 041 909 961
Društvo diabetikov Kamnik
1. torek v mesecu Merjenje sladkorja, holesterola, trigliceridov in krvnega tlaka od 8.00 do 12.00, sedež Društva upokojencev Kamnik,

Kolodvorska 5, 1.nadstropje (pri Marjanci) 01 839 10 15
Društvo diabetikov Kočevje
10. maj Predavanje: Žalost in tesnoba, kdaj ju je potrebno zdraviti ob 18.00, dvorana Name Kočevje Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55 
24. maj Pohod in piknik v naravi prijave do 20. maja Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55 
18. junij Merčunov dan: pohod ali raft po Kolpi prijave do 10. junija Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55 in Branka Kovačič, 041 518 256
1. sreda in četrtek v mes. Merjenje sladkorja, holesterola, trigliceridov in krvnega tlaka od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov Bojan Figar, 041 929 836, Branka Kovačič, 041 518 256
1. sreda v mesecu Informativni dan ob 17.00, pisarna društva diabetikov Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55
prvi ponedeljek v mesecu Obisk diabetikov na domu in Domu starejših občanov Kočevje po programu člani IO in prostovoljci, 01 893 90 13
vsak torek Voden pohod v okolici Kočevja ob 14.30, avtobusna postaja Kočevje Jože Krapež, 041 624 414
vsaka sreda in četrtek Uradne ure od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov dežurni člani, 01 893 90 13
zadni četrtek v mesecu Kopanje v Dolenjskih Toplicah ob 9.00, avtobusna postaja Kočevje Branka Kovačič, 041 51 82 56
zadnja sreda v mesecu Biblioterapija ob 10.00, knjižnica Kočevje Nevenka Južnič, 01 893 13 20
Društvo diabetikov Kranj
6. maj Izlet v neznano ob  7.00, Kranj - avtobusna postaja (št.1) društvena pisarna 04 202 83 10
13. maj Pohod na Javorniški rovt ob  9.00, Koroška Bela - Acroni društvena pisarna 04 202 83 10
20. maj Pohod na Preval ob  9.00, Ljubelj - Kompas društvena pisarna 04 202 83 10
27. maj Srečanje diabetikov Slovenije v Gordnji Radgoni ob  7.00, Kranj - avtobusna postaja (št.1) društvena pisarna 04 202 83 10
1. julij Kolesarjenje Naklo-Tržič ob 09.30, gostilna Marinšek, Naklo Ivan Benegalija, 031 485 490
3. junij Družabno srečanje DD Kranj ob 10.00, Prebačevo: Vila Rogovila društvena pisarna 04 202 83 10
2. četrtek v mesecu 2-urni pohodi v okolico Kranja ob 17.00, pred Diabetičnem centrom Kranj društvena pisarna, 04 202 83 10 ali Ivan Benegalija, 031 485 490
vsak ponedeljek Uradne ure od 15.00 do 18.00, društvena pisarna v Diab. centru društvena pisarna 04 202 83 10
vsak torek, četrtek, petek Dežurstvo od 15.00 do 18.00, društvena pisarna v Diab. centru društve pisarna ali 04 202 83 10
vsako sredo Uradne ure od 15.00 do 18.00, društvena pisarna v Diab. centru društvena pisarna, 04 202 83 10
vsako sredo Uradne ure od 15.00 do 18.00, društvena pisarna v Diab. centru društvena pisarna, 04 202 83 10
3. sreda v mesecu Kolesarjenje ob 17.00, pred Diabetičnim centrom društvena pisarna, 04 202 83 10
Društvo diabetikov Lenart
27. maj Srečanje diabetikov Slovenije v Gordnji Radgoni ob 8.30, Zdravstveni dom Jožica Vračko, 031 661 283
1. ponedeljek v mesecu Pohod v okolici Lenarta ob 10.00, Zdravstveni dom Jožica Vračko, 031 661 283
Društvo diabetikov Litija
2. torek v mesecu Kopanje v Zdravilišču Laško ob 15.00, odhod avtobusa izpred društvene pisarne društvena pisarna, 01 898 15 84
vsak četrtek Organizirana hoja po programu ob 8.00, izpred društvene pisarne društvena pisarna, 01 898 15 84
vsak ponedeljek in četrtek Telovadba v telovadnici pon. ob 18.00 in čet. ob 17.30, Športna dvorana Litija društvena pisarna, 01 898 15 84
1. sredo v mesecu Uradne ure od 14.00 do 17.00 ure, v društveni pisarni društvena pisarna, 01 898 15 84
1. sredo v mesecu Merjenje sladkorja, krvnega tlaka in holesterola od 8.00 do 11.00 ure, v društveni pisarni društvena pisarna, 01 898 15 84
vsako sredo Uradne ure od 8.00 do 11.00 ure, v društveni pisarni društvena pisarna, 01 898 15 84
Društvo diabetikov Ljubljana
1. ponedeljek Merjenje HbA1c, mikroalbumini ob 15.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2 Igor Novak, 01 282 21 33
1. in 3. ponedeljek Plavanje od 19.00 do 20.00, Zavod RS za rehabilitacijo Hermina Šteh, 041 338 372
četrtek Telovadba ob 17.00, ŠD Tabor Hermina Šteh, 041 338 372
ponedeljek Svetovanje, informiranje, merjenje ob 14.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2 Igor Novak, 01 282 21 33
sreda Voden sprehod z merjenjem ob 10.00, Ulica Stare pravde 2 Igor Novak, 01 282 21 33
sreda Badminton ob 17.00, Bit center Igor Novak, 01 282 21 33
torek, četrtek Svetovanje, informiranje, merjenje ob 9.00 do 11.00, Ulica Stare pravde 2 Igor Novak, 01 282 21 33
Društvo diabetikov Maribor
27. maj Športno rekreativno srečanje Gornja Radgona ob 7.00, Ljubljanska 9 (trgovina Gorenje) Maribor Nedeljko Franc, pisarna društva
28. maj Okrevanje Rogaška Slatina, prijave do 10. maja ob 12.00, Ljubljanska 9 (trgovina Gorenje) Maribor Nedeljko Franc, pisarna društva
1. - 11. junij Okrevanje Istrske toplice Nedeljko Franc, pisarna društva
vsako sredo Uredne ure v pisarni društva od 13.00 do 15.00, Trubarjeva 15, Maribor
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Knjiga Sladkorna bolezen, gibanje in šport
NNAARROOČČIILLNNIICCAA za knjigo SLADKORNA BOLEZEN, GIBANJE IN ŠPORT

