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Skupaj lahko storimo še več!
Janko Kušar,
predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

Leto gre h koncu. Opravljeno je bilo pomembno delo, tako
v društvih kot v zvezi. Med najpomembnejše letošnje dogodke štejemo 50-letnico našega organiziranega delovanja.
Osrednja prireditev v počastitev te obletnice je bila 14. novembra, hkrati s počastitvijo svetovnega dneva sladkornih
bolnikov.
Ob taki priložnosti je prav, da se na kratko ozremo na prehojeno pot in hkrati opozorimo na naloge, ki še niso zadovoljivo rešene. Počastitev visoke obletnicee našega delovanja in svetovnega dneva sladkorne bolezni
je priložnost, da skupaj s stroko, odgovornimi državnimi organi in organi oblasti ocenimo, kaj smo oziroma kaj bomo storili, da se strahotno naraščanje sladkorne bolezni umiri, če že ne ustavi.
Vse ocene naših in tujih zdravstvenih ustanov nas opozarjajo, da sladkorna
bolezen in z njo povezane posledice postajajo čedalje večji problem. Leta 2000
je v svetu zaradi zapletov s sladkorno boleznijo umrlo 3,2 milijona ljudi. V državah EU ima sladkorno bolezen že več kot 25 milijonov ljudi, 60 milijonov pa jih
ima ugotovljene dejavnike tveganja.
V Sloveniji govorimo o 100.000 sladkornih bolnikih, vendar zanesljivih podatkov o tem ni. Dejstvo pa je, da se to število zelo hitro povečuje. Po neuradnih
podatkih naj bi pri nas za sladkorno boleznijo zbolelo od 3000 do 3500 ljudi na
leto. Te ocene kažejo, kako nujno je, da se čimprej dogovorimo o konkretnih
ukrepih in aktivnostih, ki so potrebne za preprečevanje in obvladovanje te hude
in trdožive bolezni.
Vprašanje sladkorne bolezni je čedalje pogosteje tema sveta ministrov za
zdravje EU, kar je zelo spodbudno. Tudi evropski parlament je letos sprejel resolucijo o sladkorni bolezni, ki so jo podpisali tudi vsi poslanci iz Slovenije. Veliko se dela na tem, da bi podoben dokument čimprej sprejeli tudi v Organizaciji
združenih narodov. Upravičeno lahko pričakujemo, da bo med podpisniki tega
dokumenta tudi Slovenija.
Sladkorni bolniki smo z velikim zadovoljstvom sprejeli odločitev ministra za
zdravje Andreja Bručana, ko je imenoval posebno delovno skupino za pripravo
akcijskega načrta za preprečevanje in obvladovanje sladkorne bolezni tipa 2. V
delovni skupini sodelujemo tudi predstavniki naše zveze. Vzporedno s pripravo
akcijskega načrta naj bi se pripravljal tudi nacionalni program varstva sladkornih
bolnikov.
Tako kot v zadnjega pol stoletja bo tudi v prihodnje delo naših društev in
zveze usmerjeno predvsem v:
• ozaveščanje ljudi, ki živijo z dejavniki tveganja,
• promocijo zdravega načina življenja,
• izobraževanje, še posebej mladih, v znanju o sladkorni bolezni, njenih vzrokih
in posledicah,
• izdajanje publikacij za informiranje in izobraževanje članov in drugih prebivalcev,
• organizacijo in spodbujanje športne aktivnosti in še vrsto drugih nalog.
Samo v zadnjih petih letih se je več kot 30.000 učencev in dijakov iz srednjih
in osnovnih šol udeležilo preskusa znanja o sladkorni bolezni. Na strokovnih
predavanjih in delavnicah, ki jih redno pripravljajo naša društva, sodeluje tudi
po več sto udeležencev. Čedalje več sladkornih bolnikov se odloča za večdnevne
programe pod strokovnim vodstvom v naših termalnih zdraviliščih. Športne aktivnosti in pohodi v naravo postajajo čedalje pogostejša vsebina in aktivnost
članstva. Ocenjujemo, da raven ozaveščanja ljudi o poznavanju sladkorne bolezni v Sloveniji narašča.
Letošnji poziv ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni je - Enaka skrb za vse.
Vsebino tega sporočila razumemo tako, da naj bo naša skrb namenjena vsem in
ne samo sladkornim bolnikom. Tudi v naši zvezi kot humanitarni organizaciji
sprejemamo to obveznost, tako da bomo s svojimi izkušnjami, znanjem in velikim številom prostovoljcev storili vse, kar je v naši moči, da skupaj s stroko in
odgovornimi državnimi organi čimprej sprejmemo konkretne dogovore o tem,
kako tudi v Sloveniji doseči boljšo oskrbo sladkornih bolnikov. Osebna odgovornost in skrb vsakega posameznika za lastno zdravje se ob vsem tem seveda ne
zmanjšuje.
Spoštovane bralke, dragi bralci! Bližajo se božični in novoletni prazniki. Želim
vam, da jih v krogu družine in prijateljev prijetno preživite. V letu 2007 pa vam
želim predvsem veliko zdravja.
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Priznanja ob 50-letnici zveze
Ob 50-letnici Zveze društev diabetikov Slovenije so bila
najzaslužnejšim posameznikom podeljena posebna priznanja. Seznam dobitnikov priznanj je bil objavljen tudi
v zborniku Pol stoletja organiziranega delovanje sladkornih bolnikov v Sloveniji, ki smo ga izdali ob tej priložnosti, vendar nam je ponagajal tiskarski škrat in seznam
ni bil popoln. Zato ga objavljamo še enkrat, fotografijo
dobitnikov (prizanja so jim bila podeljena na proslavi
14. novembra v Mestnem gledališču ljubljanskem) pa
objavljamo na 8. strani tokratne Sladkorne bolezni.
Posebna priznanja ob 50-letnici zveze
Edvard Berglez
Tomaž Camlek, dr. med., spec. internist
Vlasta Gjura Kaloper, dr. med.
Stanka Horvat
doc. dr. Marko Medvešček, dr. med.
Rudolf Mikolič, dr. med., spec. diabetolog
Bojan Proje
Alojz Rudolf
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Marta Simonič, dr. med., spec. internist
Dominik Soban
Jože Volovec
Jožica Vračko
Ivan Zupan
Ivan Živič
Zahvalne listine ob 50-letnici zveze
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij (FIHO)
Novo Nordisk, d. o. o.
Ministrstvo za zdravje RS
Ministrstvo za šolstvo RS
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Zahvale društvom za akcije v preteklih letih
Društvo diabetikov Celje
Društvo diabetikov Gornja Radgona
Društvo diabetikov Trbovlje
OŠ Trbovlje
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BESEDA UREDNIKA

Uspešno leto je za nami
Cveto Pavlin, vaš urednik

Kako tudi ne, saj je bila večina leta zaznamovana s počastitvijo
50-letnice organiziranega delovanja sladkornih bolnikov, kar je od
vseh terjalo še več organizacijskega in drugega dela. Krona praznovanja je bila v torek, 14. novembra, prav na svetovni dan sladkorne
bolezni, ko je bila v Mestnem gledališču ljubljanskem osrednja proslava 50-letnice Zveze društev diabetikov Slovenije, ki je potekala
pod geslom Enaka oskrba za vse ljudi s sladkorno boleznijo. Še
pred tem je bil v ljubljanskem parku Tivoli in tudi v drugih mestih, kjer imajo društva
sladkornih bolnikov, organiziran polurni pohod proti sladkorni bolezni.
S pohodom proti sladkorni bolezni naj bi povečali zavest o sladkorni bolezni, s pomočjo organiziranih kampanj pa naj bi sladkorno bolezen uvrstili med zdravstvene
prednostne naloge in dosegli ustrezno stopnjo preventive, s katero bi bilo mogoče za
polovico zmanjšati nastajanje sladkorne bolezni tipa 2. Strokovnjaki namreč poudarjajo,
da lahko vsak posameznik veliko naredi za svoje zdravje, saj je z uravnoteženo prehrano in z vsakodnevno vsaj polurno hojo mogoče precej zmanjšati dejavnike tveganja za
nastanek sladkorne bolezni, ki je najhujša nenalezljiva bolezen sodobnega časa.
Na nevarnost širitve sladkorne bolezni in povečevanja števila ljudi s sladkorno boleznijo so na proslavi 50-letnice zveze opozorili tudi vsi govorniki, med katerimi je
bil tudi predsednik evropskega dela Mednarodne diabetične zveze (IDF Evropa) dr.
Wim Wientjens, ki ima sladkorno bolezen že 53 let. Slovenskim sladkornim bolnikom je čestital ob visokem jubileju in jih opozoril, da se je pri sladkorni bolezni
treba nenehno izobraževati. Poudaril je pomen nege, preventive in zdravljenja sladkorne bolezni. Predstavil je podatke o stroških zdravljenja sladkorne bolezni z zdravili in medicinskimi pripomočki, ki naj bi v svetovnem merilu dosegali 300 milijard
dolarjev na leto. Vesel je, da tudi v Sloveniji pripravljamo nacionalni program za
sladkorne bolnike. Izrazil je upanje, da ga bomo dobili čim prej in da ga bomo izvajali v korist sladkornih bolnikov.
Pohvalil je naše glasilo Sladkorna bolezen in zbornik, ki smo ga izdali ob 50-letnici. V njem smo na 116 straneh strnili zgodovinski oris delovanja v obdobju 19562006 in naloge, ki nas še čakajo. Spomnili smo se tudi prof. dr. Ljudevita Merčuna,
zdravnika, raziskovalca in pedagoga, izjemnega internista, endokrinologa in vzgojitelja mladih zdravnikov. V drugem delu zbornika so strokovni članki, ki so jih napisali znani slovenski diabetologi. Uvodne besede v zbornik je napisal minister za zdravje dr. Andrej Bručan.
Dejavni nismo bili le doma, temveč tudi v mednarodnem okolju.
Naši predstavniki so se jeseni udeležili dveh pomembnih srečanj:
kongresa EASD v Kobenhavnu in generalne skupščine IDF Evropa v
Varšavi. Na kongresu EASD (Evropean Association for the Study of
Diabetes - Evropsko združenje za študij sladkorne bolezni) je sodelovalo več kot 17.000 udeležencev iz vsega sveta. Glavni poudarek vsebine kongresa je bil na zdravi prehrani, kakovosti življenja in preprečevanju debelosti.
Prav debelost je tista, ki je za sladkorne bolnike zelo nevarna. To
je pokazala tudi mednarodna raziskava o trebušni debelosti IDEA
(International Day for the Evaluation of Abdominal Obesity), ki so jo
izvedli v 63 državah, tudi v Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo 6000
naključno izbranih zdravnikov, ki delajo v osnovnem zdravstvu, in
več kot 170.000 ljudi. Pri nas je v njej je sodelovalo 50 zdravnikov
in 1537 ljudi. Izsledki raziskave so potrdili že večkrat omenjeno
opozorilo, da je debelost, predvsem trebušna debelost, ki jo merimo z čezmernim obsegom pasu, v svetu že tako močno razširjena,
da to kaže na prave epidemijske razsežnosti.
Ker smo že stopili v veseli december in ker do božičnih in novoletnih praznikov ni več tako daleč, ne bo odveč previdnost pri uživanju hrane, predvsem mastnih jedi in sladic. Pretiravanje se nam
hitro povrne in prinese kak odvečen kilogram in centimeter okoli
pasu, ki se ga je nato težko znebiti. Na praznično mizo sodi tudi
kozarček dobrega vina, a naj ga bo le kozarček, morda največ dva.
Pa na zdravje in srečno v letu 2007.
D E C E M B E R
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Počastitev 50-letnice zveze in
svetovnega dneva sladkorne bolezni
V počastitev 50-letnice organiziranega delovanja sladkornih bolnikov v Sloveniji je skozi vse letošnje leto potekalo
več aktivnosti. Vrhunec so dosegle 14. novembra z osrednjo proslavo v Ljubljani, ki je bila združena
s praznovanjem svetovnega dneva sladkorne bolezni. Na ta dan, ponekod pa tudi kakšen dan pred tem ali za tem,
je v vseh večjih slovenskih mestih potekal pohod proti sladkorni bolezni, ki se ga je udeležilo lepo število ljudi.

Alojz Rudolf

V svetu je po ocenah Mednarodne
diabetične zveze (IDF) za leto 2006
okrog 230 milijonov obolelih za sladkorno boleznijo. Do leta 2025 se bo
to število predvidoma povečalo na
350 milijonov. V Sloveniji je po podatkih iz leta 2000 okrog 100.000
sladkornih bolnikov. Verjetno jih je
zdaj že precej več, saj je slog življenja, ki pospešuje razvoj sladkorne
bolezni, podoben tistemu v razvitih
državah, kjer je sladkorna bolezen že
dosegla nevarne razsežnosti.
Svetovni dan sladkorne bolezni
praznujemo vsako leto 14. novembra.
Mednarodna diabetična zveza je ta
dan izbrala v čast odkritelju insulina,
Fridericku Bantingu, ki se je rodil 14.
novembra. Slogan letošnjega svetovnega dneva sladkorne bolezni je
Enaka oskrba za vse ljudi s sladkorno
boleznijo. Namen vseh letošnjih akcij
je posredovati sporočilo o potrebni
oskrbi za sladkorne bolnike, da tako
preprečimo nadaljnje zaplete.

DOBRO OBISKANA
TISKOVNA KONFERENCA

ki sta predstavila aktualna vprašanja
diabetologije v Sloveniji.
Podana je bila tudi informacija o
osrednji prireditvi in dejavnostih
društev ob 50-letnici delovanja zveze
in svetovnem dnevu sladkorne bolezni. Predstavljen je bil tudi jubilejni
zbornik Pol stoletja organiziranega
delovanja sladkornih bolnikov v Sloveniji. Na koncu tiskovne konference
so uvodničarji odgovorili še na nekaj
vprašanj novinarjev. Tiskovno konferenco je uspešno izpeljala in vodila
Alenka Brglez.

Skupaj s svetovnim dnem sladkorne bolezni smo letos praznovali
tudi 50-letnico delovanja Zveze društev diabetikov Slovenije, ki povezuje
39 društev sladkornih bolnikov iz
vse Slovenije. V društva je včlanjenih
več kot 17.000 sladkornih bolnikov,
njihovih svojcev in prijateljev ter
podpornih članov. Zveza si prizadeva, da ne bi bile kršene pravice sladkornih bolnikov, da bi bili ti poučeni
o sladkorni bolezni prek glasila Sladkorna bolezen in predavanj, ki jih izvajajo društva, da ne bi prezgodaj
prihajalo do zapletov, ki onemogočajo polno življenje ljudi s sladkorno
boleznijo ... Zato smo v tem času
povečali naše aktivnosti v društvih
kot tudi na Zvezi, da javnosti povemo, kdo smo in kaj delamo.

Na sedežu zveze je bila 19. novemPROSLAVA 50-LETNICE V MGL
bra organizirana tiskovna konferenca.
Vrhunec našega praznovanja 50Z njo smo želeli najširšo javnost seletnice zveze in svetovnega dneva
znaniti s prihajajočim svetovnim dnevom sladkorne bolezni in 50. obletnico sladkorne bolezni je bila osrednja
proslava 14. novembra v Mestnem
aktivnega delovanja zveze. Tiskovne
gledališču ljubljanskem (MGL). Gostje
konference se je udeležilo več kot petso dvorano napolnili do zadnjega konajst novinarjev iz različnih medijskih
hiš, ki so pozneje javnost dobro sezna- tička in celo tisti, ki so ostali brez sedeža, se niso pritoževali. Zadovoljni
nili z našim delom in aktivnostmi.
so bili, da so lahko spremljali predNa tiskovni konferenci so sodelovastavo izbranih nastopajočih gostov.
li predsednik zveze Janko Kušar, ki je
Častno pokroviteljstvo nad prireditpredstavil delo in aktualna vprašanja
vijo je sprejel predsednik Republike
delovanja Zveze društev diabetikov
Slovenije dr. Janez Drnovšek, ki se
Slovenije. Organiziranje in delovanje
proslave zaradi obveznosti v tujini ni
zveze od ustanovitve do današnjih
mogel udeležiti, zato pa je slovendni so predstavili Jože Snoj in Vlasta
skim sladkornim bolnikom poslal poGjura Kaloper, predsednika zveze v
zdravno pismo, ki ga je na prireditvi
zadnjih dveh mandatih, prim. mag.
prebral vodja programa Boris Ostan.
Miha Koselj, upokojeni diabetolog in
dolga leta strokovni
svetovalec zveze, in
Judita Erjavec, predsednica Društva diabetikov Ljubljana.
Stroko sta zastopala prof. dr. Ciril
Kržišnik, dr. med.
strokovni direktor
Pediatrične klinike
v Ljubljani, in doc.
dr. Andrej Janež, dr.
med., z oddelka za
endokrinologijo, diabetes in bolezni
presnove Kliničnega centra v Ljubljani,
Dvorana MGL je bila polna do zadnjega kotička
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DELA JE ŠE PRED NAMI
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kakovostno in prijetno.
Zahvalil se je vsem, ki
so sladkornim bolnikom
vsa ta leta kakor koli
pomagali, da so lahko
uresničevali svoje programe in načrte. Še posebej se je zahvalil
množici prostovoljcev,
ki se dan za dnem, leto
za letom nesebično razdajajo, da je delo zveze
in društev uspešno in v
javnosti prepoznavno.

Proslave so se udeležili
tudi pomembni gostje in
govorniki. Prvi govorec
je bil predsednik Zveze
društev diabetikov Slovenije Janko Kušar, slavnostni govornik je bil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Dorjan
Marušič, dr. med., nato
pa je vsem zbranim
spregovoril tudi predsednik evropskega dela
Mednarodne diabetične
zveze (IDF Evropa)
dr. Wim Wientjens.

KO

JE NACIONALNI
PROGRAM SPREJET,
GA JE TREBA IZVAJATI

POMEMBNO

DELO
ZA SLADKORNE
BOLNIKE

Janko Kušar je najprej
spomnil na oktobrske

Janko Kušar, predsednik Zveze društev
diabetikov Slovenije

dneve leta 1956, ko je bilo ustanovljeno Društvo diabetikov Slovenije.
Bilo je to 21. oktobra v predavalnici
stare interne klinike v Ljubljani. Pomemben delež v pripravi na ustanovitev društva so imeli dr. Stanislav
Mahkota, medicinska sestra Žarka
Pevec in še več drugih, ki so postali
aktivni člani na novo ustanovljenega
društva. Prvi predsednik društva je
postal prof. dr. Bogo Pregelj.
Predsednik zveze Janko Kušar ni
pozabil omeniti tudi prof. dr. Ljudevita Merčuna, ki se je že pred tem zavzemal za organizirano delovanje
sladkornih bolnikov, vendar zaradi
prezgodnje smrti ni bil neposredno
povezan z začetkom delovanja društva diabetikov, čeprav je njegovo
zdravniško, raziskovalno in pedagoško delo pustilo opazne sledi v dobro
slovenskih sladkornih bolnikov. Zato
se ga bomo vedno spominjali s ponosom in zahvalo.
V nadaljevanju je naštel več statističnih podatkov o številu sladkornih

Slavnostni govornik je
bil, kot rečeno, državni
sekretar na ministrstvu
za zdravje Dorjan Marušič, dr. med., ki je sladbolnikov v Sloveniji in po svetu in o
kornim bolnikom namesto napisanegrozečih napovedih o njihovem pove- ga govora raje izrekel nekaj spodbudčevanju do leta 2025. Prav zato je
nih besed iz srca in predstavil delo
sladkorna bolezen čedalje pogosteje
skupine, ki na ministrstvu pripravlja
tema sestankov evropskih zdravstveakcijski načrt za preprečevanje in obnih ministrov. Tudi evropski parlavladovanje sladkorne bolezni tipa 2.
Nato je zbrane nagovoril še predsedment je spomladi letos z veliko večinik Evropske diabetične zveze (IDF Evno poslancev sprejel posebno resolucijo o sladkorni bolezni, ki so jo pod- ropa) dr. Wim Wientjens, ki je bil navdušen nad udeležbo, pohvalil je govor
pisali tudi vsi slovenski poslanci tega
predsednika Janka Kušarja in predstavsklica parlamenta. Kušar je poudaril,
nika ministrstva za
da se s sladkorno bozdravje Dorjana Maleznijo ukvarjajo tudi
rušiča, pohvalil priv Organizaciji zdrusotnost na novo izvoženih narodov, kjer
ljenega župana
pripravljajo podoben
mesta Ljubljane Zoradokument (resolucina Jankovića in vseh
jo) o sladkorni bolezdrugih pomembnih
ni, kot ga je sprejela
gostov. Slovenskim
Evropska unija.
sladkornim bolnikom
Izrazil je zadovoljje čestital ob visokem
stvo, da je minister
jubileju in omenil, da
za zdravje dr. Andrej
ima tudi on že 53 let
Bručan imenoval posladkorno bolezen.
sebno delovno skupiPovedal je, da je pri
no, ki ima nalogo, da
Navzoče je nagovoril tudi državni
sladkorni bolezni najčimprej pripravi akcijsekretar na ministrstvu za zdravje
pomembnejše izobski načrt za preprečeDorjan Marušič, dr. med.
raževanje.
vanje in obvladovanje
Wim Wientjens je poudaril, da za
sladkorne bolezni tipa 2. V delovni
sladkorno bolezen ni meja, so pa veskupini sodelujejo tudi predstavniki
naše zveze, kar je koristna in dobra
like razlike v zdravljenju. O njej moministrova odločitev. Vzporedno s
rajo razmišljati vsi v svetu (globalen
pripravo akcijskega načrta naj bi se
pristop), pomembno pa je nacionalno
pripravljal tudi nacionalni program
delovanje (lokalen pristop). Poudaril
varstva sladkornih bolnikov.
je pomen nege, preventive in zdravljenja sladkorne bolezni. Predstavil je
Na koncu govora se je predsednik
podatke o stroških zdravljenja sladzveze Janko Kušar zahvalil vsem
korne bolezni z zdravili in medicinzdravnikom in medicinskim sestram
v ambulantah, ki si prizadevajo, da
skimi pripomočki, ki naj bi v svetovbi bilo življenje sladkornih bolnikov
nem merilu dosegali 300 milijard dočim manj stresno, čim bolj normalno, larjev na leto.
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Vesel je, da tudi v Sloveniji pripravljamo nacionalni program za sladkorne bolnike. Ob tem je opozoril, da je
veliko držav sprejelo nacionalne programe, vendar se leta ne izvajajo, kar
ni dobro. Zato upa, da ga bomo dobili čim prej in da ga bomo tudi izvajali v korist sladkornih bolnikov. (Intervju z Wimom Wientjensom lahko
preberete na naslednjih straneh.)
Na osrednji proslavi je Zveza društev
diabetikov Slovenije podelila priznanja
in zahvale najzaslužnejšim članom.

BOGAT

KULTURNI PROGRAM

V kulturnem programu smo prisluhnili Vladu Kreslinu, Ljubljanske-

Dobitniki posebnih priznanj in zahval

na visok jubilej delovanja Zveze društev diabetikov Slovenije in hkrati
spodbuda za še učinkovitejše delo
društev.