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

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

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

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

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

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

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

Sladkorna bolezen, 
gibanje in šport je 

prva knjiga v Sloveniji, 
ki iz več zornih kotov

opisuje pomen 
gibanja pri zdravljenju

sladkorne bolezni. 

Avtorji so strokovnjaki 
s športnega in 

medicinskega področja. 

Knjigo lahko naročite po telefonu štev. 01 430 54 44 ali pošljete naročilnico na Zvezo društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana

Datum Vsebina Čas in zbirno mesto Kontaktna oseba + tel. št..
Društvo diabetikov Novo Mesto
3. maj Pohod Petelinjek - Dol. vas - Sela ob 13.30, OŠ Grm Silvo Oblak, 07 332 58 08
17. maj Pohod St. Ljuben - N. Ljuben - Drganja sela ob 13.30, OŠ Grm Silvo Oblak, 07 332 58 08
27. maj Srečanje diabetikov Slovenije v Gordnji Radgoni Gornja Radgona Silvo Oblak, 07 332 58 08
31. maj Pohod Gorjanci ob 13.30, OŠ Grm Silvo Oblak, 07 332 58 08
14. junij Pohod Vrh pri Višnji gori - Kucelj ob 8.00, Tuš Silvo Oblak, 07 332 58 08
28. junij Pohod Pleterje - Škrivno ob 13.30, OŠ Grm Silvo Oblak, 07 332 58 08
Društvo diabetikov Ptuj
27. maj Srečanje diabetikov Slovenije v Gordnji Radgoni ob 8.00, Železniška postaja Ptuj Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
17. junij Izlet: Slivno - Vače - Posavska gora ob 7.00, Železniška postaja Ptuj Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
vsako 1. sredo Naročilo vstopnic za Terme Ptuj od 8.00 do 10.00, društvena pisarna Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
vsako 2. sredo Razdelitev vstopnic od 8.00 do 10.00, društvena pisarna Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
vsako sredo Dežurstvo v društveni pisarni: prijave, informacije, posvetovanja

in druge aktivnosti od 8.00 do 10.00, društvena pisarna Zalika Vučak, 051 272 804 in Marija Velikonja
Društvo diabetikov Slovenj Gradec
21. - 28. maj Okrevanje v Rogaški Slatini ob 13.00, Športna hala Ivan Pavlič, 040 742 342
17. junij Srečanje diabetikov Koroške ob 10.00, Aerodrom Ivan Pavlič, 040 742 342
vsak petek Kegljanje od 15.00 do 16.00, kegljišče Stane Oblak, 051 613 342
vsako sredo Pohod ob 15.30, pri mostu k NO Olga Repotočnik, 041 945 664
Društvo diabetikov Škofja Loka
13. maj Pohod po narcisnih poljanah - Javorniški rovt ob 9.00, parkirišče Acroni Marija Mančevski, 031 472 125
20. maj Pohod na Preval ob 9.00, Kompas Ljubelj Marija Mančevski, 031 472 125
24. maj Pohod starejših članov Škofje Loke na Jezersko ob 10.00, CSS Škofja Loka Marija Mančevski, 031 472 125
27. maj Srečanje diabetikov Slovenije v Gordnji Radgoni ob 6.30, AP Podlubnik Marija Mančevski, 031 472 125
vsak četrtek Pohod v okolici Škofje Loke ob 9.00, Podlubnik Marija Mančevski, 031 472 125
vsak torek in sredo Merjenje sladkorja, holesterola in krvnega tlaka od 8.00 do 10.00, ZD Škofja Loka
Društvo diabetikov Tolmin
27. maj Srečanje diabetikov Slovenije v Gordnji Radgoni Tolmin Marko Klavžar
1. polovica maja Predavanje: Diabetiki in kardiovaskularna ogroženost ob 16.00, Kulturni dom Bovec Franc Šebenik, 05 388 25 36
april - maj Telovadba ob 16.00, ZD Tolmini Severina Hvala, 05 388 18 85
Društvo diabetikov Tržič
20. maj Pohod na Preval ob 09.00, gostišče Kompas-Ljubelj Jože Jerebic, 031 570 330
17. junij Merčunov dan ob 08.00, Dom pod Storžičem Jože Jerebic, 031 570 330
Društvo diabetikov Velenje
13. maj Velika Planina ob 8.00, avtobusna postaja Velenje Fanika in Franc Jurjovec, 03 891 10 85
27. maj Srečanje diabetikov Slovenije v Gordnji Radgoni obvestimo kasneje Fanika in Franc Jurjovec, 03 891 10 85
17. junij Olševa-Potočka Zijalka in  muzej ob 8.00, avtobusna postaja Velenje Fanika in Franc Jurjovec, 03 891 10 85
vsak četrtek Tedenski pohod Šoštanj po dogovoru,  Ribiška koča Fanika Jurjevec, 040 924 293
vsak četrtek Tedenski pohod Šoštanj po dogovoru,  Ribiška koča Šoštanj Fanika Jurjovec, 03 891 10 85
vsak ponedeljek Uradne ure društva od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 16.00, Maruša Golavšek-Mele,  041 663 264 in

sejna soba Društva upokojencev Milica Vertačnik, 031 389 807
vsako sredo Tedenski pohod Velenje po dogovoru,  Ribiška koča Cilka Miklavžina, 041 260 135
vsako sredo Tedenski pohod Velenje po dogovoru,  Ribiška koča Velenje Cilka Miklavžina, 041 260 135

Fitnes v Skalci obisk po dogovoru Milena Knez, 040 861 251

                                 



A P R I L 2 0 0 6 49

N A G R A D N A  K R I Ž A N K A

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke iz številke 63 so:
BBrruunnoo ŽŽoorržž,, Oljčna pot 25/c, 6000 Koper, 
SSoonnjjaa SSllaabbee,, Ponoviška 9, 1270 Litija, 
VViiddaa ŠŠaavvss,, Opekarska 53, 1000 Ljubljana.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! 
Nagrade za križanko št. 64 bo podarilo podjetje Sanolabor,
d.d. Rešene križanke pošljite do 55.. jjuunniijjaa 22000066 na naslov:
ZZvveezzaa ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveenniijjee,, KKaammnniišškkaa uulliiccaa 2255,,
11000000 LLjjuubblljjaannaa,, s pripisom »Nagradna križanka«. 
Ne pozabite napisati pripisati vaše davčne številke in
davčne izpostave.