POHODI

OB SVETOVNEM
DNEVU SLADKORNE BOLEZNI

FOTOGRAFIJE: BRANE

BOMBAČ

Ob 14. novembru, svetovnem
dnevu sladkorne bolezni, so se po
društvih vrstila predavanja, dnevi
odprtih vrat, merjenje krvnega sladkorja, razstave, pohodi in podobne
prireditve oziroma druženja. Tudi
letos je bil v vseh večjih krajih po
Mladen Bucić, Ljubljanski oktet in Vlado Kreslin
Sloveniji in svetu organiziran vsaj polurni pohod
mu oktetu, Mladenu Buciću na kitari
v podporo resoluciji
in Liljani Kobal na flavti. Kulturni proZdruženih narodov o
gram je povezoval gledališki igralec
sladkorni bolezni. Po SloBoris Ostan, ki je s svojo igralsko
veniji se ga je udeležilo
točko zaokrožil prireditev in navdušil
1197 pohodnikov.
občinstvo. Nastopajoči umetniki so
Pohodi proti sladkorni
se odpovedali honorarju in tako simbolezni
naj bi povečali
bolično podprli prizadevanja zveze in
globalno
zavest o sladdruštev za kakovostnejše življenje
bolezni,
s pomočjo
korni
sladkornih bolnikov.
organiziranih
kampanj
pa
Na koncu so vsi izvajalci programa
naj
bi
sladkorno
bolezen
in prisotni v dvorani skupaj zapeli
uvrstili med zdravstvene
znano slovensko priložnostno pesem
Prireditev je duhovito
prednostne
naloge in dopovezoval gledališki
Kolk'r kapljic tolko let … in nazdravisegli
ustrezno
stopnjo
igralec
Boris
Ostan
li okroglemu jubileju Zveze društev
preventive,
s
katero
bi
diabetikov Slovenije.
bilo mogoče za polovico
Po prireditvi smo si
zmanjšati nastajanje sladlahko v preddverju Mestkorne bolezni tipa 2.
nega gledališča ljubljanStroka namreč poudarja,
skega ogledali razstavo
da lahko vsak posamezplakatov o delu društev ter
nik veliko naredi za svoje
v prijetnem razpoloženju
zdravje, saj je z uravnotepoklepetali in izmenjali
ženo prehrano in z vsaprijazne besede srečanja.
kodnevno vsaj polurno
Želimo si, da bi ta dogohojo mogoče precej
dek pripomogel k boljši
zmanjšati dejavnike tveozaveščenosti in razumeganja za nastanek sladvanju sladkorne bolezni
korne bolezni, ki je najna vseh ravneh v naši drhujša nenalezljiva boležavi ter da bi vsem še
Po proslavi so se udeleženci še okrepčali in poklepetali
dolgo ostal kot lep spomin
zen sodobnega časa.
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INTERVJU

»Viri so, samo izkoristiti jih je treba«
S predsednikom IDF Evropa dr. Wimom Wientjensom sva se srečala v prostorih Zveze društev diabetikov
Slovenije dan po proslavi 50-letnice zveze in svetovnega dneva sladkorne bolezni, ki je bila v Mestnem
gledališču ljubljanskem. Ni bil videti utrujen, čeprav je bil urnik njegovega dvodnevnega obiska zapolnjen do
zadnje minute. Še bolj je spoznal delo naše zveze, Slovenijo je videl že prej - in mu, kot pravi, zelo ugaja.

Urška Kaloper

Wim Wientjens je odločen gospod,
ki s sladkorno boleznijo tipa 1 živi že
53 let. Je tudi biokemik z doktoratom, Nizozemec in oče dveh otrok.
Zdaj končuje predsedovanje evropskemu »oddelku« Mednarodne diabetične zveze (IDF Evropa) in kandidira
za podpredsednika svetovne IDF. Pravijo, da je izjemen menedžer. Najbrž
tudi zato, ker je drzen, kritičen, rad
izziva in glasno izraža svoje mnenje.

Vaš mandat predsednika IDF Evropa
se izteka. Po čem se ga bomo
spominjali?
Izteklo se je tretje leto mojega
predsednikovanja IDF Evropa, pred
tem sem bil še tako imenovani »president elect« (predčasno izbrani
predsednik, ki na začetek funkcije

čaka tri leta in se ta čas uvaja v
delo). Težko je govoriti o najboljših
rezultatih tega obdobja, menim pa,
da se je v regiji zlasti precej izboljšala ozaveščenost glede sladkorne bolezni. Dosegli smo, da so v evropskem parlamentu zapisali deklaracijo
o sladkorni bolezni in da lahko parlamentarcem na podlagi tega postavljamo vprašanja o izvrševanju njenih
načel: Zakaj tega niste naredili? Zakaj
ono ni uspelo? To je zelo pomembno. Drugi dosežek je letošnje srečanje ministrov za zdravje na Dunaju,
kjer so govorili o sladkorni bolezni.
Sprejeli so to, za kar si IDF že ves
čas prizadeva. Torej: dobro smo se
pripravili, ustanovili smo neformalno
delovno skupino s člani evropskega
parlamenta, ki imajo sladkorno bolezen - tako da so res angažirani - in
se z njimi sestajamo dva- do trikrat
na leto. Vesel pa sem tudi finančne-

ga uspeha. Ko sem leta 2003 prevzel
položaj predsednika IDF Evropa, smo
imeli 20.000 evrov primanjkljaja letos pa bomo končali z 200.000 evri
presežka, tudi po zaslugi sponzorjev.

Katere so glavne točke, ki se jih mora
dotikati politika glede sladkorne
bolezni v posameznih državah?
Pomembno je zlasti izvajanje nacionalnih programov. Programa namreč ni težko sestaviti: izpolniš obrazce in zapišeš določena načela.
Ampak nič ne pomaga, če se ne izvaja! Prav to je v Evropi še vedno katastrofalno. No, poznam nekaj primerov, ko se je minister za zdravje strinjal z načrtom delovanja, ga dal v
parlament in obljubil, da bo poročal
o njegovem izvrševanju. Tako se normalno opravlja služba: narediš načrt,
ukrepaš in poročaš šefu, kaj si naredil. Toda v številnih državah so s tem
še vedno težave. Tudi zato, ker ni soglasja: prepirajo se zdravniki, primarna oskrba s sekundarno … Strah jih
je, da bi s tem izgubili nekaj svoje
moči.

Znani ste predvsem po svojih
izvrstnih menedžerskih sposobnostih.
Kako je treba »poslovati«
s sladkorno boleznijo?
Ja, saj prav v tem je težava: zdravstveni strokovnjaki praviloma niso
menedžerji. In to se pozna. Na primer: na Nizozemskem in najbrž tudi
v Sloveniji osebni zdravnik skrbi za
50 do 100 bolnikov. Če nastanejo
zapleti, jih pošlje k drugim strokovnjakom, torej se krog vključenih
močno razširi. Namesto da bi se
osebni zdravniki (na primer po pet
ali deset) spravili skupaj in odprli nekakšen center, kjer bi se jim za nekaj
ur na teden pridružila, denimo, dietetik ali pedoterapevt; po eden bi lahko
»obvladal« več centrov, 20 do 30
osebnih zdravnikov. Tako bi se izboljšala kakovost znanja, pomoč bi bila
bolj neposredna - in zlasti cenejša ter
precej učinkovitejša. Naš zdravstveni sistem je zelo drag,
tudi zato, ker se
strokovnjaki

ljudje mislili, da so z njimi izgubili
občutek za hipoglikemijo. Na Nizozemskem smo organizirali srečanja
in ljudi spodbudili k pogovoru o tem.
Takrat se je farmacavtska industrija
ustrašila, da jih hujskamo proti analogom, kar seveda ni bilo res. V skupini smo se naučili obvladovati nove
razmere. Res verjamem v skupinsko
delo.

ne povezujejo, temveč mora vsak vse
narediti sam. Nujno potrebujemo
spremembo.

Kaj pa preventiva?
Najprej: izraz »preventiva« mi ni
ravno pri srcu, raje imam besedo
»odlog«. Pri našem načinu življenja
je takšne bolezni težko preprečiti, če
pa jih lahko vsaj odložiš, so stroški
zdravljenja manjši. Ampak vrniva se
k vprašanju. Če osebni zdravniki delajo skupaj, niso samo boljši pri
zdravljenju, temveč tudi pri izvajanju
»preventive«. Ljudi je treba ozavestiti, da skrbijo zase. Jaz, na primer,
zelo pazim nase. Ne jem in ne pijem
veliko. Spominjam se nekega srečanja, ko sem neko strokovnjakinjo, zadolženo za preventivo, vprašal, ali
ve, koliko ogljikovih hidratov vsebuje
sladica, ki si jo je privoščila. Samo
čudno me je pogledala. Takoj po večerji je izginila, pa me je zaskrbelo,
ali sem kaj narobe rekel. Pozneje
sem ugotovil, da je šla ven kadit. Pa
je učila o zdravem življenju! Jaz
imam sladkorno bolezen 53 let, še
dlje imam astmo, tako da sem se naučil, kako se je treba boriti za preživetje. Ves čas sem bil malo proti vsemu
in zelo kritičen, nisem verjel na besedo, vse sem moral preveriti. Takšen
sem. Verjamem, da mlada generacija
lahko spremeni svet. Mi smo ga naredili ne tako lepega. Opogumiti moramo mlade, da delajo drugače …

S tem bi izboljšali tudi psihosocialno
pomoč …
Ja, s tem je uradno vse prav, a v
praksi škriplje. Še vedno velja, da
gredo k psihologom samo norci. Mislim, da bi moral ta predsodek izginiti. S skupinami pa bi lahko zapolnili
vmesno obdobje. Na Nizozemskem
imamo čudovitega psihologa, specializiranega za sladkorne bolnike, ki
širi svoje znanje … To je povezano s
stroški, a pri skupinah so ti precej
manjši.

Kaj kot dober menedžer svetujete
slovenski zvezi društev diabetikov?
Čisto konkretno: te čudovite prostore, ki jih imate, bi lahko uporabili za
nekaj takšnih skupinskih srečanj na
teden. Povabiti bi morali tudi dobre

Wim Wientjens:
S člani evropskega parlamenta, ki imajo
sladkorno bolezen, smo ustanovili neformalno
delovno skupino in se z njimi sestajamo
dva- do trikrat na leto. To je zelo koristno.

Kakšna naj bi bila torej - konkretno oskrba ljudi s sladkorno boleznijo?
Oskrba sladkornikov bolnikov ima
dve zelo enakovredni ravni: zdravljenje (dostopnost insulina, tablet) in
vključevanje v družbo. Težava je, če,
denimo, sladkorni bolnik lahko dobi
insulin, hkrati pa zaradi svoje bolezni ne more dobiti službe. Zame je
enako pomembno, da porabimo
denar za zdravila, kot to, da so
osebe s sladkorno boleznijo normalno sprejete z vsemi pravicami in
dolžnostmi, ki jim pritičejo, brez diskriminacije. Ampak, potem je tudi
dolžnost sladkornih bolnikov, da ne
kadijo, da ne jedo preveč, da zdravo
živijo, da so telesno aktivni, da so
pozorni na nastanek zapletov … S
tem zmanjšajo stroške za njihovo oskrbo. O tem je treba govoriti tudi na
državni ravni.

Kako naj se v to omrežje vključi
posameznik?
Pomembna je samooskrba. Zdravstveno osebje mora posamezniku za-

Mislim, da je pomembno izobraževanje v skupinah, v katerih je od 15
do največ 20 ljudi, to je najučinkovitejše. Takšna srečanja bi morala - kot
jedro - organizirati vaša zveza. Seveda se bodo takoj našli ljudje, ki bodo
rekli: ne moremo javno govoriti o
tako osebnih stvareh, kot je bolezen
… No, seveda, o nekaterih temah, na
primer o erektilni disfunkciji ne moremo razpravljati s 15 ali več ljudmi,
za to je potrebna komunikacija na
štiri oči. Ampak takšne so le redke
teme. Spominjam se časa, ko so prišli na trg insulinski analogi, in so

predavatelje, dietetike in zdravnike.
Pogrešam tudi pogum, da bi ustanovili 24-urno telefonsko linijo za
pomoč ljudem s sladkorno boleznijo.
Na Nizozemskem jo imamo že več let.
Organizacija ni težka, stroški so
nizki, saj si lahko pomagate s prostovoljci. Že res, da za nekatere primere
potrebujete izključno strokovnjake (ti
bi lahko, denimo, dežurali), večina
klicev pa je od ljudi, ki potrebujejo le
prijazno besedo. Ko se, na primer, ne
morejo spomniti, ali so si zvečer dali
injekcijo in jih je strah iti spat. Tudi
samomorilni klici mladih so pogosti;
ob 2. uri ponoči obupajo nad življenjem s kronično boleznijo in potrebujejo nekoga, ki jih razume (ker jo ima
tudi sam), da jih opogumi. Seveda
mora biti delo takšne linije dobro
nadzorovano, ampak učinek je izjemen. Ne bi verjeli, koliko življenj smo
že rešili! Družba se namreč spreminja, na Nizozemskem, denimo, živi
samih od milijon do dva milijona
ljudi. V tem ni nič slabega, ampak po-
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upati, da lahko sam odloča o sebi, na
primer koliko enot insulina si bo
vbrizgal … Ampak za to je potrebno
znanje. Seveda bo vedno obstajalo
tistih 20 odstotkov ljudi, ki tega ne
bodo sposobni, tako je v vsaki populaciji. Večino pa bi lahko naučili.

Kako? S prospekti, učnimi urami …?

D E C E M B E R

trebujejo pogovor. Če bi jaz živel
tukaj, bi začel s 24-urno telefonsko linijo in s skupinskimi srečanji.

Imate pregled nad delovanjem organizacij sladkornih bolnikov evropske
regije; najbrž so države po oskrbi
ljudi s sladkorno boleznijo zelo razlikujejo. Kako bi ocenili Slovenijo?

Torej morajo biti tudi drugi poučeni
o tej bolezni?
Seveda. Jaz sem bil glede sladkorne
bolezni vedno zelo odprt. Že prvi delovni dan je treba povedati, kaj se dogaja. Ali ko opravljaš vozniški izpit …
Poznam države, kjer diskriminatorni
zakoni pravijo, da ne smeš voziti avta,
če imaš sladkorno bolezen. Seveda
gre teže, odgovarjam, če na primer
zaradi zapletov s sladkorno boleznijo
človek nima nog, ampak celo takrat
mu mora biti omogočeno voziti! Še en
nepojmljiv primer poznam. Prijatelj
mojega prijatelja je bil poročen s Kitajko, ko so tam imeli še pravilo
enega otroka … No,
mož je dobil sladkorno bolezen, kar je bil
razlog za ločitev, saj
uradno ni bil primeren, da bi zaplodil
edinega otroka …
Grozljivo! Sicer se je
to dogajalo pred 30
oziroma 40 leti,
ampak se mi še vedno
zdi nezaslišano. Uf, in
kaj se je zgodilo
meni, ko sem končeval doktorat! ZavaroFOTOGRAFIJE: BRANE

BOMBAČ

Slovenija je na približno enaki ravni
kot Španija, torej nekje v sredini. Najslabše je v državah, kjer otroci umirajo, ker nimajo insulina, ali pa
umrejo celo brez diagnoze (na primer v Uzbekistanu). Najbolje pa je v
Monaku, kjer so tako bogati … Po
tem, kar slišim, imate v Sloveniji težave s primarno oskrbo. Znanje je izvrstno, izvrstne zdravnike imate,
slabša je distribucija znanja. Na tem
je treba delati.

Sprejeti nas morajo kot normalne
člane družbe. Na primer, če v službi
vidiš, da ima kolega hipoglikemijo in
jé, da veš, za kaj gre.

Imate v družini edini sladkorno
bolezen?
Da, prvi sem bil diagnosticiran.
Ampak mislim, da nisem bil edini
oboleli, saj je mama dobila bolezen
tipa 2 nekaj let pred smrtjo, v 79.
letu. Slišal pa sem tudi, da je mamin
brat umrl pri 18, uradno zaradi odpovedi srca. To je bilo še pred odkritjem insulina. Sumim, da je imel
sladkorno bolezen, pa je niso znali
odkriti.

Pa vaši otroci?
Ne, na srečo ne. Imam sina in hčer,
oba imata po dva otroka. Vsi se zavedajo, da ima oče oziroma dedek
sladkorno bolezen … Dva vnuka pa
sta po meni podedovala astmo.

Sprašujem zato, ker me zanima vaše
mnenje o tem, kako lahko obolelim
pomagajo družinski člani ali
preostala družba.
12

Wim Wientjens:
Ljudi je treba ozaveščati,
da skrbijo zase. Jaz, na primer,
zelo pazim nase. Ne jem in ne
pijem veliko.
valnica mi je hotela kot visoko rizični
osebi zaračunati višjo premijo. Rekli
so, da imam krajšo pričakovano življenjsko dobo, zato moram plačevati
več. Mislim, da so mi napovedali 53
let. Pa sem šel v pisarno za pokojninsko varčevanje in rekel: poglejte, na
zavarovalnici predvidevajo, da ne bom
dočakal upokojitve, prosim, znižajte
mi prispevek za pokojnino! Zdelo se
mi je logično. In kaj so rekli? Oprostite, s tem se ukvarja drug oddelek …

Kako iznajdljivo …
Zanimajo me take stvari. Mislim, da
se morajo ljudje zavedati, da je zelo
pomembno čim dlje ostati neodvisen. Veliko se da narediti. Ko zaradi
težav z desno nogo nisem več mogel
voziti, sem zahteval avto s pedalom
na levi strani.
D E C E M B E R
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Toda vi ste izobraženi, energični,
vztrajni, radovedni … Kaj pa tisti,
ki nimajo takšnih lastnosti in jih je
strah spraševati?
Zato bi pa imeli skupine za pomoč
… Motivirati bi morali tudi mlade. Izvrsten način so na primer kampi.
Možnosti je nešteto.

Kandidirate za podpredsednika svetovnega IDF. Kaj bo vaša prednostna
naloga, če boste izvoljeni?
Govor za srečanje v Capetownu,
kjer bodo volitve, imam že pripravljen … Glavna točka govora je, da
ljudje s sladkorno boleznijo morajo
postati normalni člani družbe, in to
povsod po svetu. Pa seveda pridobiti
več denarja za IDF.

Kaj lahko Evropa naredi za preostali
»diabetični« svet?
To je zelo široko vprašanje … Moj
prvi odgovor je: nehati ubijati, ustaviti
vojne in denar porabiti za zdravila. Za
zdaj je najcenejši bolnik mrtev bolnik.
Takole se - malo kruto - šalim: vse
sladkorne bolnike pošljite v vojno, pa
imate rešitev za dve težavi hkrati! Mislim, da moramo prepričati ne samo
farmacevtsko industrijo, ampak tudi
medije, da uporabijo nekaj svoje moči
in sredstev za ozaveščanje. Pokazati
jim moramo, da je to dobro tudi
zanje, saj tako skrbijo za lastno promocijo ipd. Še enkrat ponavljam, ozaveščenost je zelo pomembna … V IDF
Evropa smo uvedli okrepitev v ekipi za
pomoč pri tem. Nekdo bo šel po državah, zlasti po vzhodni in srednji Evropi, in posameznim zvezam sladkornih
bolnikov svetoval, kako se lahko izboljšajo in več naredijo pri ozaveščanju sladkornih bolnikov. Vi imate na
primer čudovito glasilo, a obstajajo države, kjer tega nimajo. Poglejte, imate
tudi prelepe prostore, ki jih lahko uporabite za marsikaj. To delamo v Evropi, podobno je v Mehiki in Afriki.
Gospa, ki je v Mehiki ustanovila zvezo
sladkornih bolnikov, je začela s srečanji za 40, 50, 100 ljudi - razpravljali so
o različnih temah v zvezi s sladkorno
boleznijo. Pripovedovala mi je, da se
je nekoč udeležila takšnega predavanja, pa je bilo v predavalnici več sto
ljudi. »Kaj se dogaja?« je vprašala - in
izvedela, da je tema sladkorna bolezen in spolno življenje. O sladkorni
bolezni je treba veliko govoriti in ljudem ponuditi tisto, kar jih zanima!

Spet sva pri menedžmentu …
Ja. Viri so, samo treba jih je znati
izkoristiti.

Tudi v Litiji smo počastili
14. november in 50. obletnico zveze
Letošnja počastitev svetovnega dneva sladkorne bolezni je potekala pod geslom Enaka oskrba za vse ljudi
s sladkorno boleznijo in je sovpadala s praznovanjem velikega jubileja, 50-letnice delovanja Zveze društev
diabetikov Slovenije. V našem društvu smo v ta namen organizirali različne aktivnosti.

Na ustvarjalnih delavnicah smo izdelovali voščilnice,
rože iz papirja, pajacke in druge novoletne izdelke

Litijski sladkorni bolniki na pohodu ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

Priprave so se začele že oktobra, ko
smo se enkrat na teden v večernih
urah zbrali v društveni pisarni na
ustvarjalnih delavnicah. Pod vodstvom mentoric smo izdelovali voščilnice, rože iz nogavic ... Vse izdelke
smo postavili na ogled 10. novembra
v avli občine Litija. Pobrskali smo tudi
po omarah ter razstavili ročna dela z
delavnic v prejšnjih letih. Pozvali smo
tudi člane, ki ustvarjajo doma, naj
svoja dela prinesejo na ogled.
Ob odprtju razstave smo pripravili
proslavo s kulturnim programom, na
kateri so nastopili flavtistka, moški
pevski zbor Lipa in povezovalka programa Helena Muzga. Slavnostni govorniki so bili župan Mirko Kaplja,
podpredsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Alojz Rudolf in predsednica našega društva Darja Zupančič.

KOT 200 LJUDEM SMO
IZMERILI KRVNI SLADKOR

POHOD

Člani celjskega društva smo 28. oktobra v Celjskem domu počastili 50-letnico delovanja našega društva. S svojo prisotnostjo so nas počastili tudi
predstavniki Zveze društev diabetikov Slovenije, predstavnik občine Celje in
nekateri predsedniki društev sladkornih bolnikov iz sosednjih občin.
Skozi program slavnostne prireditve nas je s svojim žametnim glasom vodila Mojca Krajnc. Najprej je prisotne pozdravil predsednik celjskega društva
sladkornih bolnikov Slavko Brus, ki je poudaril, da je bilo prav v Celju leta
1956 ustanovljeno prvo društvo sladkornih bolnikov v Sloveniji. Imenovalo se
je Društvo za boj proti sladkorni bolezni. Pobudo za ustanovitev je dala prim.
Stanislava Straus, dr. med., specialistka za transfuziologijo, ki je kot predsednica vodila društvo do leta 1970. Sledil je pozdrav predstavnika občine Celje
in predsednika Zveze društev diabetikov Slovenije Janka Kušarja. Kulturni program so izvedli Mešani komorni zbor Celje, duet Ka-Ti, dijaki Srednje zdravstvene šole Celje, ansambel Veseli svatje in etnoskupina iz Socke. Čas po
proslavi je bil namenjen prijetnemu druženju in pogostitvi.