Kupon za nagradno križanko (maj 2006)

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

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

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

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

##

                              

Avtor:
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R A Z V E D R I L O

PPrreesseenneeččeennjjee
»Rozalija, ali bi me hotela osrečiti?«
»Z največjim veseljem, Jože.«
»No, potem pa mi čimprej predstavi
svojo prijateljico Mojco!«

MMeedd žžeennaammii
»Veš, moj je iz leta v leto bolj len.
Zdaj vstaja že ob štirih zjutraj samo
zato, da lahko čim dalj lenari!«

HHuummoorriissttoovv pprroobblleemm
» Izdelujejo pivo brez alkohola, kavo
brez kofeina, če pa jaz napišem 
humoresko brez humorja, noben
urednik tega ne ceni.«

VV ššoollii
»Katera domača žival se ti zdi najbolj
prilagodljiva?«
»Kokoš: vedno znese tako veliko
jajce, da gre v lupino!«

TTrrddoottaa
»Oprostite, kako pa rečete temule
pecivu?«
»Marmorni kolač.«
»A tako, jaz sem pa mislil, da je 
granitni ...«

RRaabbuuttaannjjee
»Mulci, takoj dol z moje hruške! 
Kaj pa delate tam gor?«
»Dol so popadale, pa smo jih nesli
nazaj obesit!«

PPoozznnaavvaalleecc
»Sem slišal, da izvrstno govoriš 
esperanto?«
»Ja, tako dobro, da me domačini
sploh ne prepoznajo, da sem tujec!«

OOSSMMEERROOSSMMEERRKKAA SS KKNNJJIIŽŽEEVVNNIIKKII

V mreži se skrivajo priimki literatov z desnega seznama. Skriti so vodo-
ravno, navpično in diagonalno v obeh možnih smereh, naprej in nazaj.
Poiščite jih in prečrtajte. Neprečrtane črke dajo priimek še enega
znanega književnika.

ZZAAVVIITTAA SSKKRRIIVVAALLNNIICCAA ZZ AAVVTTOOMMOOBBIILLII

V mreži črk se skrivajo imena znamk avtomobilov, ki so na spodnjem sezna-
mu. Črke posameznega imena se med seboj dotikajo vodoravno ali navpič-
no, nikdar pa diagonalno. Besede so torej zavite v štirih smereh, gor in dol,
levo in desno. V dveh navpičnih kolonah, ki sta prazni, morate sami vpisani
prave črke, ki dajo, brane navpično, imeni dveh zelo dragih avtomobilov.
BBMMWW HHYYUUNNDDAAII MMEERRCCEEDDEESS PPOORRSSCCHHEE
CCHHEEVVRROOLLEETT IISSUUZZUU MMIINNII RREENNAAUULLTT
CCIITTRROOEENN LLAANNCCIIAA MMIITTSSUUBBIISSHHII RROOLLLLSS RROOYYCCEE
FFEERRRRAARRII LLAANNDDRROOVVEERR OOPPEELL SSEEAATT
FFIIAATT LLIINNCCOOLLNN PPEEUUGGEEOOTT TTOOYYOOTTAA
FFOORRDD MMAAZZDDAA PPLLYYMMOOUUTTHH VVAAUUXXHHAALLLL
HHOONNDDAA MMAASSEERRAATTII PPOONNTTIIAACC VVOOLLKKSSWWAAGGEENN

AAHHOO LLOOWWEELLLL RRAAAABBEE
AAUUDDEENN MMAACCHHAA RREENNNN
BBEECCKKEETTTT MMOOLLNNAARR RREEMMIIZZOOVV
BBEELLII MMUUSSIILL RROOSSSSEETTTTII
CCEELLAANN NNEERRUUDDAA SSAALLMMIINNEENN
CCOOHHEENN NNEERRVVAALL SSAARRDDOOUU
CCRRAANNEE NNOOVVAALLIISS SSPPEENNDDEERR
GGEELLLLEERRTT OOFFLLAAHHEERRTTYY SSTTOOWWEE
GGRRIIMMMM PPAANNTT TTEERREENNCC
HHAARRTTLLEEYY PPAASSTTEERRNNAAKK TTRRAAKKLL
HHEEMMIINNGGWWAAYY PPAAVVEESSEE TTWWAAIINN
JJEENNSSEENN PPOOEE UUPPDDIIKKEE
JJOONNEESS PPOORRTTEERR WWAALLTTAARRII
JJOOYYCCEE PPRROOUUSSTT YYEEAATTSS
LLEEVVII

...... PPAA ŠŠEE MMAALLOO SSMMEEHHAA

Pripravil Jože Petelin

                                                    