BO ODSLEJ
TRADICINALEN

Megleno jutro v nedeljo, 19. novembra, nas ni ustavilo in smo v lepem
številu krenili na pohod ob svetovnem
dnevu sladkorne bolezni, da bi tudi
tako opozorili in spodbudili ljudi k
čim večji telesni aktivnosti ter izkazali
bolnikom pripadnost in podporo. Organizirali smo tudi nagradni kviz o
sladkorni bolezni ter posedeli ob čaju
in prijetnem klepetu. Na koncu smo
sklenili, da pohod ostane tradicionalen, organizirali pa ga bomo prvo nedeljo po 14. novembru.
14
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Svetovni dan sladkorne bolezni
smo počastili tudi z dvema celodnevnima meritvama krvnega sladkorja in
krvnega tlaka. Meritve smo opravili
oktobra in novembra v občinah Litija
in Šmartno pri Litiji. Eno meritev
bomo opravili še decembra. Meritve
so namenjene vsem, ki se zavedajo
pomembnosti pravočasnega odkrivanja sladkorne bolezni.
Med občani, ki smo jim izmerili
sladkor v krvi, bilo jih je več kot 200,

smo odkrili kar nekaj takih, ki so
imeli povišan sladkor v krvi ali krvni
tlak. Pogovori, nasveti, izkušnje in
morebitne napotitve k zdravniku so
bili naši »skromni« prispevki k ozaveščanju ljudi o pomembnosti pravočasnega odkrivanja dejavnikov tveganja za nastanek sladkorne bolezni.
Veseli smo, da so dejavnosti ob 14.
novembru - svetovnem dnevu sladkorne bolezni spodbudile zanimanje
obiskovalcev. V prihodnje si želimo
še večjo udeležbo, saj skupaj zmoremo več!
Nada Sončar

Petdesetletnica celjskega
društva sladkornih bolnikov

G. V.
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Okrogla miza o zaposlovanju
bolnih in invalidnih oseb
Tudi v Društvu diabetikov Mežiške doline smo se odločili, da bomo počastili 50-letnico zveze in svetovni dan
sladkorne bolezni. Pripravili smo okroglo mizo o zaposlovanju bolnih in invalidnih oseb, o problematiki,
ki nastaja v verigi zaposlovanja, in o tažavah, ki jih imajo takšni ljudje na delovnih mestih.
Spregovorili smo o težavah pri zaposlovanju bolnih in invalidnih oseb, o
ocenjevanju njihovih zdravstvenih sposobnosti, o pogledu delodajalcev na
zaposlovanje takšnih oseb in o težavah zaposlenih bolnikov in invalidnih
oseb na delovnih mestih. Okrogle
mize so se udeležili predstavniki zavoda za zaposlovanje, Metala Ravne, Preventa Globala, ZIP centra, zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
B. V. D. Ravne, Smeri, Društva diabetikov Slovenj Gradec in Društva diabetikov Mežiške doline. Svojo prisotnost je
opravičil predstavnik Zdravstvenega
doma Ravne na Koroškem, povabilu pa
se niso odzvali iz Medicinskega centra
Jezernik in predstavniki sindikatov, ki
delujejo na Koroškem.

KULTURNI

PROGRAM
PRED OKROGLO MIZO

Pred začetkom okrogle mize sta bila
krajši kulturni program in kratek nagovor ob začetku tedna vsežilvljenjskega učenja in praznovanja naših
praznikov. V kulturnem programu je
nastopila mlada violinistka Tara Simetinger. Predsednik Društva diabetikov
Mežiške doline Bojan Proje je pozdravil navzoče, pojasnil namen okrogle
mize in vse povabil k razpravi.
Najprej je predstavnica zavoda za
zaposlovanje predstavila zakonodajo,
ki ureja zaposlovanje brezposelnih s
poudarkom na zaposlovanju bolnih in
invalidnih oseb. Predstavila je kvotni
sistem zaposlovanja invalidnih oseb,
možnosti za dodatno izobraževanje
prek zavoda za zaposlovanje, sodelovanje z invalidskim podjetjem ZIP center oziroma z organizacijsko enoto
Centra za rehabilitacijo invalidov Koroške in svetovanje posamezniku.
Predstavnica ZIP centra je pohvalila
sodelovanje z zavodom za zaposlovanje, kjer je več možnosti za zaposlovanje bolnih in invalidnih oseb in
kjer lahko te osebe dobijo informacije
o zaposlitvi in potrditev svojega znanja in zmožnosti. Predstavnica Metala
je na kratko opisala delovne razmere
v njihovi družbi, ki so zelo težke in

telesno naporne. V podjetju poskušajo pomagati invalidnim osebam, jim
najti čim boljše rešitve in prilagajati
delovne razmere. Podobno je tudi v
Preventu, kjer ugotavljajo, da nekateri
na račun zdravstvenih težav poskušajo iztržiti več, kot jim je dodeljeno z
odločbo, drugi pa so pripravljeni delati več, kot jim dopušča zdravje.

TEŽAVE

PRI ZAPOSLOVANJU
INVALIDOV

Predstavnik zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje je povedal,
da se že srečujejo s statusom invalidne osebe in da zadevo rešujejo že
znotraj samih delovnih organizacij.
Invalidom ponudijo različne oblike
prekvalifikacije in rehabilitacije s pomočjo finančnih sredstev, ki jih imajo
za ta namen na njihovem zavodu.
Hkrati je ugotovil, da se teh možnosti takšne osebe ne poslužujejo zaradi
prenizkih denarnih nadomestil.
Zofka Tisnikar, predstavnica Društva diabetikov Slovenj Gradec, je vprašala, kako je glede zaposlovanja bolnih in invalidnih oseb z univerzitetno
izobrazbo, ker imajo večje težave pri
iskanju zaposlitve kljub sposobnostim,

ki jih imajo z doseženo izobrazbo. Dobila je odgovor, da na to lahko vplivajo
interesi delodajalca oziroma interes
posamezne osebe pri delodajalcu.
Sklepi z okrogle mize, ki temeljijo
na razpravah, so naslednji:
• vsaki bolni in invalidni osebi je
treba dati možnost, da si ustvari
samopodobo in možnosti za zadovoljevanje socialnih in materialnih
potreb, s čimer se zmanjša strah
pred izgubo delovnega mesta,
• zelo pomembno je sodelovanje z vsemi ustanovami, ki so povezane v verigi zaposlovanja bolnih in invalidnih
oseb, pri čemer sta posebej pomembna sodelovanje in ocenitev delovnih
mest s strani medicinske stroke,
• za prekvalifikacije je treba posameznikom zagotoviti višja finančna
nadomestila, če se odločijo za
sprejem ponujene rehabilitacije,
• ljudje, oboleli za sladkorno boleznijo, niso upravičeni do statusa invalida, ampak so upravičeni šele
pozneje, ko nastanejo okvare.
V okviru praznovanj smo izvedli še
predavanje oftalmologinje Tatjane
Šolar, dr. med., o diabetični retinopatiji.

Bojan Proje

Po svež zrak na Rašico
V počastitev 50-letnice Zveze društev diabetikov Slovenije in 14. novem bra, svetovnega dneva sladkorne bolezni, naj bi vsa društva po državi
hkrati pripravila polurni pohod. Društvo diabetikov Domžale je svoj
pohod Jable-Dobeno-Rašica-Dobeno podaljšalo tudi na popoldne.
Pri gradu Jable se je zbralo 40 pohodnikov. Strumno smo odkorakali v hrib.
Šelestenje listja nas je spodbudilo, da je bil korak še hitrejši. Zavedamo se namreč, da takšno gibanje koristi pri zniževanju glukoze, to pa je preventiva in
obramba pred napadom še drugih bolezni, povezanih s sladkorno boleznijo.
Že kar dobro ogreti smo se na Dobenu malo okrepčali, nato pa hajd na Rašico, znano predvsem po tem, da je tam v bližini počila prva partizanska
puška. Nekateri so se povzpeli tudi na novi rašiški stolp, s katerega je lep
razgled na kamniško-domžalsko ravnino, na Ljubljansko kotlino, Kranj z okolico ter na Alpe in Kamniške planine.
Ob vrnitvi nam je v znanem gostišču na Dobenu ansambel »Diabetes« zaigral nekaj poskočnih in v veselem razpoloženju smo pred mrakom končali
prijeten pohod!
Maks Grošelj
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2 0 0 6

15

Srečanje ob 50-letnici v Termah Čatež
Sadkorni bolniki iz Posavja smo letos pohiteli z našim že 14. tradicionalnim srečanjem ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni, ki smo ga letos združili s praznovanjem 50-letnice Zveze društev diabetikov Slovenije.
Na sončno soboto, 4. novembra, smo se zbrali v Termah Čatež.
Športna dvorana, posebej pripravljena za to priložnost, je prve udeležence začela sprejemati že po 9. uri,
v dobre pol ure pa je ostal le še kak
nezaseden stol, čeprav je bilo pripravljenih 350 sedežev. Naš predsednik Ivan Živič je z veseljem pozdravil
vse zbrane sladkorne bolnike in
goste, ki so se že po tradiciji v polni
zasedbi odzvali našemu vabilu in s
svojo prisotnostjo potrdili pomembnost našega dela.

SPROTNO

USPOSABLJANJE
MEDICINSKEGA OSEBJA

Pozdravili so nas Ivan Žibert v
imenu Term Čatež, predsednik zveze
naših društev Janko Kušar, ki je spregovoril o 50-letnem delu in pomenu
Zveze društev diabetikov Slovenije.
Župana občin Krško in Brežice sta v
nagovoru poudarila pomen našega
društva za ozaveščanje občanov o
preventivi in morebitnih posledicah
sladkorne bolezni ter obljubila sodelovanje tudi v prihodnje, mi pa smo
jima čestitali za ponovno izvolitev.
Direktor bolnišnice v Brežicah Anton
Zorko, ki ne zamudi nobenega našega
srečanja, je zagotovil sprotne izboljšave in usposabljanje medicinskega
osebja za lajšanje težav sladkornih
bolnikov iz Posavja. Srečanja so se
udeležili in nas pozdravili tudi delega-

Dobitniki zlatih, srebrnih in bronastih plaket

cija prijateljskega društva iz Novega
mesta in predstavniki podjetij, ki prodajajo različne izdelke in pripomočke,
namenjene sladkornim bolnikom.
Sledil je kulturni program s spremno besedo naše tajnice Darje Mandžuka, nato pa so z izbornim nastopom napolnili naše duše še tamburaši iz Artič s solistoma Betko in Dragutinom Križanić.

PRIZNANJA
ZA NAJAKTIVNEJŠE ČLANE
Ob 50-letnici Zveze društev diabetikov Slovenije in 15-letnici ponovnega
delovanja našega društva je prav, da

50-letnica zveze in svetovni
dan sladkorne bolezni v Tolminu
Tudi v našem društvu smo praznovali 50-letnico Zveza društev diabetikov
Slovenije in svetovnega dneva sladkorne bolezni. Jubilej zveze smo počastili 11. novembra s skrbno pripravljeno proslavo, ki je imela strokovni,
kulturni in družabni del. V dvorani Šolskega centra v Tolminu so se zbrali
člani našega društva, nečlani in vabljeni gostje. Proslavo je vodila Cilka
Krajnik Filli. Ob 14. novembru, mednarodnem dnevu sladkorne bolezni,
pa smo dan pred tem pripravili merjenje krvnega sladkorja.
Na proslavi 50. obletnice zveze je
predsednik društva Franc Šebenik
najprej pozdravil podpredsednico
Zveze društev diabetikov Slovenije
Vlasto Gjura Kaloper, nekdanjega
predsednika zveze Jožeta Snoja in
predsednika skupščine Zveze društev

diabetikov Slovenije Dominika Sobana, ki je tudi predsednik Društva diabetikov Nova Gorica. Nato je spregovoril o pomenu praznovanja 14. novembra in o vlogi društev, ki povezujejo in ozaveščajo svoje člane za premagovanje te bolezni.
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se spomnimo zaslužnih in prizadevnih članic in članov društva, ki s svojim delom prispevajo pomemben
delež k uspešnosti in prepoznavnosti
več kot 800-članskega društva. Tako
sta predsednik zveze in naš predsednik skupaj podelila osemnajst bronastih, osem srebrnih in dve zlati plaketi.
Posmrtno zlato plaketo je prejel
Herman Pregl, naš dolgoletni član in
vsestranski društveno aktivni delavec. Bronaste plakete so prejele tudi
naše medicinske sestre Darinka Ogorevc, Irena Detiček, Ika Makselj,
Mojca Švab in Vladimira Tomšič. Dobitnikom priznanj so zapeli učenci
Vlasta Gjura Kaloper, dr. med., je
govorila o delovanju Zveze društev
diabetikov Slovenije pri nas in o organiziranosti sladkornih bolnikov v
svetu. Udeležuje se številnih kongresov po svetu, kjer pridobiva najnovejše informacije o napredovanju stroke
glede zdravljenja sladkorne bolezni.
Govorila je tudi o reformah v zdravstvu pri nas, ki naj bodo v korist
sladkornim bolnikom.

STROKOVNO

PREDAVANJE
IN KULTURNI PROGRAM

Sledilo je strokovno predavanje psihiatrinje dr. Vlaste Meden Klavora o
sladkorni bolezni in depresiji. Tudi
njej smo pozorno prisluhnili, tako kot
govornikom pred njo, in se vsem zahvalili. V slovesnem delu proslave smo
podelili priznanja zaslužnim članom

Osnovne šole Brežice. Še posebej pa
smo bili veseli, da bo na državni proslavi ob svetovnem dnevu sladkorne
bolezni naš predsednik Ivan Živič
prejel posebno priznanje ob 50-letnici Zveze društev diabetikov Slovenije.

ZANIMIVA

PREDAVANJA

Po premoru za malico so sledila
predavanja. Darja Mandžuka je kot
sladkorna bolnica na insulinu na zelo
zanimiv način predstavila svoj pogled na urejanje sladkorne bolezni.
Več kot tristo duš se je spremenilo v
več kot šeststo ušes, kroničnim kadilcem ni pobegnil niti en kašelj, še
vinske mušice so posedle na kozarce
z moštom. Na koncu nas je še malo
razgibala s telovadbo in nihče ni nasprotoval. Se vidi, da je naša Darja
čisto »taprava tršica« z brežiške šole.
Mag. Teo Oršanič nas je s svojim
predavanjem popeljal peš ali s kolesom v bogastvo naše posavske naravne in kulturne dediščine. Z veseljem smo mu prisluhnili in združili
koristno s prijetnim.
Andreja Širca Čampa je že naša
stara znanka, ki nam vedno kontrolira krožnik in z njega odstrani prav
tisto slastno zapečeno račjo kožico
in še tisti mali košček Martinove potice. Teh srečanj si seveda ne moremo predstavljati brez prispevka naše
dr. Vande Kostevc Zorko. Tokratni je
bil v stilu letošnjega mota: Spreminjamo sladkorno bolezen.
Sledilo je že kar težko pričakovano
diabetično kosilo s standardno obaro
in ajdovimi žganci, klepet s prijatelji
in znanci in že je napočil čas slovesa.
Marjan Piltaver

društva. Podelil jih je Dominik
Soban, predsednik skupščine
Zveze društev diabetikov Slovenije. Bronasti plaketi sta dobili Marta Rustja, dipl. med.
sestra, in Berta Bukudur, srebrne pa Bojan Roš, dr. med.,
Franc Šebenik in Marija Cijan.
Kulturni program je bil posvečen tudi stoletnici smrti
pesnika Simona Gregorčiča.
Mešani pevski zbor tolminskih upokojencev je prepeval
njegove pesmi. Posebno lepo je izzvenela pesem Soči, ki jo je ob
spremljavi citer recitirala Cilka Krajnik Filli. Sledil je nastop z instrumenti gojenk Glasbene šole Tolmin.
V družabnem delu proslave smo
imeli druženje ob zakuski. Še prej je
vsakdo imel možnost, da mu medi-

50-letnico zveze
smo počastili v Komnu
Društvo diabetikov Sežana je 50-letnico obstoja in delovanja Zveze društev
diabetikov Slovenije in mednarodnega dneva sladkornih bolnikov počastilo
v petek, 10. novembra, v kulturnem domu v Komnu, za katerega je
povezovalka in neutrudna organizatorka proslave Ana Godnik dejala, da
je to kraj, kjer se Kras spogleduje z morjem, Alpami in Vipavsko dolino.
Slavnostni govornik na proslavi je
bil predsednik Društva diabetikov Sežana Vladimir Janjić, ki je v svojem
govoru poudaril pomen delovanja
Zveze društev diabetikov Slovenije v
povezavi in sodelovanju z društvi,
zlasti zato, ker se povečuje število
ljudi, obolelih za sladkorno boleznijo, kar zahteva boljšo organiziranost,
konkretne akcije, več denarja za pravočasno odkrivanje, preprečevanje
rasti te bolezni in obveščanja o načinih njenega obvladovanja.
Tudi naše društvo sodeluje v tem
boju, saj veliko govorimo o tem na
vseh naših srečanjih, izletih, pohodih, piknikih in predavanjih, ki jih je
iz leta v leto več. V društvu tudi organiziramo strokovna predavanja in
pri tem angažiramo najboljše strokovnjake. Predavanja so kakovostna,
poučna, zato je tudi udeležba temu
primerna. Na koncu svojega govora
se je predsednik zahvalil županu občine Komen Urošu Slamiču za pokroviteljstvo nad proslavo.
Po govoru predsednika Janjića sta
prisotne, bilo nas je več kot 200, pozdravila župan Uroš Slamič in predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

Prejemniki plaket z listino

cinski sestri izmerita krvni sladkor.
Poslovili smo se z mislijo, da čeprav
smo bolniki z neozdravljivo boleznijo, smo veseli in delavni ljudje.

MERJENJE

KRVNEGA SLADKORJA

Ob 14. novembru, mednarodnem
dnevu sladkorne bolezni, pa je naše
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Janko Kušar. Predsednik sežanskega
društva je izročil srebrno plaketo Lucijanu Furlanu, dolgoletnemu predsedniku društva, za njegovo minulo delo.

KULTURNI

PROGRAM
IN PREDAVANJE

Sledil je bogat kulturni program, v
katerem so sodelovali mladinski orkester Komen, plesna skupina osnovne šole Komen, plesna šola Rebula in
plesna skupina Nasmeh. Najbolj prisrčen pa je bil ples skupine otrok iz
vrtca Komen, saj je bil za odrasle
pravi sprostitveni trenutek.
Ana Godnik vsem prisotnim zaželela, da bi nas v življenju spremljala
najlepša glasba tudi takrat, ko v srcu
zaboli. Po proslavi nam je dr. Elizabeta Šušteršič z Očesne klinike UKC
Ljubljana predavala o sladkorni bolezni in očesni retinopatiji.
Člani Društva diabetikov Sežana se
zahvaljujemo Ani Godnik za ves trud
pri izpeljavi zares odličnega programa in županu občine Komen Urošu
Slamiču za njegov posluh za nas in
pokroviteljstvo nad proslavo.
Boris Majdič

društvo pripravilo merjenje
krvnega sladkorja za prebivalce, ki smo ga izvedli 13.
novembra v prostoru supermarketa Mercator na Logu.
Že prej smo prebivalce obvestili o merjenju na lokalni
TV in radiu Alpski val. Krvni
sladkor je merila medicinska
sestra iz ambulante dr. Roša.
Merjenje je opravilo 83 oseb.
Večina ljudi ni imela povišanega krvnega sladkorja, našli pa
smo nekaj izjem, ki smo jim svetovali,
naj se oglasijo v diabetični ambulanti.
Ugotovili smo, da so ljudje postali bolj
ozaveščeni glede sladkorne bolezni in
se zavedajo morebitnih posledic. Vsi se
zavedamo, da sta zelo pomembna preventiva in skrb za naše zdravje.
Berta Bukudur
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Svetovni dan sladkorne bolezni in
50-letnica zveze v Murski Soboti
Društvo diabetikov Murska Sobota je v sredo, 8. novembra, v sklopu
rednega sestanka organiziralo več aktivnosti, s katerimi smo zaznamovali
14. november, svetovni dan sladkorne bolezni, in 50-letnico delovanja
Zveze društev diabetikov Slovenije.
Svetovni dan sladkorne bolezni se
praznuje na rojstni dan izumitelja insulina Fridericka Bantinga. Bolnike s
sladkorno boleznijo smo s to prireditvijo želeli spomniti na posebno skrb,
ki jo morajo nameniti svojim nogam,
saj so težave z nogami najpogostejši
vzrok za sprejem v bolnišnico pri
osebah s sladkorno boleznijo.
Na začetku nas je pozdravila Suzana Preporučeni, dipl. m. s., iz Zdravstvenega doma Murska Sobota, ki
nam je dala nekaj zanimivih podat-

kov o sladkorni bolezni. Zatem smo
se skupaj z višjo fizioterapevtko

Darko Miholič

Svetovni dan sladkorne bolezni
v Gorenjskih lekarnah
Letošnji svetovni dan sladkorne bolezni smo 14. in 15. novembra
še posebej počastili v Gorenjskih lekarnah. V 15 lekarniških enotah smo
obiskovalcem ponudili možnost brezplačnega merjenja krvnega sladkorja,
krvnega tlaka, telesne teže in višine ter v nekaterih enotah tudi merjenje
obsega pasu. O svetovnem dnevu sladkorne bolezni in časovnem
razporedu merjenja smo obveščali v lekarnah, na naši spletni strani ter
na lokalnih radijskih postajah in v Gorenjskem glasu.

Za ovrednotenje izmerjenih vrednosti smo upoštevali mejne vrednosti, ki so jih lani sprejeli na srečanju
Mednarodnega združenja za diabetes
(IDF) v Berlinu v zvezi z metabolnim
sindromom. V okviru te definicije je
opredeljeno povečano tveganje za ra-

zvoj bolezni z abdominalno (visceralno) debelostjo z obsegom trebuha
pri ženskah več kot 80 in pri moških
več kot 94 cm in vrednostjo glukoze
na tešče več kot 5,6 mmol/l.
Med izmerjenimi vrednostmi je bilo
14 odstotkov povišanih vrednosti glukoze v krvi. Najvišja izmerjena vrednost je bila 15,2 mmol/l na tešče oziroma 21,1 mmol/l po obroku. V 43
odstotkih primerov smo izmerili tudi
povišan krvni tlak. Večino obiskovalcev smo tudi stehtali. Indeks telesne
mase (ITM) je bil nižji od 25 pri 23
odstotkih oseb, čezmerno telesno
težo (ITM med 25 in 30) smo ugotovili
pri 43 odstotkih oseb, debelost (ITM
nad 30) pa pri 34 odstotkih oseb.
V lekarnah Kranj in Jesenice se je
68 oseb odločilo tudi za merjenje
obsega pasu. O vplivu abdominalne
debelosti na razvoj kroničnih bolezni
smo opozarjali tudi s plakati v lekarnah. Dvanajst odstotkov žensk je
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Tudi letos je bil odziv velik, saj se je
akcije udeležilo 571 ljudi. Podobno
kot prejšnja leta je bilo med udeleženci več žensk (73 odstotkov). Povprečna starost je bila 59 let. Osebe, ki so
prišle na merjenje, večinoma niso bile
sladkorni bolniki. Le sedem odstotkov
jih je že imelo ugotovljeno sladkorno
bolezen, med njimi so bile štiri osebe
s sladkorno bolezen tipa 1. Zanimiva
je ugotovitev, da je bilo med udeleženci, ki so že imeli ugotovljeno sladkorno bolezen, pol moških.

PREVEČ

SLADKORJA V KRVI,
PREVISOK KRVNI TLAK
IN PREVELIKA TELESNA TEŽA

Metko Vlaj iz Splošne bolnišnice
Murska Sobota odpravili na pohod
po ulicah Murske Sobote. V rumenih
kapicah z logotipom Društva diabetikov Murska Sobota smo mimoidoče
opozarjali na pomen gibanja in zdravega načina življenja. Pritegnili smo
veliko radovednih pogledov in upam,
da bomo s to akcijo pridobili tudi
kakšnega novega člana.
Po sprehodu smo razgibani in z bistro glavo poslušali zanimivo in poučno predavanje o zapletih pri sladkorni bolezni in zdravstveni
negi diabetičnega stopala, ki ga je za nas
pripravila Angelca Ambrož, dipl. m. s., iz diabetične ambulante
Splošne bolnišnice
Murska Sobota.
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imelo majhno tveganje (obseg pasu
manj kot 80 cm), dve tretjini pa zelo
veliko tveganje (obseg pasu več kot
88 cm) za razvoj kroničnih bolezni.
Podobno je bilo tudi pri moških. Izmerjene vrednosti so pri 60 odstotkov moških pokazale na povečano
ogroženost (obseg pasu več kot 94
cm) za razvoj kroničnih bolezni. V
teh lekarnah so pri merjenju sodelovali tudi študenti s fakultete za farmacijo.

OPOZORILA

IN NASVETI

Osebe s povišanimi izmerjenimi
vednostmi krvnega sladkorja, krvnega tlaka, telesne teže ali obsega pasu
smo še posebej opozorili na vpliv povišanih vrednosti na razvoj sladkorne
bolezni in njenih zapletov ter drugih
kroničnih bolezni. Svetovali smo jim
obisk pri osebnem zdravniku.
Ob tej priložnosti je bil obiskovalcem brezplačno na voljo tudi čaj za
zniževanje sladkorja, izdelek našega
galenskega laboratorija. Merjenje
krvnega sladkorja sta omogočili podjetji VPD Bled in Johnson & Johnson,
ki sta tudi priskrbeli material za meritve. Za sodelovanje se jim najlepše
zahvaljujemo.
Tudi v prihodnje želimo organizirati podobne aktivnosti in biti s svetovanjem v pomoč tako ljudem z že
odkrito sladkorno boleznijo kot obiskovalcem lekarn z dejavniki tveganja
za razvoj te bolezni.
mag. Nina Pisk, mag. farm.

KOLUMNA

Čakajoč na Božička
Alenka Mirt Iskra*

Bilo je v soboto, 18. novembra. S hčerjo, prvošolko, sva
šli v nakupovalni center, kjer je bila neznosna gneča.
Želela sem čim prej mimo oddelka z igračami, ampak
moja nadobudnica se je zagledala v veliko punčko.
»Mami, to punčko si želim!« Pogledala sem ceno in ji razložila, da tako velikega darila ne more dobiti kar tako,
neko soboto dopoldne, in da je to bolj darilo za Božička.
»Piši mu,« sem ji rekla, »Gotovo ti jo bo prinesel.«
Naredila je razočarano šobico okoli ust in še enkrat
poskusila. »Mami, res bom pridna. Vse bom ubogala.
Vedno bom pospravila igrače ...«
Ker sem bila odločna, da ji tako velikega in dragega darila ne bom kupila, je nazadnje sklenila: »Mu bom pa
pisala. Že danes.« Ko sva hiteli metati v nakupovalni voziček, sem ji razlagala, da je za Božička še prezgodaj, da
naročila zbira šele decembra, da nima časa, da bi že novembra vpregel jelenčke in šel pobirat pisma. Vendar se
ni dala: »Pisala bom danes in konec.«
Ko sva prišli domov, se je takoj lotila pisanja. Napisala
je: »Dragi Božiček, rada bi punčko, ki je tako velika, da ji
lahko oblačim moje oblekice. Vem, da sem prezgodnja,
ampak čakalo te bo mleko in piškoti. Prosim, Božiček.
Tvoja ...« Na okensko polico je položila pismo, na polico
v svoji sobi pa je pripravila štiri piškote in skodelico
mleka, ki ga ni segrela, ker meni, da ima Božiček raje
mrzlo. In nato je čakala. Od časa do časa je pohitela v
sobo in pogledala, ali je Božiček že vzel pismo, in bila
silno razočarana, ker ga še ni. »Malo še počakaj,« sem ji
prigovarjala, »zgodaj je zanj.«
Bilo mi je čedalje bolj hudo. Racionalne razlage, da je za
Božička še prezgodaj, da še nima časa za to, da pa bo
gotovo prišel, tudi meni niso več zvenele tako razumno.
Moja deklica je vedela, da je bila pridna, da je šla letos v
šolo, kjer je vstopila v povsem nov svet, da se je prvič v
življenju izgubila in te izkušnje nikoli ne bomo pozabili.
Bila je pogumna in našla nove prijatelje, našla pot nazaj
domov in občasno res pospravila igrače ... Ve, da je čas
za darilo. Zdaj. Ne decembra. Če ne za darilo, vsaj čas,
da odda naročilo.

Ko se je igrala na računalnik, sem potihem vzela pismo,
dva piškota in odpila pol skodelice mleka. Pismo sem
skrila med druga pisma Božičku in čakala. Čez eno uro
se je iz njene sobe zaslišal krik. »Mami, Božiček je vzel
pisma, pojedel piškota, pa ...« Komaj je govorila, tako je
bila vzhičena. Objela sem jo. Potem je vse dni čakala
darilo. Ko ga do torka ni bilo, mu je pisala še enkrat. Pa
v četrtek še enkrat. »Ni mi še prinesel,« je ves čas ponavljala. »Saj bo, boš videla, da bo ...« sem jo tolažila.
Tudi sama zdaj nestrpno čakam božični večer. Da bo le
že enkrat tu, da bo moja hči dobila punčko, ki si jo želi.
Sem že nekajkrat mislila prekiniti to tradicijo in ji kar
nastaviti punčko, ki bi jo zagledala, ko pride iz šole. Pa
vem, da ne smem. Potem to ne bi bilo prav. Počakati
mora na božični večer.
Pri nas doma nismo praznovali Božiča, temveč novo leto.
Meni je darila prinesel dedek Mraz, ki je z velikim pompom prišel v gasilski dom, v vas, kjer smo živeli. Tako
sem se ga bala, da me je morala mami imeti v naročju,
čeprav sem hrepenela po tem, da bi bila kdaj v spremstvu dedka Mraza. Deklice, ki so bile oblečene v
snežinke, vile in angele, so se mi zdele najlepše na
svetu. Bila sem čisto očarana. Ponavadi mi je dedek Mraz
prinesel pomaranče, riževo čokolado in kakšno manjšo
igračo. Pa nisem živela tako daleč nazaj. Samo v drugem
sistemu.
Zdaj praznujemo Božič in novo leto. Darila prinese le en
dobri mož in vsako leto je to res velik dogodek. Tudi
zame. Že dolgo mu ne pišem več pisma, mu pa kdaj kaj
prišepnem. Ponavadi prosim zdravja. Za vse, ki jih imam
rada.
Zdravja in božičnega razpoloženja želim tudi vam. Da bi
napisali pisma, jih dali na okensko polico, in ne pozabite
na piškote in mleko, ki naj bi potem res izginili, pa četudi jih vzamete sami. Božiček že ve, kaj si želite. Bodite
brez skrbi. Srečno!
* Alenka Mirt Iskra, naša kolumnistka, je novinarka na POP tv

.trafika.si

Sladkorna je
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AKTUALNO

Seminar mentorjev
V okviru tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni organizira Zveza društev diabetikov Slovenije
seminar za učitelje, ki pripravljajo učence in dijake na to tekmovanje.
Letošnji, ki se ga je udeležilo 98
učiteljev, je bil v soboto, 30. septembra, čeprav je bil dan izjemno
lep in je kar vabil na izlete v naravo.
Kljub temu je bila dvorana Kliničnega centra polna in ozračje takšno,
da so vsi pričakovali nove informacije o sladkorni bolezni in o letošnjem tekmovanju.
Uvodoma sta navzoče pozdravila
Janko Kušar, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije, in Judita Erjavec, podpredsednica Zveze druš-

tev diabetikov Slovenije. O opredelitvi, diagnozi, razvrstitvi in epidemiologiji sladkorne bolezni je predaval prim. mag. Miha Koselj, dr.
med., ki je predaval tudi o akutnih
in kroničnih zapletih sladkorne bolezni. O zdravstveni oskrbi sladkornih bolnikov v Sloveniji je predavala
dr. Marjeta Tomažič, dr. med., o temeljih zdrave prehrane Maruša Pavčič, univ. dipl. inž. živil. teh., in o
pomenu telesne aktivnosti doc. dr.
Andrej Janež, dr. med.

V odmoru za malico so sponzorji
predstavili svoje izdelke. Udeleženci
seminarja so si lahko ogledali tudi
predstavitve posameznih podjetij s
prehrambnimi izdelki in medicinskotehničnimi pripomočki.
Vsem donatorjem in sponzorjem se
zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi
seminarja, ki se je pokazal za potrebnega in odlično obiskanega. Zahvaljujemo se tudi predavateljem, ki
so pripravili odlična predavanja.
A. R.

Uspešno tekmovanje šol iz znanja
o sladkorni bolezni in rekordna udeležba
Zveza društev diabetikov Slovenije
je že osmič organizirala tekmovanje
šol v znanju o sladkorni bolezni,
ki se ga vsako leto udeleži veliko
učencev in dijakov. Letos jih je bilo
6123, največ doslej. Najboljši so
prejeli 582 srebrnih in 116 zlatih
priznanj.
Na letošnjem šolskem tekmovanju,
ki je bilo 13. oktobra na 257 šolah, je
tekmovalo 6123 učencev in dijakov.
Bronasto priznanje je dobilo 3446
tekmovalcev. Na državno tekmovanje, ki je bilo mesec dni pozneje, se
je uvrstilo 754 najboljših.

Tekmovalci
z Koroške

obeh šolah, nato pa pisanje testov in
preverjanje pridobljenega znanja o
sladkorni bolezni. Po kosilu so sledi-

Udeležba na tekmovanju po letih

Državno tekmovanje je bilo 25. novembra v dveh krajih hkrati, in sicer
na OŠ Brežice in na OŠ Tabor II Maribor. Tekmovalci so bili razdeljeni v
dve skupini po območjih. Po pregledu prisotnosti tekmovalcev je sledil
krajši program, ki so ga pripravili na

Člani državne komisije v Mariboru; (od leve
proti desni) Viktor Navršnik, predsednik
Društva diabetikov Maribor, Zdenka Novak in
Minka Pivk, vodji tekmovanja
D E C E M B E R
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le še družabne igre, nato pa vrnitev
domov.
Rezultati na letošnjem državnem
tekmovanju so bili dobri. Učenci in
dijaki so dobili 582 srebrnih in 116
zlatih priznanj. Čestitamo vsem sodelujočim, ki so si pridobili novo
znanje in se udeležili tekmovanja.
Podrobnejše rezultate si je mogoče
ogledati na spletni strani www.diabetes-zveza.si.
Zveza društev diabetikov Slovenije
se za sodelovanje na tekmovanju zahvaljuje vsem učencem in dijakom,
osnovnima šolama Brežice in Tabor II
Maribor ter društvoma sladkornih
bolnikov Posavje-Brežice in Maribor
pa za pomoč pri pripravi in izvedbi
državnega tekmovanja.

A. R.
21

Generalna skupščina IDF Evropa in
srečanje Skupaj smo močnejši v Varšavi
Leto je hitro naokrog in spomini na München se še niso dobro ohladili, ko smo se od 3. do 5. novembra zbrali
v Varšavi na generalni skupščini IDF Evropa in srečanju Skupaj smo močnejši. V Varšavo smo se odpravili trije
predstavniki Zveze društev diabetikov Slovenije, in sicer, Vlasta Gjura Kaloper, Maruša Pavčič in Alojz Rudolf.
Letos so bile tudi volitve novega predsednika (izvoljen je bil prof. dr. Eberhard Standl iz Nemčije), ki bo na
uvajanju tri leta, in dveh članov izvršnega odbora.
glede srečanja devetih
dva prisotna na skupvzhodnih držav pod
ščini, izbran pa je bil
okriljem IDF Evropa in
prof. dr. Eberhard
V Varšavo smo poleteli v petek, 3.
predstavitev težav, s kaStandl iz Nemčije.
novembra, prek Prage, kjer nas je na
terimi se srečujemo pri
Nato je bil dosedanji
letališču pričakal manjši snežni
vodenju sladkorne bodevetčlanski izvršni
metež, tako da smo vsaj tam videli
lezni. Poseben poudaodbor povečan v demalo zime. Tudi Varšava nas je pričarek je bil nemenjen
setčlanskega. Volili
kala bolj v zimskem razpoloženju. Na
majhnemu številu listismo torej enega člana
letališču so nas pričakali poljski člani
Alojz Rudolf z novim
čev za merjenje krvneza dopolnitev izvršnedruštev sladkornih bolnikov, ki so nas
predsednikom IDF Evropa
ga sladkorja, saj jih doga odbora in enega za
Tonyjem O'Sullivanom
odpeljali do hotela, kjer smo že takoj
bijo le 200 za vse leto.
zamenjavo, ker je prejob prihodu opazili znane obraze iz
Obravnavali smo tudi finančno poro- šnjemu potekel mandat. Za dve mesti
Italije, Hrvaške, Srbije, Latvije, Litve in
v izvršnem odboru je bilo 11 kandičilo za leto 2005, ki so ga delegati z
iz drugih držav. Ob 14. uri se je že
datov, med njimi tudi trije iz Sloveniveseljem sprejeli, ker je bilo za okoli
začela otvoritvena slovesnost s poje (Vlasta Gjura Kaloper, Maruša Pa125.000 evrov več prihodkov kot so
zdravnima govoroma Andrzeja Bauvčič in Alojz Rudolf). Izvoljena sta
bili odhodki. Prav tako je bil sprejet fimana, predsednika poljske diabetične
bila ruski predstavnik prof. Aleksannančni načrt za leti 2007 in 2008, s
zveze, in Wima Wientjensa, predsedkomentarjem, da bi bilo treba pripravi- der Mayorov in predstavnik Cipra Sonika IDF Evropa. Nato se je začelo
teris Yiangou. Slovenci s svojimi kanti bolj natančen pregled po posamezresno delo. Ob 15.30 je predsednik
didaturami nismo uspeli.
nih projektih oziroma nalogah.
Wim odprl generalno skupščino IDF
Po uradnem delu smo prešli na
Evropa in predstavil dnevni red.
SLOVENCI S KANDIDATURAMI
družabnega, ki se je začel z večerjo v
prelepi restavraciji Ale Gloria poleg
IDF EVROPA POSLUJE USPEŠNO NISMO USPELI
hotela. Na večerji je bilo veliko priPo potrditvah poročil in finančnega
Začelo se je s pregledom zapisnika
ložnosti za navezovanje novih stikov
načrta je Wim Wientjens vodenje IDF
lanske generalne skupščine, ki je bil
in utrditev obstoječih.
Evropa predal novemu predsedniku
sprejet brez pripomb. Nato so bila
Tonyju O'Sullivanu. Ta se je Wimu zapredstavljena poročila glede dela IDF
V TURČIJI IMAJO PRAVNO
hvalil za ves njegov prispevek in za
Evropa in sodelovanja z organi EuPISARNO
ZA POMOČ
vse, kar je vložil v vodenje in razvoj
ropske unije in poročila o dejavnostih IDF Evropa. Po tem ganljivem dogodSLADKORNIM BOLNIKOM
glede sprememb pri pravicah sladku so na vrsto prišle volitve prihodNaslednji dan se je začel z zelo zakornih bolnikov. Posebna pohvala je
njega predsednika, ki bo dolžnost
nimivo
sogovornico, Georgino Georbila izrečena Avstriji za njeno vodeprevzel čez tri leta. Volili smo med
Markosa Kiprianugiou,
namestnico
nje Evropske unije in prizadevanja za
tremi kandidati, od katerih sta bila
ja, evropskega komisarja za zdravje
sladkorne bolnike in za
in varstvo potrošnikov. Delegati so ji
podpis Evropske deklarazastavili 13 vprašanj, ta pa jih bo
cije o sladkorni bolezni.
predala evropskemu komisarju v naSledila so poročila o
daljnjo obravnavo. Zavezala se je, da
programu DEPAC (Diabebo njegove odgovore posredovala
tes Experts Panel from
vodstvu IDF Evropa.
Accessing Countries), v
Sledila je predstavitev sedmih probkaterem sodelujejo strolemov oziroma izzivov glede sladkorkovnjaki in predstavniki
ne bolezni v posameznih državah.
organizacij sladkornih
Predstavili so jih Velika Britanija, Turčibolnikov iz desetih novih
ja, Nemčija, Hrvaška, Portugalska,
članic EU, ki se ga udeleCiper in Slovenija. Maruša Pavčič je
žujejo tudi nekateri naši
predstavila temo Individualno svetovapredstavniki. Prav tako je
Slovenski delegati v družbi s hrvaškimi
nje pri spreminjanju diabetičnih navad
bilo zanimivo poročilo
Alojz Rudolf
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sladkornih bolnikov. Zanimiva, tudi za
nas, je bila predstavitev Turčije, kjer
so ustanovili pravno pisarno, ki pomaga vsem sladkornim bolnikom, ko naletijo na kakšen problem. Po kosilu je
bila zanimiva tema o tem, kdo lahko
dobi insulinsko črpalko.
Udeležili smo se še nekaterih zanimivih delavnic: Vlasta in Maruša sta
odšli na delavnico o izobraževanju
sladkornih bolnikov, jaz pa sem se
udeležil delavnice, v kateri smo obravnavali dostop do zdravil in medicinskih
pripomočkov za sladkorne bolnike. Na
tej delavnici smo videli, da so glede
tega med razvito EU in drugimi njenimi
članicami še precejšnje razlike.

V ČEM SMO DOBRI IN
KAJ MORAMO ŠE IZBOLJŠATI
Ker je Varšavo med zasedanjem generalne skupščine IDF Evropa pobelil
sneg, nismo mogli peš na ogled
mesta, ampak smo se odpeljali z avtobusom in nato naredili krajši sprehod po starem mestu. Imeli smo
dobro vodnico, ki nam je predstavila
Poljsko v vsej njeni zgodovini.
Po ogledu mesta smo se odpravili
na večerjo v Park Lazienki Palatial, v

Po skupščini sta se stari in novi predsednik fotografirala z delegati

katerem nam je najboljši poljski pianist Maciej Poliszewski zaigral nekaj
skladb poljskega velikana Chopina.
Večerja je v prijetnem okolju in druženju zelo hitro minila, tako da smo
se kmalu odpravili nazaj v hotel.
Tretji dan generalne skupščine IDF
Evropa, bila je nedelja, smo se morali
na hitro posloviti od drugih delegatov

in odhiteti na letališče. Po uri in pol
letenja smo pristali v Pragi, kjer smo
čakali na polet proti Brniku. V času,
prebitem na letališču, smo podoživljali kongresna dogajanja, se pogovarjali
o tem, kaj lahko izboljšamo, v čem
smo dobri in kaj moramo še storiti.
Prihodnje leto bo generalna skupščina IDF Evropa v Dublinu.

Kongres EASD na Danskem
Od 14. do 17. septembra je bil v Kobenhavnu na Danskem 42 kongres EASD (Evropean Association
for the Study of Diabetes), Evropskega združenja za študij sladkorne bolezni. Na kongresu je bilo
več kot 17.000 udeležencev iz vsega sveta. Glavni poudarek vsebine kongresa je bil na zdravi prehrani,
kakovosti življenja in preprečevanju debelosti.
Strokovnjaki iz vsega sveta, zlasti pa
iz Evrope, so iskali rešitve za zmanjšanje naraščanja sladkorne bolezni v
svetu, zlasti v nerazvitih državah, kjer
je ta bolezen postala prava epidemija.
Kongresa, ki je bil v velikem kongresnem Bella centru, so se udeležili zlasti
diabetologi, medicinske sestre, farmacevtske družbe, predstavniki državnih
organizacij in zvez za preprečevanje
sladkorne bolezni in drugi, ki so povezani s sladkorno boleznijo.
Na kongresu se je predstavilo tudi
48 zvez in združenj zlasti iz Evrope,
nekatere zveze pa so bile tudi z drugih celin. Vse zveze so imele svoje
stojnice v kongresni vasi. Med vsemi
državami se je prek Zveze društev diabetikov Slovenije predstavila tudi
Slovenija. Kongresa sta se udeležila
predsednik skupščine Zveze društev
diabetikov Slovenije Dominik Soban
in predstavnica Društva diabetikov
Nova Gorica Mima Zadnek, ki se je
udeležila tudi kongresa medicinskih
sester v Malmoju, ki je potekal hkrati
s kongresom v Kobenhavnu in je bil
njegov sestavni del.

V EVROPI

SMO DOBRO POZNANI

Slovenska stojnica v kongresni vasi

sednik IDF za šport, direktor EASD
dr. Viktor Jorgens in predstavnik
nemških diabetologov dr. Peter M.
Rötger. Obiskali so nas slovenski
zdravniki in diabetologi, kot tudi
predstavniki različnih svetovnih farmacevtskih podjetij. Na kongresu
EASD so se predstavili tudi farmacevti in različne farmacevtske družbe, ki
so predstavljale nove insuline, peresa, peroralne oblike terapije, glukometre in insulinske črpalke.

Razpoloženje na kongresu je bilo
enkratno. Slovenija je v evropskem
prostoru zelo dobro poznana zlasti
po zaslugi Vlaste Gjura Koloper, naših
diabetologov in po zaslugi aktivnosti
zveze zlasti na področju dela z mladimi sladkornimi bolniki in z mladimi
nasploh, pri poznavanju sladkorne
bolezni skozi državno tekmovanje v
znanju o sladkorni bolezni.
Da smo tako dobro prepoznavni, dokazuje tudi obisk tujih organizacij
sladkornih bolnikov in posameznikov,
saj so nas obiskali predstavniki 21
držav in več kot 80 posameznikov, ki
so želeli marsikaj izvedeti o Sloveniji.
Zlasti jih je zanimalo financiranje
zdravljenja sladkorne bolezni, organiziranost zveze in društev, financiranje
zveze in pomoč države. Z nekaterimi
zvezami smo vzpostavili tudi konkretne oblike sodelovanja, zlasti z Italijani,
Hrvati in Bosanci, ki si želijo informacij
glede terapij, ki jih imamo v toplicah.
Našo stojnico so obiskali tudi pred-

Ena izmed novosti, ki je še ni v Sloveniji, je inhalacijski insulin Exubera,
ki ga je razvil Pfizer. Ta insulin je pakiran v inhalatorju, bolniki pa ga
bodo lahko s pravilnim postopkom
vdihavanja vnašali v telo. Prednost te
metode je, da ni več bolečega vbadanja, ni pa še dokazano, kako bo tak
način zdravljenja vplival na dihala.
Novo Nordisk je predstavil svoj ultrakratkodelujoči insulin Novorapid,
mešanico Novomixa 30 in dolgodelujočega insulina Levemir. Najnovejše
študije so pokazale, da je Novorapid
primeren tudi za nosečnice in da
ugodno vpliva na zmanjšanje hipoglikemij. Levemir pa preprečuje povečanje telesne teže pri sladkornih bolni-
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kih. Na trg prihaja tudi nov ultrakratkodelujoči insulin Apidra podjetja Sanofi Aventis. Ta insulin se uporablja
tik pred obroki in zmanjšuje hipoglikemije. Dolgodelujoči insulin Lantus
je po novem pakiran v preprostejših
peresih optiset in avtpen, ki sta lažja
za uporabo kot njun predhodnik optipen. Liliyev humalog pa je dobil novo
preobleko, pero humana pen Luxura.

NOVI

GLUKOMETRI
KMALU TUDI V SLOVENIJI

Veliko je novosti tudi pri glukometrih. Predstavljen je bil izpopolnjen Lifescanov glukometer One touch ultra
2, ki bo kmalu prišel tudi na slovenski trg. Tudi Roschevi, Bayerjevi in
Abbottovi merilniki imajo veliko novosti in obetajo se nam čedalje boljši, hitrejši in preprostejši aparati. Veliko je bilo videnega tudi pri insulinskih črpalkah in merilnikih za kontinuirano merjenje glukoze v krvi.
Danska je država velikih izzivov in
razvoja z zelo urejeno socialo in z visoko kakovostjo življenja. Za sladkorne
bolnike je tam dobro poskrbljeno, zlasti glede preventive, a vseeno si morajo
sami plačevati insulin in pripomočke. V
Sloveniji za to poskrbi država?!
Dominik Soban

Posvet predsednikov
V petek, 6., in soboto, 7. oktobra, so se predsedniki društev sladkornih bolnikov in člani izvršnega odbora
zveze zbrali v Zdravilišču Laško na dvodnevnem posvetu. Prvi dan je bil namenjen strokovnim predavanjem in
predstavitvi novosti nekaterih farmacevtskih podjetij, drugi dan pa smo govorili o delovanju zveze in društev
in o programskih izhodiščih za leto 2007.

Alojz Rudolf

Najprej nas je pozdravila predstavnica Zdravilišča Laško in nam s pomočjo filma predstavila njihovo dejavnost. Zdravilišče Laško je bilo še
pred kratkim poznano kot Center za
medicinsko rehabilitacijo, zdaj pa s
svojo bogato tradicijo postaja eno
pomembnejših slovenskih zdravilišč
in turistični center, ki v svoji ponudbi
uveljavlja kakovost bivanja, kulturo
zdravega načina življenja in je posebej namenjeno ljudem, ki imajo težave z gibanjem ali bi se tem težavam
želeli izogniti.

KORISTNA

STROKOVNA
PREDAVANJA
Exubera. Gre za novost,
ki jo bo Pfizer na našem
trgu predstavil verjetno
v prihodnjem letu. Po večerji smo se družili in
sprostili ob živi glasbi v
kavarni Zdravilišča
Laško.

Nato smo poslušali in si
s pomočjo računalniške
projekcije ogledali predstavitev podjetja Novo
Nordisk, ki ima podružnico tudi v Ljubljani. Novo
Nordisk je dolgoletni generalni sponzor Zveze
društev diabetikov Slovenije. Z njihovo pomočjo
dobro izvajamo naše programe. Sledilo je enourno
strokovno predavanje Nataše Sorko o tem, kaj je
prinesel novi zakon o
društvih. Izvedeli smo veliko novega in dobili koristne nasvete, ki jih bo
treba uporabljati in izvajati v društvih.
Po kratkem odmoru
smo nadaljevali s predavanjem Maruše Pavčič,
univ. dipl. živilske tehnologinje, o resnicah in
mitih glede diete za
zmanjšanje telesne teže.
Z zanimanjem smo jo poslušali in najraje bi jo vsi
odpeljali kar na društva,
da bi o tem predavala
tudi našim članom.
Nato je prim. Franc
Mravlje, dr. med., predstavili inhalacijski insulin
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IZHODIŠČA
ZA PLAN 2007
Naslednji dan je bil namenjen delovanju zveze
in društev. Govorili smo
o programskih izhodiščih zveze za leto 2007
ter se dogovorili o nalogah in rokih v zvezi z
javnim razpisom za pridobivanje sredstev FIHO.
Predlagano je bilo, naj
tudi društva pridobijo
status humanitarne organizacije.
Podana je bila informacija o poteku priprav in
aktivnosti ob 50-letnici
Zveze društev diabetikov
Slovenije in 14. novembru, mednarodnem
dnevu sladkorne bolezni.
Po končanem posvetu
smo se poslovili in si zaželeli uspešen konec
leta.
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Z D R AVA P R E H R A N A

Tudi sladkorni bolniki
lahko zbolijo za celiakijo
Celiakija je avtoimunsko obolenje tankega črevesja (poškodba črevesja zaradi glutena) in je v zadnjem času ena
pogostejših bolezni prebavnega trakta tako pri otrocih kot pri odraslih. Poznajo jo povsod tam, kjer ljudje jedo
krušna žita - pšenico, rž, ječmen in oves. Žal za celiakijo zbolevajo tudi sladkorni bolniki tipa 1 in tipa 2.

Andreja Širca Čampa

Številne študije kažejo, da ima od
tri do osem odstotkov sladkornih
bolnikov tipa 1 tudi celiakijo. Ti bolniki v 90 odstotkih primerov najprej
zbolijo za sladkorno boleznijo tipa 1,
nato pa v štirih do petih letih še za
celiakijo. Le deset odstotkov jih najprej zboli za celiakijo in nato še za
sladkorno boleznijo tipa 1.
V Sloveniji in tudi v drugih državah
vsem bolnikom s sladkorno boleznijo
tip 1 enkrat na leto s krvno preiskavo, s tako imenovanim presejalnim
testom, ugotavljajo prisotnost/odsotnost antigliadinskih protiteles. Pri
sladkorni bolezni tipa 2 je razširjenost obolevnosti za celiakijo enaka
kot pri zdravih prebivalcih.

KLINIČNA

SLIKA IN ZDRAVLJENJE

Celiakija se lahko izraža z velikim
številom kliničnih znakov od napetega trebuha, pogostega odvajanja
smrdečega, neformiranega in penastega blata, slabokrvnosti, izgubljanja
telesne teže, do spreminjanja razpoloženja in slabše koncentracije. Velika večina bolnikov ima žal neznačilne ali slabo izražene klinične znake
in lahko preživijo vse življenje nevedoč, da imajo celiakijo.
Celiakijo zdravimo le z ustrezno
prehrano, iz katere popolnoma izključimo gluten. Takrat se vnetje
sluznice tankega črevesja umiri in
sluznica se normalizira. Pri bolnikih,
ki se ne držijo diete, in pri vseh tistih, ki imajo zaradi prikrite klinične
slike neodkrito celiakijo, lahko z leti
nastanejo tako imenovani pozni zapleti, kot na primer osteoporoza ali
rak na prebavilih. Prisotnost antigliadinskih protiteles ugotavljamo s hitrim testom za celiakijo, saj je rezultat znan že v nekaj minutah.

GLUTEN
Gluten je beljakovinska snov (prolamin), ki jo najdemo v endospermu

krušnih žit, kot so pšenica, ječmen
(ješprenj), rž, oves, pira (prvobitna
vrsta pšenice), kamut (križanec med
pšenico in ržjo) in tritikala. Značilnost in osnovna funkcija glutena je
formiranje lepka, ki veže vodo in
skrbi za povezanost in elastičnost
testa. Vsa zgoraj omenjena žita vsebujejo toksične prolamine (gluten) v
različnem razmerju in pod različnimi
imeni. Tako v pšenici najdemo gliadin, v rži sekalin, v ječmenu hordein
in v ovsu avenin.
Vprašanje je oves. Večina bolnikov
s celiakijo ga prenaša brez posledic.
Problem je, ker je oves pogosto
»onesnažen« z delci drugih žit. Priporočamo, da ovsa ne uživa oseba,
ki so ji na novo odkrili celiakijo. Po
normalizaciji kliničnih znakov in laboratorijskih izvidih se lahko z
zdravnikom dogovori za poskus prehrane s preskušenim živilom iz ovsa,

SESTAVINE,

ki je zagotovo brez glutena. Seveda
mora zdravnik bolnika ob takem poskusu še natančneje spremljati in večkrat pregledati krvne preiskave za
ugotavljanje celiakije.
Po dogovoru veljajo za brezglutenska živila tista, ki vsebujejo manj kot
20 delcev glutena na milijon drugih
delcev (< 20 ppm). Vsebnost glutena
v živilih je mogoče preveriti z imunoencimsko metodo.

PREHRANA

BREZ GLUTENA

Še vedno je edino dokazano uspešno zdravljenje celiakije stroga prehrana brez glutena, ki je dosmrta.
Bolnik s celiakijo mora izključiti iz
prehrane vsa živila, ki vsebujejo gluten, kot so pšenica, pira, rž, kamut,
ječmen, (oves) in vse izdelke, ki v
svoji sestavi vsebujejo našteta žita.
Glej preglednico Priporočila za brezglutensko dieto.

PRI KATERIH MORAMO POMISLITI NA GLUTEN:

Izključimo
pšenica, pira, kamut, rž, ječmen, (oves)
zdrob, durum, tritikale, graham
moka, namenska moka, pšenični škrob,
pšenični gluten
žitarice, kruh, testo, cmoki, svaljki

Nevarne, če ne ugotovimo porekla
modificiran škrob
hidrolizirani rastlinski proteini (HVP)
rjavi rižev sirup
(mogoča encimska fermentacija ječmena)
mešanica začimb
(dodani hidrolizirani pšenični proteini ali
pšenična moka)

sladni ali pšenični ekstrakti
farina, bulgur, kuskus

ŽIVILA,

KI JIH PRI INTOLERANCI NA LAKTOZO
ZA KRAJŠI ČAS IZKLJUČIMO:

kravje, kozje in ovčje mleko (vsako mleko živalskega izvora)
mlečni sladoled, sadne sladolede na mlečni osnovi, pudinge na mleku,
maslo, margarine z dodatkom mleka v prahu
druge izdelke, ki lahko vsebujejo mleko v prahu ali kazen/kazeinat ali sirotko,
kot na primer:
• nekatere vrste brezglutenskega kruha in pekovskega peciva
• brezglutensko pecivo (torte, piškoti, biskvitno pecivo, čokolada, mlečni trdi bomboni ...)
• mesne izdelke (jetrne paštete, hrenovke, posebne salame)
• rastlinske smetane z dodatkom mlečnih beljakovin (kazein ali sirotka)
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Če bolnik slabše prenaša mlečni
sladkor (intoleranca na laktozo), priporočimo za krajši čas, dokler se
sluznica tankega črevesa ne popravi,
prehrano brez mleka s fermentiranimi mlečnimi izdelki, kot so jogurt,
kefir, kislo mleko, pinjenec, sirotkin
napitek, sir in sirni namazi.
Dokazana pomanjkanja zdravimo
usmerjeno, kot na primer pomanjkanje železa z železovimi pripravki. Prvega pol leta po ugotovitvi celiakije
zaradi morebitnega pomanjkanja priporočamo uživanje multivitaminskega pripravka.

KAM

IN KAKO PO NAKUPIH?

V razvitih državah je čedalje več
živil redno nadzorovanih in opremljenih s podatkom o vsebnosti glutena.
Znak, ki opozarja na živilo brez glutena, je prečrtan žitni klas.
Brezglutenski izdelki, kot so brezglutenska moka, testenine in pecivo,
se smejo prodajati tako v lekarnah,
specializiranih trgovinah z zdravo
hrano, kot tudi v navadnih živilskih
trgovinah na posebnih prodajnih policah, ki so namenjene živilom za
ljudi s posebnimi prehranskimi potrebami - dietna živila. Ker bolnik s
celiakijo lahko uživa tudi druga živila, ki nimajo oznake brezglutenksega
živila (prečrtan pšenični klas), mora
pred nakupom takšnega živila obvezno skrbno prebrati deklaracijo o sestavi, ki je navedena na embalaži.
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Po zakonu o označevanju živil in
prehrambnih izdelkov morajo biti
vsa živila in prehrambni izdelki
označeni z deklaracijo, ki vsebuje
poimensko sestavo vsake sestavine,
ki jo vsebuje živilo in je te v živilu
več kot odstotek. Sam gluten se ponavadi ne uporablja kot dodatek,
vsebujejo pa ga drugi dodatki v izdelkih, kot so na primer zgoščevalci. Kot zgoščevalci se v živilski industriji uporabljajo različni škrobi in
modificirani škrobi. Najpogostejši
so krompirjev, pšenični, rižev ali koruzni škrob.
Če na živilu
oziroma izdelku
ni posebej navedena vrsta škroba, takšnega izdelka bolnik s
celiakijo ne sme
uživati. Zato v trgovinah živil in
prehrambnih izdelkov, ki imajo
v deklaraciji le
oznako »škrob«
ali »modificirani
škrob« kot sestavni del, ne poznamo pa vrste
uporabljenega
škroba, celiakalnemu bolniku ne
smemo kupiti.
Prav zaradi pomanjkljivih deklaracij v Evropi
(Italija, Avstrija,
Nemčija …) in
tudi drugod
po svetu
vsako leto
za celiakalne bolnike
izidejo seznami prehrambnih
izdelkov za široko porabo, ki ne vsebujejo glutena.
Tudi v Sloveniji je takšen seznam
mogoče dobiti prek Slovenskega
društva za celiakijo, ki ima sedež v
Mariboru, Ljubljanska 5, telefon 02
300 63 50, e-pošta:
drustvo@drustvo-celiakija.si

PRAVILA

V KUHINJI!

Ko smo se uspešno prebili skozi
nakupovanje živil in prehrambnih izdelkov, ki so zagotovo brez glutena,
moramo paziti tudi na njihovo pravilo shranjevanje in uporabo, da ne bi
prišlo pri pripravi brezglutenskih obrokov do kontaminacije z glutenom
iz okolja. Zato nekaj zlatih pravil:
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1. Brezglutenski kruh vedno shranjujemo v ločeni posodi za kruh, ki je
tesno zaprta. Lahko jo hranimo na
pultu ali v hladilniku. Pri rezanju
kruha vedno uporabljamo čisto
desko in čist nož, še bolje je, da
ima bolnik kar svojo desko za rezanje kruha in svoj nož. Najpogosteje se dogaja, da pozabimo in na
isti deski, kjer smo malo prej rezali navaden kruh, narežemo še
brezglutenskega in kontaminaciji z
drobtinami se ni mogoče izogniti.
2. Svetujemo, da tudi druge brezglutenske izdelke (testenine, moka,
drobtine, piškoti, pecivo …) shranjujmo v ločeni kuhinjski omari ali
vsaj na ločeni polici.
3. Pri paniranju živil vedno začnemo,
na čisti delovni površini s paniranjem živil z brezglutensko moko
in drobtinami. Tako panirano živilo odložimo na čist krožnik. Nato
lahko zamenjamo moko in drobtine in paniramo za druge družinske člane. Tudi ko cvremo, pazimo, da v svežem olju ločeno
ocvremo panirano živilo za celiakalnega bolnika, šele ko je ocvrto
in ga iz olja odstranimo, lahko
cvremo naprej za preostale družinske člane.
4. Če se lotimo priprave peciva,
vedno ločeno pripravljamo pecivo
za bolnika s celiakijo od peciva za
druge. Vedno uporabljamo dobro
pomito posodo in pribor.
5. Brezglutenske testenine kuhamo
vedno v sveži vodi, nikoli v vodi,
kjer smo prej kuhali navadne testenine.
6. Brezglutensko testo za pico vedno
pečemo v posebnem pekaču, s
čimer se izognemo kontaminaciji z
moko, predvsem če bomo pico
pekli v krušni peči.

NEKAJ

ZMOT O PREHRANI,
POVEZANI S CELIAKIJO!
• Bolnik s celiakijo lahko uživa piro.
Ne drži! Pira je starodavna vrsta
pšenice (prvobitna pšenica) in tudi
vsebuje gluten, ravno tako kot križanci pšenice in rži kamut, durum
in tritkale.
• Bolnik s celiakijo lahko je samo živila, na katerih je znak za brezglutensko živilo (prečrtan žitni klas).
Ne drži! Številna živila, ki so brez
glutena, nimajo oznake brezglutenskega živila. Upoštevamo vrsto živila, napisane sestavine in preverimo, ali je na seznamu dovoljenih
živil, ki jih je priporočil klinični dietetik.

PRIPOROČILA
Skupina
živil
Kruh

ZA BREZGLUTENSKO DIETO

Brez glutena
brezglutenski kruh in pekovsko pecivo,
brezglutenka pica, brezglutenski rogljički,
brezglutenke preste in slano pecivo

Treba je preveriti
riževi krekerji, riževi vaflji,
krompirjev čips, kokice,
koruzni čips (tortilla čips)

Žita
za zajtrk

brezglutenski musli, napihnjen riž,
čisti koruzni kosmiči, proso

riževi, koruzni in ovseni kosmiči

Škrobne
jedi

brezglutenska moka, brezglutenske
testenine, krompir, riž, divji riž, riževi
rezanci, čista koruzna moka, polenta
(rumena in bela), ajda, doma
pripravljeni ajdovi žganci
goveje, zelenjavne kremne juhe,
pripravljene doma z dovoljenimi
sestavinami

ocvrti krompirček, instantni ajdovi
žganci, namenske moke (koruzna
moka lahko vsebuje del pšenične
moke)

Juhe

Deserti

Mleko
in izdelki

Meso
in izdelki

Sadje
Zelenjava

Maščoba

Pijača

Sladkarije

Dodatki
jedem

Prepovedano
vse vrste kruha in pekovskega peciva,
narejenega iz žita, ki vsebuje gluten
(koruzni in ajdov kruh vsebujeta
do 70 % čiste pšenične moke),
krekerji, preste, slane palčke, grisini,
pšenične tortille, pica
musliji in kosmiči za zajtrk
z dodatkom žit, ki vsebujejo gluten
ali njihov slad
pšenica, pira, oves, rž, ječmen,
(ješprenj) kamut, durum in njihove
kaše, testenine, moka in otrobi, kuskus

komercialno pripravljene juhe in jušne gostilniške juhe in jušne osnove,
osnove z dodatkom HVP
pripravljene z dodatkom rži, pšenice,
(hidrolizirani rastlinski proteini)
ječmena (ješprenj) ali ovsa, večina
instantnih juh z dodatkom HVP
(hidrolizirani rastlinski proteini)
mlečni sladoled, sadni sladoled, sorbet,
mešanice za pudinge
vse vrste sladkega peciva (torte, pite,
pudingi (koruzni škrob), želatina, torte
piškoti, rogljički, krofi …), narejeni
in piškoti, narejeni iz dovoljene moke,
z žiti, ki vsebujejo gluten, korneti za
riževi pudingi
sladoled
sveže mleko, mleko v prahu, trdi siri,
napitki na mlečni osnovi (kakavov ali jogurt z dodatkom žitnih kosmičev ali
skuta (navadna in »cottage cheese«),
čokoladni napitek, karamelno mleko, piškotov, posneti jogurti z dodatkom
mascarpone, polnomasten ali delno
vanilijevo mleko), kisla smetana, sadni škroba v obliki gostila
posnet navaden jogurt, kefir, kislo mleko, jogurti in drugi lahki jogurti z gostili,
pinjenec, sirotka, sladka smetana,
topljeni sir, sir v lističih, lahki kremni
polnomastni smetanovi namazi,
namazi in kreme, zeliščni siri in siri
napitki Actimel
s plemenito plesnijo
vse vrste svežega, zamrznjenega mesa,
hrenovke, posebne salame,
ocvrto meso in ribe, meso in ribe v
perutnina, ribe in morski sadeži, jajca,
suhomesnati izdelki, jajčni
omaki, ki vsebuje gluten, fermentirani
ribe, konzervirane v olju, dimljene ribe,
nadomestki, jajčni prah, imitacije
mesni izdelki, ki vsebujejo HVP
pršut, kuhan, pečen ali sušen pršut,
morskih sadežev (»surimi«), tofu sir,
(hidrolizirani rastlinski proteini), ribe,
šunka
sojino meso
konzervirane v olju, z dodatki zelenjave
sadni koncentrati in pireji, sušeno
sušeno sadje, potreseno s pšenično
vse sveže, zamrznjeno sadje, sadni
sadje, kandirano sadje, praženi oreščki ali ovseno moko
sokovi in nektarji
vsa sveža, zamrznjena ali posušena
fižol v paradižnikovi omaki
panirana ocvrta zelenjava, pomokana
(»baked beans«)
zelenjava, kremna zelenjava (juhe),
zelenjava, konzervirana zelenjava v olju,
zelenjavne mineštre s testeninami,
kisu ali slanici, pretlačen, na kocke
narezan paradižnik brez aromatičnih
ješprenjem ali drugimi žiti,
snovi, začimb in konzervansov
ki vsebujejo gluten
komercialno pripravljeni solatni prelivi bešamelna omaka
maslo, margarina, solatni prelivi,
pripravljeni doma, majoneza, rastlinska
in majoneze z dodatki, maslo z dodatki
olja, slanina, ocvirki, mast, arašidovo maslo (»lahko maslo«)
pripravki za vročo čokolado ali vroči
žitna kava z ječmenom, čaji z
voda, mineralna voda, čaji, gazirane
pijače, sadni sokovi in nektarji, prava kava, kakav, žitna kava, instantni čaji, sojino ječmenom, frmentirani ječmenovi
vino
in riževo mleko, sadni sokovi z
napitki in žgane pijače (viski, vodka)
dodatkom vlaknin, sirupi za pijače, pivo
sladkor, med, želatina, trdi bonboni, žele marshmellows, sladkor v prahu,
sladkarije z dodatki prepovedanih živil
bonboni, osnovna, temna ali mlečna
temna ali mlečna čokolada z dodatki,
čokoladni bonboni, bonboni s polnili
čokolada, čisti kakav, kokos, melasa,
beljakova pena (sladkorna pena)
jodirana sol, osnovne začimbe in dišavnice, sojina omaka, omaka tamari, omake
kisli kvasni nastavek (kislo testo)
živilska barvila, soda, gorčica, paradižnikov za zrezke, hrenova omaka, začimbne
mešanice, pecilni prašek
koncentrat, olive, kis (jabolčni, vinski,
balzamični ...), pekovski kvas, aspartam,
jedilna čokolada
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Jedilnik za slovesno
božično večerjo

Jedilnik za pričakovanje
novega leta

Hladna božična zakuska z bakalarjem in poprtnjakom

Brokolijeva juha

Domača zelenjavna juha

File zlatovčice na rdeči rižoti in rukolovo peno

Telečji fileji z gobami ob ajdovem zavitku s porom in skuto
Motovilec v solati

Pljučni medaljon z ananasom in zelenjavno zloženko

Kefirjeva strjenka z gozdnimi sadeži

Marelična rezina z jagodami

BROKOLIJEVA KREMNA JUHA
Sestavine za 10 oseb:
50 dag brokolija
30 dag očiščene jušne zelenjave, narezane na kocke
1 žlica margarine
1 čebula
1 strok česna
muškatni orešček, sol, poper
nasekljan peteršilj ali drobnjak (po želji)
1 dl belega vina
2 dl jogurta
Priprava: Bučke narežemo na kocke. Narezano čebulo malo popražimo na raztopljeni margarini in dodamo česen, 2/3 bučk in jušno zelenjavo. Malo popražimo in zalijemo z vodo, toliko, da prekrijemo zelenjavo. Ko zavre dodamo muškatni orešček, sol in poper.
Kuhamo, da se zelenjava zmehča. Nato vse skupaj premešamo s paličnim mešalnikom. Kremni juhi dodamo
preostale bučke, vino in jogurt ter kuhamo še nekaj
minut. Preden postrežemo, potresemo s peteršiljem
ali drobnjakom.
Energetske in hranilne vrednosti (izračun za 1 osebo):
57 kcal/240 kJ, 3,5 g beljakovin, 1,6 g maščob,
5,1 g ogljikovih hidratov, 2,9 g prehranskih vlaknin

KEFIRJEVA STRJENKA
Sestavine za 5 osebe:
0,15 kg skute
0,15 l kefirja
1,5 rumenjaka
6 dag sladkorja
2 dag želatine
5dag gozdnih sadežev

FILE ZLATOVČICE NA RDEČI RIŽOTI
IN RUKOLOVO PENO
Sestavine za 4 osebe:
4 fileje zlatovčice po 8 dag
15 dag rukole
1 dcl jogurta
12 dag riža, ki ga pripravimo kot dušen riž, samo da ga ne
zalijemo z vodo, temveč s sokom iz rdeče pese
olivno olje
sok rdeče pese
sol poper

Priprava: Rumenjake in sladkor nad soparo penasto
umešamo. Ko naraste in se zgosti, odstavimo in še naprej stepamo, da se ohladi. Nato dodamo pretlačeno
skuto, kefir, želatino in narahlo zmešamo. Lahko primešamo tudi malo različnega sadja. Pripravljeno maso vlijemo v modele za strjenko in pustimo, da se ohladi. Ohlajeno strjenko vzamemo iz modela in primerno razrežemo ter ponudimo z polivko iz gozdnih sadežev.

Priprava: Fileje posolimo, popopramo in jih spečemo
na olivnem olju. Pečene postavimo na toplo. Na preostanku olja prepražimo rukolo, zalijemo z jogurtom in
malo juhe ter prevremo. Nazadnje omako zmešamo s paličnim mešalnikom, posolimo in popopramo. Fileje postrežemo ob dušenem rdečem rižu in rukolovi peni.

Energetske in hranilne vrednosti (izračun za 1 osebo):
165 kcal/691 kJ, 8,7 g beljakovin, 7 g maščob,
15 g ogljikovih hidratov, 0,2 g prehranskih vlaknin

Energetske in hranilne vrednosti (izračun za 1 osebo):
261 kcal/1093 kJ, 17,6 g beljakovin, 17,1 g maščob,
10 g ogljikovih hidratov, 1,3 g prehranskih vlaknin
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sol in poper po okusu
malo muškatnega oreščka
malo peteršilja
maščoba za praženje
1 jušna kocka

PLJUČNI MEDALJON Z ANANASOM
IN ZELENJAVNO ZLOŽENKO
Sestavine za 4 osebe:
4 medaljone iz junečje pljučne po 10 dag
20 dag ananasa
gorčica, olje, malo konjaka, sol, poper
Priprava: Medaljone narahlo potolčemo z dlanjo, začinimo in jih na vroči maščobi na hitro spečemo, dodamo
ananas in zalijemo z konjakom, da jih flambirano. Pečemo jih toliko časa, da v sredini ostanejo še rožnati. Ponudimo jih poleg zelenjavne zloženke.
Energetske in hranilne vrednosti (izračun za 1 osebo):
297 kcal/1240 kJ, 21,5 g beljakovin, 19 g maščob,
7 g ogljikovih hidratov, 0,8 g prehranskih vlaknin

ZELENJAVNA ZLOŽENKA
Sestavine za 4 osebe:
20 dag tankega testa za zvitke
10 dag blitve ali špinače
10 dag gob
10 dag korenja
10 dag zelja
10 dag skute
1 dl jogurta
2 jajci
5 dag paradižnika
1/2 čebule

Priprava: Pol litra vode zavremo, dodamo jušno kocko
in oprano blitvo ali špinačo. Ko prevre, jo vzamemo ven,
juho pa uporabimo kasneje. Blitvo nasekljamo, toda ne v
mešalniku. Dodamo poper, sol, muškatni orešček in eno
jajce. Vse dobro zmešamo. Gobe narežemo na lističe in
jih podušimo na maščobi skupaj z drobno narezano čebulo. Če je treba, dolijemo malo juhe, popopramo, solimo in potresemo z drobno narezanim peteršiljem. Korenje naribamo in ga dušimo skupaj z narezanim zeljem.
Počasi dolivamo juho. Dodamo na drobno narezan paradižnik, solimo in popramo. Skuto zdrobimo, dodamo
jajca in solimo. Pekač premažemo in na dno polpžimo
list testa, ki ga premažemo z jogurtom. Dodamo nadev
iz blitve, ki ga pokrijemo z drugim listom testa in poškropimo s stopljenim maslom. Nato damo drugi nadev in
zopet list testa in nazadnje skuto. Tako delamo toliko
časa, da porabimo testo in nadev. Na vrhu mora biti list
testa, ki ga premažemo s smetano. Pečemo v pečici pri
200 stopinj približno eno uro.
Energetske in hranilne vrednosti (izračun za 1 osebo):
228 kcal/957 kJ, 10,6 g beljakovin, 14,9 g maščob,
12,8 g ogljikovih hidratov, 3,6 g prehranskih vlaknin
Rok Kotar,
vodja kuhinje v Zdravilišču Šmarješke Toplice
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vitaminov, a tudi večino soli. Šele iz
opranega kislega zelja pripravljamo
različne jedi. Naj bo za te dni tudi
jed iz kislega zelja bolj praznična in
nekaj posebnega.

KISLO ZELJE S PAPRIKO
IN PARADIŽNIKOM
Sestavine za dve osebi
250 g kislega zelja
čajna žlička tekočega sladila (ali 2 čajni
žlički sladkorja)
po 1/4 zelene in rdeče paprike
paradižnik
majhna čebula
čajna žlička kisa (po potrebi)
poper, hren, mleta paprika
žlička kisle smetane

Kislo zelje malo drugače
Ko mine praznična noč, se včasih primemo za glavo in se zgroženo
oziramo po prostoru, ki ga je treba pospraviti. Žal je tudi to del
praznovanja, ki pa lahko malce počaka. Če smo en dan uživali kalorično
malce bolj bogato hrano in če smo segali tudi po kakšnih sladicah,
se moramo naslednji dan »vzeti v roke« ter urediti. Ker moramo skrbeti
za zdrav način življenja, kamor spada tudi telesna dejavnost, naj bo dan
po praznovanju absolutno namenjen temu.
Telesna dejavnost je vedno dober instrument, s pomočjo katerega se lahko vsaj malenkost okrepimo in
uredimo. Malce bolj intenzivni sprehodi, plavanje, smučanje, skratka to, kar je primerno vremenu in našemu
razpoloženju, naj bo vsekakor pomembna in glavna
točko dnevnega načrta.
Kaj pa hrana? Nekaj bo treba kljub vsemu tudi pojesti. Stradanje, s katerim nekateri poskušajo reševati težave, ni potrebno, celo nesmiselno je. Prija pa kaj bolj
skromnega. In kdo pravi, da na praznično mizo ne
sodi kislo zelje? Že res, da znamo pripraviti odlične
prikuhe in enolončnice iz kislega zelja. Tudi povsem
preproste solate iz kislega
zelja so pogosto del vsakdanjega zimskega jedilnika. Kislo zelje je odlično
živilo, bogato z vitamini in
rudninami.
Edina njegova šibka
točka je obilica soli. S pomočjo soli namreč zelje
skisamo in ga tako shranimo za zimo. Toda pri tem
si lahko pomagamo! Kislo
zelje pred pripravo rahlo
operemo s hladno vodo.
Priročnik lahko naročite
To storimo tako, da popo telefonu na št.: 01 430 54 44
trebno količino kislega
ali pošljete naročilo po pošti
zelja damo v večjo posodo,
na Zvezo društev diabetikov
do vrha nalijemo vode in
Slovenije, Kamniška ul. 25,
previdno odlijemo. S tem
1000 Ljubljana
smo sicer odstranili del
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Priprava: Kislo zelje damo v skledo in pomešamo s sladilom. Papriko
narežemo na rezance. Paradižnik
narežemo na rezine. Olupljeno čebulo nasekljamo na kockice. Vse
skupaj dobro premešamo. V lončku
zmešamo kis, poper, hren, kislo
smetano in prelijemo po zelenjavi.
Solata naj kakšnih 15 minut počiva
v pokriti posodi. Potresemo z malo
mlete paprike in serviramo.

Energijska in prehranska vrednost ene porcije:
66 kcal ali 277 kJ
2 g beljakovin
2,5 g maščob,
11 g ogljikovih hidratov
4 g prehranskih vlaknin,
= 2 E zelenjava, 0,5 E maščobe
= 2/3 OH enote
Tekst: Jože Lavrinec
Foto: Miha Lavrinec

Priročnik

ZNEBITE SE ODVEČNIH MAŠČOB
je prevod priročnika o prehrani, izdanega po načelih Nemškega diabetološkega združenja in
prilagojena slovenskim pre-hrambnim navadam.
Prava prehrana po-maga sladkornim bolnikom in
tudi drugim, da ostanejo zdravi in vzdržljivi.
Obroki so razdeljeni na zajtrk, malico, topli glavni
obrok, hladni glavni obrok in pijače. Obroki so razdeljeni na sklope tudi po kalorijah in opremljeni z barvnimi
fotografijami.
Ob nakupu priročnika za 2.441 SIT prejmete darilo!
2 0 0 6

Praznična zimska sladica
Ste že pripravljeni na prijetno praznovanje? Prazniki
se namreč nezadržno približujejo! Praznični dnevi so
čas prijetnega druženja in tudi malce boljše prehrane.
Žal veliko ljudi prepogosto enači praznovanje z divjo
zabavo ter obiljem jedače in pijače. A kaj, ko se
takšno početje konča z glavoboli in različnimi
drugimi težavami!

naribanimi ali zdrobljenimi mandlji ali orehi. Pečemo 30
minut na 200 °C. Sladico malo ohladimo (s tem se razvije
tudi polnejši okus) in razrežemo na 12 koščkov.
Povprečne energetske in hranilne vrednosti
enega koščka:
138 kcal ali 578 kJ
3 g beljakovin
7 g maščob
18 g ogljikovih hidratov
3 g vlaknin
= 1E sadje, 1 E maščob, 0,5 E mesa
= 1 OH enota

To, da v prazničnih dneh vsi radi pojemo kaj slastnega,
ni skrivnost. Dokler je to v mejah normale si tudi sladkorni bolniki lahko privoščimo kaj takšnega. Seveda se je
težko odločiti, katera sladica bo to. V slaščičarnah je dostopnega marsikaj, v trgovinah ravno tako. In vse je
slastno (beri: sladko in mastno).
Pa ste kdaj pomislili, da bi odlično praznično ali pa
samo nedeljsko sladico lahko pripravili sami v domači pečici? Ne ponujam vam potice. Peka potica je zahtevna in ko jo pojemo, zaužijemo
vedno malce preveč kalorij v obliki
maščobe in škroba, a tudi sladkorja.
Že res, da lahko pripravimo potico z
manj maščob, z manj ali nič sladkorja, toda, ali se tak izdelek sme imenovati potica?
Zato raje pripravite kaj dobrega,
kjer problematičnih hranil ne bo toliko. In če je še priprava preprosta in
kratkotrajna, toliko bolje. Zimska sladica je šolski primer odličnosti in preprostosti, saj njena priprava s pospravljanjem vred zahteva največ uro
časa.

Tekst: Jože Lavrinec
Foto: Miha Lavrinec

ZIMSKA SLADICA
Sestavine za 12 koščkov
3 jabolka
3 hruške
3 jajca
tekoče sladilo
žlica sladkorja
1 dcl sladke smetane
0,6 dcl mleka
50 g mandeljnov, ali orehov, ali lešnikov
8 dag polnozrnate moke
limona
10 g masla ali margarine za pekač

POSEBNO

Priprava: V skledi stepemo jajce in še dva rumenjaka,
dodamo sladkor, moko, tekoče sladilo po okusu, smetano in mleko. Mešamo toliko časa, da nastane lepo gosto
tekoča zmes, ki jo pustimo, da 5-10 minut počiva. Medtem očistimo jabolka in hruške (odstranimo peške) in jih
narežemo na rezine. Pokapamo s svežim limonovim
sokom.
Pekač namažemo z maščobo in vanj nadevamo sadje.
Prelijemo ga z redkim testom. Iz beljakov, ki so nam ostali, in nekaj kapljic tekočega sladila, pripravimo gost
sneg, ki ga razmažemo po masi in dodatno potresemo s

PRIPOROČILO

Med prazničnimi dnevi bodite previdni pri uživanju
sladic! Ne pretiravajte! Sleherno pretiravanje se hitro
sprevrže v težave s previsokimi vrednostmi krvnega
sladkorja. Previdni bodite tudi pri izbiri prazničnega
narezka. Če boste segli po delikatesi, naj je bo malo.
Izbirajte mlečne in mesne izdelke z manj maščob! Tako
bodo prekrški manj težavni.
Prigrizke obogatite s pestrimi zelenjavnimi solatami,
željo po sladkem pa si potešite s pisano sadno ploščo,
na kateri boste postregli majhne koščke različnega
sadja (jabolka, hruške, mandarine, pomaranče, rezine
melone …). Med prijetnim klepetom radi sežejo po
takšnem prigrizku tako odrasli kakor otroci. Seveda
sodi na praznično mizo tudi kozarček dobrega vina.
A naj bo le kozarček, morda največ dva, da ne bo naslednji dan bolela glava.
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STRAN ZA MLADE

Piknik, rekreacija, ples in dobra volja
Po celomesečnih pripravah je napočil dan, ki smo se ga člani Društva diabetikov tipa 1 Slovenije zelo veselili.
V soboto, 11. oktobra, smo namreč organizirali naš prvi (in ne zadnji) športni piknik. To pomeni malo
rekreacije, potem pa ples in dobra volja.
Na pikniku, ki ga je povezovala
Ana Liza, večini dobro znana iz oddaje Spet doma, smo se zbrali v
Mengšu, na igriščih Harmonije, za
glasbo pa je poskrbel ansambel
Unikat iz Šentjurja. Po jutranji kavi in
klepetu smo začeli s športnimi aktivnostmi, najprej s košarko. Sodelovale so štiri ekipe. V vsaki sta bila
dva moška in ena predstavnica
nežnejšega spola. Ker na takšnih
»rasnih« tekmovanjih ne gre brez
sodnikov, smo imeli tudi tega. Vsaka
ekipa je igrala dva polčasa, ki sta trajala po pet minut. Z udeležbo nas je
razveselila energična predstavnica
zdravnikov, ki je svoji ekipi pomagala
do zmage.

Ana Liza, predsednik društva Boštjan Korošec in Irena, predstavnica podjetja
Johnson & Johnson

dva udeleženca, ki sta se
pomerila kar v finalu.
Ker smo s športom izgubili
precej energije, smo se po
13. uri okrepčali z dobro
hrano in dan nadaljevali s
plesom. Ker Unikat igra
raznovrstno glasbo, je bilo
plesišče skoraj vedno polno.

Če je kdo le predolgo sedel, ga niso
dolgo pustili na stolu. Ob koncu je še
enkrat nastopila Ana Liza. Vsi smo se
ji sladko nasmejali ter se veseli in
dobre volje odpeljali domov.
Na svidenje še v večjem številu prihodnje leto!

Nekateri so bili za tenis

Ana Liza je s svojimi povezovalnimi
sposobnostni nastopila že pri košarki, kjer je pomagala ekipi, v kateri je
kateri od igralcev omagal ali bil kako
drugače odsoten. Če bi iskali najbolj
spodbudnega igralca z največ zamislimi, bi to bila prav gotovo Ana Liza,
saj je vedno in povsod našla pravo
besedo in način, da malo poživi dogajanje na igrišču.

PO

ŠPORTU PLES

Največ udeležencev je bilo pri badmintonu. Igralo se je na izpadanje.
Zmagovalci so šli v naslednji krog,
dokler nista ostala samo še dva, ki
sta se pomerila v finalu. Seveda je
Ana Liza vsem igralcem solila pamet
in jih učila na svoj način igrati badminton. Za tenis sta se prijavila le
34

Košarka: borba za vsako žogo
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Roman Tajnšek in Špela Bambič

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Kranj

Bili smo na trgatvi na Vinskem vrhu pri Jeruzalemu
Le enkrat v letu imamo priložnost, da potrgamo grozdje
in izkoristimo, kar nam ponuja narava. Zato smo člani
kranjskega društva sladkornih bolnikov komaj čakali na ta
dogodek, ki nas vsako leto združi v skupnem veselju trgatve.
Prvi petek v oktobru se je
ob lepem, toplem in sončnem vremenu končala
naša trgatev vinskega letnika 2006. Že peto leto zapored nas je gostila domačija
Kolarič z Vinskega vrha pri
Jeruzalemu, kjer imata gojenje in trganje žlahtnih
grozdov bogato tradicijo in

Zato smo grozdje trgali
skrbno in nežno ter pazili,
da ni niti ena jagoda ostala
na trti, da so bile vse jagode pobrane s tal, in da v
posodi, v kateri je bilo
grozdje, ni bilo listja. Težje
delo sta imeli Irma in
Zinka, ki sta skrbeli, da
nihče ni bil žejen, in Zdrav-

Delovni vrvež med trgatvijo

ko, ki je z domačinom neutrudno pobiral polne zaboje in poskrbel za prazne.
V drugem delu trgatve,
potem ko smo obrali grozdje, so nam prijazni domačini postregli z obilno južino. Gospodinja Tilika je s
pomočniki spet ponudila

Pozdrav gospodarja Toneta »trgačem«

tradicionalne krajevne jedi,
s katerimi smo bili vsi zadovoljni: goveja juha, pečenka, ocvrti piščanec, pražen krompir, riž in zelena
solata, za sladico pa hajdinsko pogačo, narejeno iz
ajdove moke, vode, soli,
skute in obilice dobre volje.

seveda tudi kletarjenje.
Malce za veselje, malce
za pokušnjo grozdja se je
letošnje trgatve udeležilo
40 naših članov. Priprave na
trgatev so trajale kar dobro
uro. Po obveznem aperitivu
in orehovi potici so nam
postregli s »pravim zajtrkom« - mesom iz tünke,
zasko in domačim kruhom.
Sledila je obvezna razporeditev dela in zbrani smo se
v vinogradu, katerega del
letine je gospodar Tone posebej prihranil za nas, postavili v vrste po dva.

NITI ENA JAGODA
NI OSTALA NA TRTI
Da je trgatev pomembno,
slovesno in natančno opravilo, ob katerem se pokaže
človekov odnos do trte,
vina in svojega dela, smo
se zavedali prav vsi trgači.
36

Skupinska slika za spomin na letnik 2006
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Martinovanje na Dolenjskem
Društvo diabetikov Kranj je tudi letos za svoje člane
organiziralo martinovanje. Tokrat smo se odpravili
na Dolenjsko, ki s svojo lepo in slikovito pokrajino,
obdana s trto in sadjem, kar vabi na ogled.
Zjutraj smo se ob 8. uri
zbrali na avtobusni postaji.
S kratko zamudo smo se
odpeljali proti Dolenjski. Na
poti smo se ustavili na jutranji kavi, nato pa smo vožnjo
nadaljevali proti Kostanjevici. Obiskali smo Kostanjeviško jamo, ki je prava posebnost tega kraja, in se pod
vodstvom domačega vodnika spustili v pravi kraški
svet Dolenjske, kjer so padavine, tektonski premiki in
podzemni vodni tokovi skozi
tisočletja ustvarjali prečudovite tvorbe pravljičnih oblik.
Jamo, po kateri so speljane
Nikakor pa ni manjkalo
lanskega rujnega.

NA TRGATEV BOMO PRIŠLI
TUDI PRIHODNJE LETO
V prijateljskem in sproščenem razpoloženju, saj
je druščino ves čas spremljal harmonikar, smo nadaljevali naše druženje vse
do večera. Medtem pa so
»prešarji« v stiskalnici poskrbeli, da se je obrano
grozdje zmlelo in da so
svoje delo opravili do
konca. Naše delo se je pri
tem končalo in kot pravijo
pravi vinogradniki: vino
živi in se razvija. Njegova
nadaljnja življenjska pot
bo odvisna od letnika in
skrbne kletarjeve roke, ki
ga usmerja.
Če bo letina taka kot
lani, o čemer nihče ne
dvomi, bo vino odlično,
smo ugotavljali. Sicer pa
sta za nas bila tudi tokrat
najpomembnejša druženje
in obujanje spominov,
predvsem tistih, ki se trgatve udeležijo vsako leto.
Prisrčno se zahvaljujemo
družini Kolarič za odlično
pripravljen, enkraten dan.
Vidimo se prihodnje leto!
Jolanda Polanec

stopnice in poti, varne za
vse starostne skupine obiskovalcev, smo si ogledali v
40 minutah.
Nato smo se odpravili
proti Tomažji vasi, kjer so
nas zelo lepo in toplo sprejeli naši gostitelji, ki so
nam za kosilo pripravili njihove zelo okusne dobrote.
Po kosilu smo šli na pohod
v zidanico, ki je trajal tri
četrt ure. Za tiste, ki na
pohod niso mogli, je poskrbel gospodar in jih je do
tja pripeljal s svojim avtomobilom. V zidanici smo si
ob pijači in prigrizku ogle-

dali vinsko klet. Po vrnitvi
nas je pričakal muzikant in
nas spremljal ob večerji, ki
je bila prazniku primerna gos, zelje in mlinci, poleg
pa so nam ponudili še cviček. Dobra gospodinja je
samo za nas spekla ajdov
in koruzni kruh. Tudi sladica je bila pripravljena za
sladkorne bolnike.
Hitro je prišla ura, ko se
je bilo treba posloviti in se
polni lepih vtisov vrniti
domov, kamor smo prispeli
okoli 23. ure. Razpoloženje
je bilo enkratno in mislim,
da ni bilo nikomur žal, da
se je odpravil na ta prelepi
izlet, za katerega se moramo zahvaliti organizatorki
Jožici Polajnar.
Irma Zupan

Društvo diabetikov Jesenice

Pohod na Pokljuko

SLABO VREME JE PREPREČILO
POHOD NA DEBELO PEČ

Po koledarju rekreativne dejavnosti gorenjskih društev
sladkornih bolnikov je jeseniško društvo organiziralo pohod
na Pokljuko. Načrtovali smo ga v treh težavnostnih
stopnjah, in sicer: sprehod od Rudnega polja na Uskovnico,
pohod do Blejske koče na Lipanci in zahtevnejši pohod
na Debelo peč (2014 m). Za tri težavnostne stopnje smo
se odločili, da bi rekreacijo omogočili različnim fizičnim
sposobnostim članov in zagotovili čim številnejšo udeležbo.

Greta Koder nas je seznanila z vrhovi, ki so nas obdajali - žal v megli. Bilo je
oblačno, v dopoldanskih
urah brez dežja, tako da
smo pred planinsko kočo na
Uskovnici popili čaj in se za
silo podprli. V prijetnem klepetu smo se vrnili na parkirni prostor na Rudnem polju,
tedaj pa je začelo močno
deževati. Odpeljali smo se
do gostišča na Zatrniku,
kjer nas je čakalo dobro kosilo. Bili smo zadovoljni, da
smo na suhem, saj je zunaj
lilo »kot iz škafa«.
V nadaljevanju druženja so
Sonja, Greta in Sonja Ravnik
zastavljale »zahtevna vprašanja« in odgovore nagradile z
»dragimi darili«. Izvolili smo
tudi mis Uskovnice. Nekaj
prisrčnih šal nam je povedal
Maks iz Domžal. Rekreator
Čazim je pohodnikom čestital za udeležbo in vsem podelil lične medalje. Tako je
prijetno druženje nadomestilo neuresničene načrte.

Za pohod smo se v
sredo, 16. septembra zbrali
na Pokljuki, pri Mrzlem studencu. Kazalo je na deževno vreme. Tudi napoved je
bila slaba. Po tehtnem premisleku smo se odločili, da
gremo vsi od Rudnega
polja do Uskovnice. Od prijavljenih 74 udeležencev se
49 pohodnikov ni ustrašilo
slabega vremena.
Na poti smo imeli postanek na bioenergetskih točkah, ki so jih ugotovili, izmerili in določili že pred
leti. Pokljuka, bogata z
iglastim gozdom in posledično tudi z negativno nabitimi ioni, dobro deluje na človeško počutje. Območje teh

bioenergetskih točk, ki jih
je 23, ugodno vpliva na različna bolezenska stanja, kot
so obolenje prebavil, lokomotornega, kardiovaskularnega in dihalnega sistema,
na nevrološka obolenja,
sladkorno bolezen, pa tudi
na izboljšanje imunskega
sistema ter stanja po obsevanjih in kemoterapiji pri
zdravljenju rakastih obolenj.
Pohodniki so si z zanimanjem ogledali informativno
tablo, kjer so označene in
evidentirane posamezne
energetske točke, ki nam jih
je predstavila Sonja Ravnik.
Nekateri so si poiskušali napolniti baterije s pozitivno
energijo.
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Sežana

Dobili smo nove društvene prostore
V času, ko praznujemo 50-letnico delovanja Zveze društev
diabetikov Slovenije in 20-letnico obstoja sežanskega
društva, smo dobili nove društvene prostore, ki smo jih
zelo veseli.
Društvo diabetikov Sežana je do zdaj delovalo v
podstrešni sobici, vendar
smo bili kljub vsemu zadovoljni, samo da smo
imeli svoj prostor, kjer je
uradoval naš tajnik in kjer
smo imeli seje izvršnega
odbora. Naša tiha želja je
bila, da bi v pritličju iste
zgradbe dobili večje prostore, ki jih je do zdaj
uporabljal Zdravstveni
dom Sežana.
Vodstvo društva se je s
prošnjo obrnilo na direktorico Zdravstvenega
doma Sežana dr. Ljubislavo Škibin in na lastnike
prostorov, občino Sežana,
konkretno na Sašo Likavec, odgovorno za stanovanjske zadeve. Pri obeh
smo naleteli na razumevanje in akcija je stekla, tako

da smo v okviru praznovanja 50-letnice obstoja
zveze in 20-letnice obstoja
društva 20. novembra
slavnostno odprli nove

Trak ob otvoritvi društvenih prostorov je prerezala Saša Likavec, ob pomoči Vladimirja Janjića, predsednika društva

Izlet na Bizeljsko in Kozjansko
V soboto, 28. oktobra, smo se člani Društva diabetikov
Sežana že v zgodnjih jutranjih urah odpravili na izlet na
Bizeljsko in Kozjansko.
Najprej smo si ogledali
etnografski muzej v Bukošku pri Brežicah, ki ga je v
kratkem času uredila družina Rezelj. Pod strokovnim vodstvom smo si ogledali različna orodja za
gospodinjstvo, obrt (šiviljstvo, čevljarstvo, mizarstvo, kolarstvo, sodarstvo,
kovaštvo, tesarstvo, žebljarstvo …), kmetijstvo in
vinogradništvo, kmečka
vprežna prevozna sredstva
in druge predmete, kot so
glasbila, ure, pisalni stroji
in podobno. Vse to nam
pove, kako iznajdljivi in bistri so bili naši predniki v
preteklosti in so si s temi
orodji lajšali delo.
38

Pot smo nadaljevali v
Brezovico na Bizeljskem,
kjer smo si pri družini Najger ogledali repnico. Prijazna gospodinja nam je
pojasnila namen uporabe
repnic in kako so jih uredili za potrebe vinarstva, kot
tudi igro narave, kjer se na
stropu lahko prepoznajo
različni obrisi obrazov,
figur in podobnega. Po
ogledu smo se okrepčali z
domačim prigrizkom in
vinom.

ogledali notranjost čudovite cerkve Marijinega rojstva. Svete gore so skupina
petih cerkva in kapelic na
nadmorski višini 527 metrov. Po vseh teh ogledih
smo bili že potrebni kosila, ki smo si ga privoščili v

VELIKO LEPIH DOŽIVETIJ
Naslednja postaja so bile
Svete gore, na katere smo
se podali peš in si ravno
med cerkvenim obredom
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2 0 0 6

društvene prostore, ki so
zares veliki in lepi.
Trak sta v prisotnosti
gostov, direktorice Zdravstvenega doma Sežana
Ljubislave Škibin, dr.
med., vodje dispanzerja za
diabetike Klare Peternelj,
dipl. m. sr. in izvršnega
odbora prerezala Saša Likavec in predsednik društva Vladimir Janjić. Ob tej
priložnosti je Saša Likavec
povedala, da je prijetno

gostišču Šempeter v Bistrici
ob Sotli.
Po kosilu smo nadaljevali
pot v dolino reke Bistrice,
kjer nas je pričakala vodnica Krajinskega parka Trebče, nam predstavila zgodovino Javorškove domačije,
kjer je rojstna hiša Marije
Broz, matere pokojnega
predsednika Tita. Nato smo

IZ NAŠIH DRUŠTEV

presenečena nad našim
navdušenjem ob otvoritvi
prostorov, ter nam zaželela prijetno bivanje in delo
v novih prostorih. Dejala
je, da če bi vedela za naš
entuziazem, delavnost,
skromnost in iskreno veselje, bi poskrbela, da bi
ta prostor dobili že veliko
prej. Z enakimi besedami
nam je zaželela vse dobro
tudi direktorica zdravstvenega doma.

Ob tej priložnosti je
predsednik društva izročil
srebrno plaketo Zveze
društev diabetikov Slovenije Ireni Stepanović, višji m.
sr., soustanoviteljici našega
društva za njeno dolgoletno skrb za nas. Slovesnost
se je končala s krajšo zakusko.

Besedilo in foto: Boris Majdič

Obiskali smo sejem
Narava in zdravje
Društvo diabetikov Sežana tudi v jesenskem času
skrbi za svoje člane. Tako smo 14. oktobra v Ljubljani
organizirali ogled sejma Narava in zdravje. Udeležilo se
ga je 56 članov. Na sejmu smo se s strokovno razlago
seznanili z raznimi prehranskimi dopolnili, načinom
prehranjevanja sladkornih bolnikov, kot tudi z zdravo
prehrano na sploh. Poleg tega so bili predstavljeni
razni pripomočki za krepitev telesa in lajšanje bolečin.
Po sejmu je bil organiziran ogled soteske Pekel pri
Borovnici, kjer smo si vsak po svojih zmožnostih ogledali slapove. V Peklu smo imeli tudi kosilo. Polni lepih
vtisov smo se proti večeru vrnili domov.
Pavel Škamperle

Povzpeli smo se na Etno
Septembra se je skupina sladkornih bolnikov iz sežanskega društva skupaj s Klubom upokojenih delavcev MNZ
Maksa Perca odpravila na izlet na Sicilijo. Med vsemi kraji
je bil najzanimivejši ogled Etne, edinega evropskega še
delujočega vulkana. Povzpeli smo se do kraterja, iz katerega je leta 2004 bruhala lava, na vrh pa se zaradi slabe
vidljivosti nismo povzpeli. Doživetje je bilo enkratno, saj
se je povsod okoli nas zaradi temperaturnih razlik med
zrakom in od vulkana segreto zemljo kadilo. Za spomin
na Etno je nastala tudi zgornja fotografija.
Besedilo in foto: Jože Volovec

si ogledali še Levstikov
mlin in grad Podsredo. Po
gradu sta nas vodili prijazni vodnici in nam pričarali življenje na gradu.
Od gradu Podsreda nas
je pot peljala v Olimje, kjer
naj bi si pod strokovnim
vodstvom ogledali tamkajšnjo cerkev s samostanom,
v katerem je tudi zeliščna
lekarna. Ker pa je bila
tedaj tam ravno večja skupina obiskovalcev, strokovnega vodenja ni bilo, tako
da je bil ogled le individualen. Nekateri so si ogledali še čokoladnico, ki je v
neposredni bližini cerkve.
Za konec smo šli na Jelenov greben, kjer nam je
lastnik predstavil njihovo
dejavnost in gojenje divjadi. Po dobri večerji smo se
prepolni lepih doživetij vrnili domov.
Besedilo in foto:
Pavel Škamperle
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Domžale

Na izletu po 1500 prehojenih stopnicah
Človeku je dano, da se giblje. S tem krepimo zdravje in um.
Domžalski sladkorni bolniki to upoštevamo. Zato smo se
septembra odpravili na jesenski izlet na Kras.
Poln avtobus izletnikov,
željnih novih dogodkov, je
pozdravil predsednik društva Franc Hrovat in nam zaželel lep dan. Pripeljali smo
se do Predjamskega gradu
pri Postojni. Vodnica Valentina nas je popeljala po
gradu in nam povedala veliko zanimivega o njem. Na
svetu je veliko lepih, tudi
imenitnejših gradov in
utrdb, toda en sam je Predjamski.
To je »gnezdo«, drzno zidano v 123 metrov visoki
votlini previsne pečine nad
kraškim ponorom potoka
Lokve. Zgodovina predjamskega gradu sega daleč v
preteklost, saj so ga v prvotni obliki domnevno pozidali že v 12. stoletju. Najbolj znani prebivalec Predjamskega gradu je Erazem
Predjamski, ki je živel v
drugi polovici 15. stoletja.

Pot smo nadaljevali v
kraško jamo Vilenica pri Lokvah. Vodnica Nataša nas je
varno peljala po stopnicah,
poteh in dvoranah te jame.
Ogledali smo si ta čudoviti
kraški svet in človek kar
osupne ob teh naravnih
podzemeljskih lepotah - kapnikih. Vilenica pri Lokvi je
najstarejša turistična jama v
Evropi. Že davnega leta
1633 jo je dal njen lastnik
grof Petač v upravo lokavski
župniji. Do sredine 19. stoletja je slovela kot najlepša,
največja in najbolj obiskana
jama na Krasu. Vilenica se
imenuje tudi mednarodna
literarna nagrada, ki jo
vsako leto podelijo v njeni
plesni dvorani.

ZAVRTELI SMO SE
OB ZVOKIH HARMONIKE
V gostišču Muha v Lokvah smo se okrepili s ka-

Pohod na Golčaj
Človek za življenje potrebuje zrak, vodo, hrano in tudi gibanje.
Ob svetovnem dnevu hoje in bele palice, ki ga praznujemo
15. oktobra, je Društvo diabetikov Domžale tretjo soboto
v oktobru, v sivem, meglenem dopoldnevu, ki ga je
pozneje polepšalo sonce, organiziralo pohod od
Blagovice do Golčaja.
Pred gasilskim domomse
je zbralo 38 pohodnikov.
Pozdravil jih je predsednik
društva, jaz pa sem jih seznanil s potekom pohoda.
Na začetku smo si ogledali
blagoviško cerkev iz 17.
stoletja, ki je posvečena sv.
Petru. Župnik Jože Vrtovšek
nam je povedal nekaj o
njeni zgodovini, med drugim tudi to, da je bila večkrat povečana.
Nato smo se odpravili na
Golčajski hrib. Sončni žarki
so prodirali skozi krošnjo
dreves, barve narave pa so
40

oznanjale, da je v deželo prišla jesen. Ob
pomenkovanju smo v
slabi uri prispeli na
vrh, kjer se nam je
pridružil tudi župnik
Jože Vrtovšek.
Cerkev sv. Neže
stoji na vrhu prisojnega golčajskega pobočja na nadmorski
višini 677 metrov. Do
leta 1941 je bila
poleg cerkve še mežnarija, ki je bila požgana. Ohranile so se
samo ruševine. V pisD E C E M B E R

Skupinski posnetek domžalskih sladkornioh bolnikov
pred Predjamskim gradom

lorijami. Po obedu pa smo
naši dolgoletni sodelavki
Mirjam Bedem čestitali za
76. rojstni dan. Ob zvokih
harmonike smo se malo zavrteli in tako sproščeni
odšli na »božjo pot« v dolinico lurške matere božje
pri Lipici.
Od tam smo se odpeljali
proti Štanjelu, kjer nas je
pričakal vodnik Uroš ter
nas popeljal po gradu in
njegovih ozkih ulicah. V
eni uri nam je nanizal zanimive zgodbe iz življenja

ljudi v teh krajih. Videli
smo čudovito arhitekturo
stavb. Dominantni del naselja sta grad in cerkev sv.
Daniela, ki dajeta Štanjelu
svojstveno podobo. V večernem mraku smo se vračali skozi Vipavsko dolino,
kjer nas je pozdravila
burja, ki je pihala s sunki
okrog 90 km/h. Skozi Razdrto smo se zadovoljni in
polni lepih vtisov vrnili na
izhodišče.

nih virih se cerkev prvič
omenja v popisu cerkva iz
leta 1526. Cerkev je bila
med najbogatejšimi v
Črnem grabnu. Restavratorske raziskave so pokazale,
da je prvotna enoladijska

cerkev s kvadratnim prezbiterijem nastala v drugi polovici 12. ali na začetku 13.
stoletja. V zvoniku so trije
zvonovi. Eden se ponaša s
častitljivo starostjo, iz leta
1423, kar pomeni, da je
četrti najstarejši
zvon v Sloveniji.
Ogledali smo si tudi
notranjost cerkve.
Umetniška dela so
usklajena v celotnostno harmonijo.
Krajani s ponosom
ohranjajo to kulturno dediščino.
Poklonili smo se
tudi borcem radomeljske čete, ki so
padli v boju z Nemci
leta 1941. Pohodno
srečanje smo končali
v gostišču Furman v
Lukovici.

Vzpon na hrib Golčaj
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Besedilo: Maks Grošelj
Foto: Vili Kaker

Besedilo in foto:
Maks Grošelj

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Idrija

Izlet na Bizeljsko in v Dobrno z okolico
Člani Društva diabetikov Idrija smo se 23. in 24. septembra
že tradicionalno odpravili na naš dvodnevni izlet. Tokrat
smo si izbrali Bizeljsko in Dobrno. Vreme je bilo, kot že vsa
leta do zdaj, prelepo jesensko.
Pot nas je najprej popeljala po Dolenjski. V Brestanici smo prečkali Savo in
prestopili na Štajersko. Najprej smo si ogledali veličastno baziliko, posvečeno
Mariji Lurški in prisluhnili
zanimivi pripovedi domačega župnika, ki nam je predstavil zgodovino kraja, prej
imenovanega Rajhenburg,
kruto usodo tamkajšnjega
prebivalstva, ki je bilo med
drugo svetovno vojno v veliki meri izseljeno, in zgodovino cerkve, ki jo vsako
leto obišče veliko število
romarjev in ki s svojo veličino kar nekako izstopa v
tako majhnem kraju, kot je
Brestanica.
Čez Podsredo in Kozjansko smo se napotili proti
Posotelju in ob poti občudovali lepe vasi, urejene
kmetije, sadovnjake ... Na
Bizeljskem smo obiskali
eno izmed znamenitih repnic, ki izhaja iz 18. stoletja. Repnice so »shrambe«,
izdolbene v zemljo oziroma pesek, in utrjene brez
zidarskega posega. Še v
današnjem času jih uporabljajo za skladiščenje živil in
vina, predvsem
slednjega, saj ohranjajo stalno temperaturo. V eni izmed
repnic so nas lepo
pogostili, privoščili
smo si kapljico rujnega in se sprehodili okrog ribnika,
ki je v sklopu kmetije.

domačiji, kjer gojijo jelenjad, muflone, damjake ...
Gospodar Borut nam je
predstavil različne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, in tudi priklical živali,
da smo si jih lahko ogledali
od blizu. Sledilo je kosilo
in nato ogled samostana
Olimje, ki se poleg cerkve,
posvečene Mariji, ponaša
tudi s tretjo najstarejšo lekarno v Evropi, takoj za pariško in dubrovniško.
Dobro razpoložen pater iz
rodu minoritov, ki zdaj
skrbijo za samostan, v katerem so nekoč bili pavlinci, nam je predstavil zgodovino samostana, razkazal staro lekarno in nas pospremil tudi v novo, saj se
tudi minoriti ukvarjajo z
zdravilnimi zelišči in pripravo različnih izdelkov iz
njih.
V olimeljski lekarni smo
se založili z različnimi pripravki in se odpravili proti
našemu naslednjemu cilju,
Rogatcu, kjer smo si ogledali muzej na prostem ali
tako imenovani skansen,
kamor so prenesli domačijo s tistega območja z

vsemi značilnimi stavbami,
s stanovanjsko hišo, čebelnjakom, svinjakom, zidanico, kovačijo, vodnjakom ...
Ponašajo se tudi s staro trgovino, tako imenovanim
lodnom. Veliko starejših
udeležencev izleta je obujalo spomine ob predmetih,
ki so jih videli tam in ki so
spremljali tudi njihovo
otroštvo in mladost.

SORŽEV MLIN
MELJE ŽE 700 LET
Bližal se je večer in že
kar malce utrujeni od celodnevnega potepanja smo
komaj čakali, da pridemo v
Dobrno, kjer smo se nastanili v Vili Higiea. Prijazna
animatorka nam je predstavila zdravilišče, ki je eno
najstarejših v Sloveniji, in
nas popeljala v lepotni center Hiša na travniku. Po večerji je večina izletnikov izkoristila čas za večerno kopanje.
Naslednje jutro smo se
po zajtrku ali kopali ali pa
sprehodili po Dobrni in
prelepem zdraviliškem
parku. V bližnji vasici Nova
Cerkev nas je sprejel Oton
Samec, lastnik Sorževega
mlina, ki melje že 700 let.
Ob mlinu je tudi stara žaga
venecijanka. Šegavi lastnik
nam je predstavil svojo

ekološko kmetijo, ogledali
smo si tudi staro hišo s čudovitimi apartmaji. Lahko
smo kupili tudi moko.
Po kratki vožnji smo prispeli v vas Lipa pri Frankolovem, kjer nas je na kmečkem turizmu čakalo okusno kosilo. Gospodinja Hilda
Goršek nam je po kosilu
predstavila svojo domačijo,
ki se poleg kmetijske dejavnosti ukvarja tudi s turizmom in peko kruha. S
svojo prijaznostjo in srčnostjo nas je povsem
osvojila in prepričana sem,
da se bo marsikdo iz naše
skupine še vrnil tja, saj je
gospa Hilda zlatega srca in
odprtih rok, kar smo vsi
občutili med obiskom.

SPOZNALI SMO
VELIKO PRIJAZNIH IN
GOSTOLJUBNIH LJUDI
Popoldne nas je čakal še
obisk Šmartinskega jezera
blizu Šmartnega v Rožni
dolini, ki se nahaja v neposredni bližini Celja, pa vendar nam je skoraj povsem
neznano. Šmartinsko jezero je največje akumulacijsko jezero v Sloveniji, ki
poleg ribolova ponuja številne možnosti za rekreacijo in oddih. Z ladjo Jezerska kraljica smo odpluli po
jezeru in uživali ob pogledu na skoraj deset
kilometrov dolgo
jezersko obalo.
Pozno popoldne
je sledila samo še
vožnja čez Trojane
proti domu. Vsi
smo bili polni vtisov o naši lepi domovini in o malo
bolj skritih kotičkih, ki smo jih
obiskali v teh dveh
dneh, in predvsem
o prijaznih in gostoljubnih ljudeh, ki
smo jih imeli priložnost spoznati.

SKANSEN MUZEJ NA PROSTEM
Ravno prav dobre
volje smo se odpravili proti Podčetrtku
in bližnjemu Olimju. Ustavili smo se
tudi na Ježovnikovi

Zdenka Bogataj
D E C E M B E R
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Nova Gorica

Trideset uspešnih let
Novogoriško društvo sladkornih bolnikov je eno izmed 39
tovrstnih društev, kolikor jih deluje v Sloveniji, in je prejšnji
mesec praznovalo 30 let delovanja. Proslava je potekala pod
geslom Meni je mar. Na območju novogoriškega društva je
registriranih okoli 6800 sladkornih bolnikov, to število pa se iz
leta v leto povečuje. Predvsem narašča sladkorna bolezen tipa 1.
Visoki jubilej smo praznovali v četrtek, 24. novembra, s proslavo v šempetrski dvorani. Na njej se je
zbralo okoli 200 članov
društva, njihovih sorodnikov, zdravstvenega osebja,
članov sosednjih društev
sladkornih bolnikov in drugih gostov. Zbrane so nagovorili župan občine Šempeter-Vrtojba Dragan Valenčič, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije
Janko Kušar in predsednik
Društva diabetikov Nova
Gorica Dominik Soban.

PODELJENA ZLATA, SREBRNA
IN BRONASTA PRIZNANJA
Slavnostnim nagovorom je
sledil kulturnoumetniški
program z naslovom Meni je

mar, v katerem je režiser
Emil Aberšek združil pomen
visokega jubileja, smisel prizadevanj, ki jih sladkorni
bolniki vsakodnevno vlagajo
v spopad s to hudo boleznijo, in spominu na Simona
Gregorčiča - goriškega slavčka, čigar 100. obletnice
smrti se spominjamo letos.
Ob tem visokem jubileju
so podelili tudi zlato, srebrno in bronasto priznanje.
Prejeli so jih dr. Janez Burnik, diabetolog v pokoju,
sicer pa začetnik Društva
diabetikov Nova Gorica in
njegov prvi predsednik,
Marino Furlan, dolgoletni
član društva in njegovega
izvršilnega odbora ter Irena
Mačus, dolgoletna blagajničarka društva.

V 30 letih je Društvo diabetikov Nova Gorica, ki
se je do leta 2003 imenovalo Društvo za boj proti
sladkorni bolezni Nova
Gorica, izpolnjevalo vse
naloge, zaradi katerih je
bilo ustanovljeno: skrbelo
je za vzgojo in izobraževanje sladkornih bolnikov,
organiziralo skupinske terapije, skrbelo za rekreacijo svojega članstva, prirejalo društvena srečanja in
se udeleževalo srečanj
sladkornih bolnikov pri
drugih društvih, pomagalo
socialno šibkim bolnikom,
skrbelo pa je tudi za zabavo in razvedrilo itd.

ŠE VEDNO ŽIVA ZAMISEL
O USTANOVITVI
DIABETIČNEGA CENTRA
Posebej je treba poudariti, da je društvo ves čas
prispevalo denarna sredstva za nakup aparatur, od
katerih je v veliki meri odvisno življenje sladkornih

bolnikov. Tako je na primer
prispevalo denar (okoli 25
milijonov tolarjev) za opremo diabetične ambulante,
kupilo nekaj aparatur za
okulistiko, ker sladkorne
bolnike močno ogroža
okvara vida, in podobno.
Med drugim je poskrbelo
tudi za ureditev in opremo
svojih, se pravi društvenih
prostorov.
Pred leti je začelo snovati
zamisli o ustanovitvi diabetičnega centra v novogoriški
bolnišnici, v okviru katerega
naj bi bili sodobno opremljena diabetična ambulanta,
predavalnica in celo nekaj
sob za nego sladkornih bolnikov, vendar se od zamisli
zaradi različnih vzrokov ni
kaj doisti premaknilo. Ostaja pa ta naloga še aktualna
v upanju, da ji bodo kdaj
pozneje le naklonjene birokratske sapice.
Društvo skrbi za vzgojo
in izobraževanje ne le svojega članstva, ampak želi
na primeren način o nas-

Prejeli občinsko priznanje
Občina Šempeter-Vrtojba je ob občinskem prazniku podelila
Društvu diabetikov Nova Gorica priznanje za večletno delo
pri organiziranju, izobraževanju in usposabljanju bolnikov
s sladkorno boleznijo. Društvo letos praznuje tudi 30-letnico
delovanja.
Prvi predsednik novogoriškega društva sladkornih
bolnikov je bil dr. Janez
Burnik, pri delu pa je veliko sodelovala in mu pomagala Andreina Kobal. Društvo je prejelo priznanje
tudi kot eno najbolj množičnih na Goriškem, saj
šteje več kot 500 članov.
Zdaj društvo vodi Dominik
Soban. V njegovem obdobju je društvo opremilo diabetološki dispanzer v bolnišnici dr. Franca Derganca
v Šempetru pri Gorici,
zbralo približno 20 milijonov tolarjev za opremo
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okulistike, uredilo lastne
prostore ter poskrbelo za
usposabljanje in izobraževanje bolnikov in družinskih članov.
V zadnjem času v društvu skrbijo zlasti za organizacijo delovnih terapij v toplicah, za usposabljanje
mladih v znanju o sladkorni bolezni in za pomoč tistim, ki so je potrebni. Prihodnje leto bodo za osnovnošolce in srednješolce organizirali državno prvenstvo v znanju o sladkorni
bolezni.
Dominik Soban
D E C E M B E R

Podpredsedniku Društva diabetikov Nova Gorica Alfonzu Žonti
je podelil priznanje župan občine Šempeter-Vrtojba Dragan Valenčič
2 0 0 6

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Ljubljana
tanku in težavah sladkorne
bolezni poučiti tudi mlade.
Glede tega je naletelo na
precejšen posluh v nekaterih primorskih osnovnih
(na primer v šempetrski) in
tudi srednjih šolah. Učenci
na teh šolah se seznanjajo
s sladkorno boleznijo,
predvsem pa spoznavajo
možnosti, kako se ji izogniti oziroma kaj naj naredijo,
da njihovo življanje ne bo
ogroženo. Vsako leto nova
pridobljena znanja dokazujejo na državnih tekmovanjih in dosegajo lepe uspehe. Letošnjega, ki je bilo v
Brežicah in Mariboru, se je
z območja novogoriškega
društva udeležilo kar osem
ekip. Podobno tekmovanje
bo prihodnje leto v Šempetru organiziralo prav novogoriško društvo.

KORISTNO JE BITI ČLAN
DRUŠTVA SLADKORNIH
BOLNIKOV
Plodnost delovanja novogoriškega društva sladkornih bolnikov se kaže
tudi v množičnosti. Ta je
zrasla predvsem v zadnjih
letih, ker so sladorni bolniki ugotovili, da je koristno biti član društva. Letos
je v drušvu vpisanih 540
članov, v največji meri
sladkornih bolnikov, ne
branijo pa se niti njihovih
bližnjih sorodnikov, ki so
deležni enakega izobraževanja kot njihovi svojci,
sladkorni bolniki. Konec
novembra je skupina 60
članov odšla na enotedensko skupinsko terapijo v
Rogaško Slatino.
Sladkornih bolnikov na
Primorskem ni nič več kot
drugod po Sloveniji, saj je
razširjenost sladkorne bolezni približno šestodstotna. Na območju, na katerem deluje novogoriško
društvo, je registriranih
okoli 6800 sladkornih bolnikov, vendar je to število
iz leta v leto večje. Predvsem narašča sladkorna
bolezen tipa 1 (juvenilini
diabetes).
Vojko Cuder

Sedemdnevno preventivno okrevanje
v Rogaški Slatini
Društvo diabetikov Ljubljana se je odločilo, da letos popelje
svoje člane, tako sladkorne bolnike kot njihove partnerje,
na preventivno okrevanje v Rogaško Slatino. Izbrali smo
resnično lepe jesenske dneve, in sicer od 15. do 22. oktrobra.
Okrevanja se je udeležilo več kot sto članov. Čeprav smo
imeli organiziran prevoz, so se številni odločili za lastnega.

ZANIMIVA PREDAVANJA IN
POGOVORI Z ZDRAVNIKI

V sredo je bilo popoldne
namenjeno skupnemu
ogledu okolice. Odpeljali
smo se v Olimje, kjer smo
si ogledali samostan, cerkev
in lekarno, ki je
tretja najstarejša
ohranjena lekarna v Evropi (za
Parizom in Dubrovnikom). Oprema iz tistih
časov se žal ni
ohranila.
Poleg predavanja in pogovora
z diabetologom
Nekaj naših članov pred hotelom v Rogaški Slatini

Nameščeni smo
bili v hotelih
Strossmayer in
Stilia. Nekateri
smo se med seboj
že poznali in smo
bili prav zadovoljni, da se zopet vidimo, da bomo v
tednu, ki je bil
pred nami, lahko
izmenjali številna
strokovna spoznanja, poklepetali ob kavi in se družili na
skupnih sprehodih.
Vsako jutro smo imeli organizrane lahkotne vaje za
prebujanje in za lepši začetek dneva. Marsikdo bi seveda z veseljem ostal še
nekaj minut v postelji in
nato šel na zajtrk, a ker je
bila dejavnost organizirana, čeprav prostovoljna, se
je marsikdo odločil za to
lahkotno jutranje razgibavanje. Prva dva dneva smo
imeli možnost obiskati tudi
zdravnika.

OPRAVILI SMO MERITVE
9-TOČKOVNEGA PROFILA
Letos nas je bilo veliko,
zato smo imeli pet vodij
skupin. To so bili Debevec,
Mrzljak, Šteh, Lutovac in
Nograšek. V torek smo bili
vsi nekoliko bolj zaposleni,
saj smo izvajali 9-točkovni
profil skozi ves dan, pred
in po obrokih, tudi ponoči
ob 2. uri, in končali naslednji dan pred zajtrkom.
Meritve 9-točkovnega
profila, ki smo jih izvajali v
Rogaški Slatini, so nekaj izrednega. Takšno merjenje
lahko opravimo tudi doma,
vendar pogosto najdemo
izgovore, da ga ne opravi-

Obiskali smo tudi samostan Olimje, kjer je tretja najstarejša lekarna
v Evropi

mo. Te meritve so pomembne in nam pokažejo,
kako dobro imamo prilagojeno zdravljenje glede na
hrano, ki jo uživamo, predvsem glede ogljikovih hidratov, in kako je z našo telesno aktivnostjo. Meritve
glukoze v krvi so bile organizirane tako, da je izvide
zapisoval vodja skupine.
Ko je posamezni sladkorni
bolnik imel pregled pri
zdravniku, je rezultate meritev pokazal zdravniku,
nakar so se o tem pogovorili po skupinah.

D E C E M B E R
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Alešem Skvarčem, dr. med.,
smo imeli tudi predavanje
in pogovor po skupinah z
oftalmologinjo Dašo Šuput,
dr. med.
V Rogaški Slatini smo
imeli možnoist, da smo
se sprehodili do »pivnice«
in si provoščili »kozarec
donata Mg«, pijače, ki je
bogata z magnezijem.
Gre za mineral, ki ga potrebuje vsaka celica našega telesa.

Sabina Nograšek
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Trbovlje

Obiskali smo tovarno Krka
Člani trboveljskega društva sladkornih bolnikov smo
v četrtek, 5. novembra, obiskali tovarno zdravil Krka. Na pot
smo se podali ob osmi uri. Kot ponavadi smo se zbrali pred
rudniškim gasilskim domom v Trbovljah. Predsednik
trboveljskega društva sladkornih bolnikov Edvard Berglez
je vsem članom pripravil malico, ki so jo z veseljem
pohrustali na poti v Novo mesto.
Pot se je začela v Trbovljah, vodila pa nas je skozi
Litijo, Bogenšperk do Štorovja, kjer smo imeli polurni postanek, da smo se
okrepčali z jutranjo kavo in
nato nadaljevali pot proti
Novemu mestu. V avtobusu
smo se počutili prav prijetno, saj je bilo polno pozitivne energije. Med potjo

vil. Bili smo navdušeni nad
roboti, ki jih uporabljajo v
proizvodnji. Po ogledu tovarne smo se predstavnikom Krke zahvalili za prijetno druženje in se odpeljali proti Pleterjam.
Tudi tam so nam prikazali film o njihovem samostanu in njegovem razvoju
vse do današnjih dni. V tr-

Harmonika naredi Slovenca veselega

govinici pri samostanu smo
si lahko kupili izdelke, ki

Besedilo: E. B.
Fotografija: Ivo Zakrajšek

Udeleženci ekskurzije na Dolenjsko

so si člani društva pripovedovali zanimive zgodbe in
šale. Okoli desete ure smo
prispeli v Novo mesto, kjer
so nas pričakali vodniki.
Odpeljali so nas v dvorano,
kjer so nam predvajali kratek film o zgodovini Krke.
Kot zanimivost smo si ogledali tudi hišo Pie in Pina
Mlakar (baletna plesalca in
učitelja), ki jo vzdržuje
Krka.
Nato smo se premestili v
drugo dvorano in si tam
ogledali še drugi film o
proizvodnji zdravil. Postregli so nam tudi s kavo in
sokom. Nato so nam v živo
prikazali izdelovanje zdra44

jih izdelujejo menihi. Nato
smo se odpeljali na kmečki
turizem, vmes pa smo si
ogledali še mlin Rangus.
Na kmečkem turizmu smo
imeli kosilo. Ko smo se najedli, smo se zabavali ob
zvokih harmonike in veselo
prepevali. Slovenska pesem
je donela vse do našega
odhoda. Domov smo se
pripeljali proti večeru.
Na izletu smo uživali.
Sklenili smo, da bomo
takšna srečanja še ponovili. Srečanje je organiziral
predsednik društva Edvard
Berglez, ki se je ob prihodu
domov udeležencem prisrčno zahvalil za udeležbo.

Društvo diabetikov Hrastnik

Preventivno okrevanje
v Biogradu na moru
Člani Društva diabetikov Hrastnik so bili od 21. do 28.
septembra na preventivnem okrevanju v Biogradu na moru,
ki se ga je udeležilo 49 članov. Imeli so čudovito vreme.
Tudi morje je bilo dovolj toplo za kopanje, tako da so vseh
sedem dni resnično uživali.
Ves teden so bili člani
zelo aktivni. Ob 7. uri so si
merili krvni sladkor in tlak.
Nato je sledila rekreacija
D E C E M B E R

oziroma jutranja telovadba.
Krvni sladkor so si merili
petkrat na dan, pred obroki
in po njih. Organizirani sta
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bili dve predavanji, ki ju je
vodila dr. Jelka Markovič
Grahek. Predavala je o zapletih pri sladkorni bolezni
in o nordijski hoji. Predavanji sta bili zelo obiskani,
saj sta bili zanimivi in poučni.
Udeleženci so se ves čas
okrevanja veliko gibali, saj
so se sprehajali, telovadili,
plavali, večere pa preživljali
ob zvokih glasbe ali igranju
šaha in kart in še kaj bi
lahko našteli. Poleg aktivnosti v hotelu so organizirali dva izleta: z ladjo na

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Celje

Zdravstveni program v Šmarjeških Toplicah
Od 5. do 12. novembra je celjsko društvo sladkornih
bolnikov v Šmarjeških Toplicah organiziralo sedemdnevni
zdravstveni program, ki se ga je udeležilo 36 članov.
Program je marsikomu pomagal pri vodenju sladkorne
bolezni in je prenekaterega sladkornega bolnika prepričal,
da lahko tudi sladkorni bolniki živijo kakovostno življenje.
Takoj po prihodu v
Šmarješke Toplice in namestitvi v hotelskih sobah
je bilo opaziti, da je zdravilišče prenovljeno in
obogateno z novostmi, ki
so bile dobrodošle v
našem zelo natrpanem izobraževalnem programu.
Vsako jutro se je začelo z
merjenjem krvnega sladkorja v ambulanti, nadaljevalo z jutranjo vodno
gimnastiko v bazenu, sledile so vaje v telovadnici
pod vodstvom diplomirane fizioterapevtke Lili, ki
jo poleg strokovnega znanja odlikujeta še njena
prijaznost in pripravljenost prisluhniti našim željam in potrebam.
Popoldanski čas je bil
namenjen telesni aktivnosti v naravi pod vodstvom
odličnih animatorjev Braneta ali Janje, ki sta nam
teoretično in praktično
predstavila nordijsko hojo,
pri pohodu na Otočec pa
so nas seznanili še z zgodovino gradu.

JEJMO ZDRAVO, OKUSNO
IN DOMAČO HRANO
Imeli smo tudi kuharsko
delavnico zdrave prehrane
z naslovom: Jejmo zdravo,
okusno in domačo hrano.
Pred praktičnim delom je o
novostih uživanja in pripravljanja zdrave hrane predavala Janja Strašek.

Zanimiv je bil tudi izlet v
Novo mesto. Ogledali smo
si stolnico, predstavitev
zgodovine Novega mesta,
reko Krko in ljudi ob njej.
Po Krki smo se popeljali
tudi s splavom in doživeli
splavarski krst.
Vsak večer smo se pogovarjali o rezultatih merjenja
sladkorja v krvi, o tem, ali
smo bili čez dan uspešni
pri njegovem zniževanju,
kako ustvariti čim bolj stabilno vrednost, kako delujejo zdravila glede na našo
telesno aktivnost, kje delamo napake in kako na sladkor v krvi vplivata količina

in raznovrstnost hrane.
Analizo šesttočkovnega
programa nam je podala
sestra Slavka in ponovno
poudarila, da je za znižanje
sladkorja v krvi zelo pomembna telesna aktivnost.
Na koncu programa je
bilo prijetno slišati ugotovitve nekaterih udeležencev,
ki so menili, da so dobili
osnovo za vodenje svoje
sladkorne bolezni, ki jim
bo pomagala, da se bodo
laže borili proti njej in njenim zapletom, in da so
spoznali, da lahko tudi
sladkorni bolniki živimo kakovostno življenje.
G. V.

Kuharska delavnica zdrave prehrane v Šmarjeških Toplicah

Kornate, ki se ga je udeležila večina udeležencev, in na
slapove Krke, ki je za marsikoga ostal nepozaben.
Na koncu sedemdnevnega okrevanja so člani društva potrdili že znano dejstvo, da nenehno izobraževanje, primerna telesna aktivnost in urejena prehrana

v veliki meri pripomorejo k
urejenemu krvnemu sladkorju. Zato so člani pozdravili predsednikovo pobudo,
da bo društvo tudi v prihodnje vsako leto organiziralo takšno obliko preventivnega okrevanja.
Pripravila in zapisala:
Vojka Železnik

za nego vaših nog
Pozorno so spremljali predavanji, saj sta bili zanimivi in poučni
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Slovenj Gradec

Zopet v Julijcih
Kot kaže, smo se tudi koroški sladkorni bolniki navadili
pohodov po Julijcih. Letos smo se čez planino Blato
in Dedno polje odpravili do Sedmerih Triglavskih jezer, se
spotoma povzpeli na Malo Tičarico, si ogledali Črno jezero
in čez planino Viševnik prišli nazaj na planino Blato.
Druščina 18 pohodnikov
se je že ob četrti uri iz Slovenj Gradca s svojimi avtomobili odpravila novim planinskim dogodivščinam naproti. Pa pojdimo lepo po
vrsti. Kar hitro smo se pripeljali na Gorenjsko, kjer
se nam je najprej v vsej
svoji veličastni lepoti pokazal naš biser Bled. Pot smo
nadaljevali proti Bohinju,
mimo Stare Fužine na planino Blato, kjer smo za dva
dni pustili svoje jeklene konjičke. Takoj smo se preobuli, preoblekli in pozajtrkovali. Marjetka je s flancati poskrbela za priboljšek.
Pot smo začeli na 1080
metrih nadmorske višine.

no, poskrbita naša zvesta
vodnika, ki pravita, da je
pravilo, da hodimo enakomerno, da ohranjamo moči
in jih porabimo počasi,

skozi ves dan. Kar hitro
smo prišli do prve postojanke, do koče na Planini
pri Jezeru, kjer smo se
ustavili in si privoščili prvo
jutranjo kavo. Na višini
1453 m je bila nekaj posebnega - morda zato, ker
smo si jo tako želeli. Veselo smo jo srebali in uživali
v lepoti narave okoli nas.
Jezero tam doli v globini se
je lesketalo v jutranji meglici. Občudovali smo ga skupaj z drugimi planinci, ki

OBČUDOVALI SMO
LEPOTE NARAVE
Za pravilen začetek pohoda in da začnemo hoditi
umirjeno, počasi in vztraj-

“Ta gasilska” pri koči na Sedmerih jezerih

so prišli do koče še pred
nami.
Pot smo nato nadaljevali
proti planini Dedno polje
(1560 m). Vmes smo imeli
krajši postanek za meritev
sladkorja v krvi in za malico. Čez planino Ovčarijo
smo prišli na sedlo Štapce,
kjer smo začasno odložili
svoje nahrbtnike in se odpravili proti Mali Tičarici,
saj je markacija kazala le
pol ure hoje do vrha, na
katerega smo se odpravili
razbremenjeni težkih nahrbtnikov. Na
poti na Malo Tičarico se nam je prvič
tisti dan pokazalo
sonce, ki je prepodilo meglice, tako
da smo za nekaj
trenutkov lahko videli tudi Aljažev
stolp. Zdelo se je,
kot da je čisto blizu
nas in kot da ga
hočejo meglice
nekam odplaviti.
Na Mali Tičarici,
na nadmorski višini
2091 metrov, smo
se vpisali v planinsko knjigo, si požigosali planinske

Pohod presenečenja v Libeličah
V Libeliče, to prelepo vasico tik ob meji z Avstrijo, nas je pot
zanesla že drugič. Za tokratni pohod je bil zaslužen Florjan,
ki nas je že spomladi, ko smo bili na okrevanju v Rogaški
Slatini, povabil, da si pridemo ogledat njegovo rojstno vas.
Povabilo smo z veseljem sprejeli.
Florjan nas je pričakal
na dogovorjenem mestu,
kjer smo parkirali avtomobile. V Libeliče nas ni povabil kar tako, temveč zaradi svojega okroglega jubileja, zato smo mu seveda najprej čestitali, nato
pa smo se odpravili na
pohod, ki se ga je kljub
slabi vremenski napovedi
udeležilo 26 pohodnikov
iz Slovenj Gradca.
Pot je bila prijetna, a
tudi kar dolga. Florjan
nas je peljal kar lep del
poti po »gozdni učni
46

poti« po Libeličah in se
spominjal zanimivih dogodivščin in svojega
otroštva, ki so tesno povezane s temi kraji. Ta del

Florjan sprejema čestitke ob 60. jubileju
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poti je hitro minil, tako
da smo kar na lepem prišli do njegove domačije,
ki sta jo z ženo preuredila v počitniško hišo. Florjan nas je vese lepo pogostil, mi pa smo mu zapeli pesmico za rojstni
dan, se fotografirali za
spomin in odšli naprej.
Ves čas smo morali kar
paziti, da ne bi koga zaneslo onkraj meje na avtrijsko stran. Hodili smo po
neokrnjeni naravi, kjer je
vse tako čisto, brez industrije in voda v potočkih je
pitna. Precej smo se nahodili in videli lepih stvari,
vendar nam ni žal. V poznih urah, že v temi, smo
se vrnili do avtomobilov.
Danica Sekavčnik-Kotnik

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Velenje
izkaznice in nato krenili
nazaj na Štapce, kjer so
nas čakali nahrbtniki. Oprtali smo si jih in se odpravili proti koči pri Sedmerih
Triglavskih jezerih, kjer
smo imeli rezervirana prenočišča. Ker je bilo do
noči še nekaj ur, smo se v
prelepem popoldnevu odpravili še do jezera Ledvička. Ko smo se vrnili, nas
je v koči že čakala večerja,
nato pa smo se odpravili
na počitek.

V DOLINI JE BIL
BOHINJSKI KRAVJI BAL
Zjutraj smo z nasmehom
na obrazih prihajali na zajtrk, nato pa smo se odpravili do Črnega jezera, kjer
smo videli takšne lepote,
ki jih da narava, da bi bilo
škoda, če si ne bi vzeli
časa za malo daljši postanek. Junaki so si celo upali
sezuti in zavihati hlače, da
si namočijo noge v tem ledenem biseru. Ko so bile
noge suhe, smo krenili
proti planini Viševnik.
Na poti smo slišali glasbo, ki je prihajala iz doline, kjer so imeli bohinjski
kravji bal. Na planini Viševnik smo zopet imeli krajši
postanek, nato smo pot
nadaljevali proti že znanim
točkam, do Planine pri Jezeru in planine Blato, kjer
so nas čakali avtomobili.
Skoraj se je že stemnilo,
ko smo utrujenih nog posedli v avtomobile in se
odpeljali proti Stari Fužini
ter skozi Bohinj in Bled do
Žirovnice, kjer nas je čakala večerja.
V poznih večernih urah
smo se vrnili domov s prelepimi občutki v srcu, za
katere pa velja posebna zahvala našima vodnikoma
Danilu in Stanetu. Hvala
obema! Kaj bi mi brez
vaju? Brez vajinih toplih
nasmehov, brezpogojne
pomoči ob težkih korakih,
sploh pa brez vajine dobre
volje, ki vsakomur da novih
moči za težko pot. Na snidenje spet drugo leto!
Danica Sekavčnik-Kotnik

Letovanje v Rogaški Slatini
Že nekaj let velenjski sladkorni bolniki prvi teden v oktobru
letujemo v Rogaški Slatini. Letos nas je bilo 60. Ob prihodu
nas je s kozarčkom novega vina pozdravila Katarina, naša
častna članica. Po namestitvah v sobe smo opravili svetovalni
pregled pri zdravniku. Tudi glede tega smo bili na domačem
terenu, saj sta bila dva zdravnika iz Topolšice. Popoldne
smo preživeli vsak po svoje, na sprehodu ali pa v bazenu.
Jutra so se začenjala s
tehtanjem in merjenjem
krvnega sladkorja in tlaka.
Sledili so včasih kar preveč
izdaten zajtrk in dnevne
aktivnosti: pohodi, sprehodi, ogledi, predavanja, telovadba in kopanje. Telovadba v bazenu je bila del vsakodnevnih aktivnosti, s katerimi smo poskušali odpraviti posledice prevelikih
aktivnosti v jedilnici. Kar
nekajkrat na dan smo šli
tudi v pivnico na kozarček
ali dva donata Mg.
Predavanja šefa kuhinje se
vsako leto posebej veselimo:
kot naš sotrpin zelo dobro
ve, kje nas čevelj žuli. Strokovno predavanje je letos
prispevala tudi Polona Pirnat, v. m. s., iz družbe Baxter, ki nam je predstavila
prednosti peritonealne dialize, podjetje Roche pa se je
predstavilo z novostmi pri
merilnih aparatih.

steklarskih izdelkov. S turističnim vlakcem smo se odpeljali v Olimje, kjer nam je
pater Jože predstavil cerkev,
samostan in staro lekarno. V
lekarni, kjer je ponudba res
zanimiva, smo že malo načeli naše denarnice, še huje
pa je bilo v Čokoladnici, saj
je že od daleč dišalo po čokoladi. Menda ga ni bilo

VIDETI VELIKO ZANIMIVEGA
Ogled Steklarske šole smo
združili z dolgim sprehodom in seveda z nakupom

TUDI PRIHODNJE LETO
BOMO PRIŠLI
V ROGAŠKO SLATINO
Bolj pogumni so se podali tudi na pohod na Boč. Vrnili so se zelo utrujeni,
toda polni zelo lepih vtisov,
saj naš Franc zna izbrati
poti in povedati kaj zanimivega o krajih, po katerih

Zbrani za pohod

Slavnostna večerja je vedno posebno doživetje in pravo presenečenje še
posebno za tiste, ki so v Rogaški Slatini prvič

V OLIMJU JE MOGOČE

pa smo dobre volje hitro
odropotali nazaj v Rogaško, ker se nam je zelo mudilo na slavnostno večerjo.
Ta je vedno posebno doživetje in pravo presenečenje, še posebno za tiste, ki
so v Rogaški prvič.

med nami, ki se ne bi pregrešil s kakšnim koščkom,
pa tudi za domače je bilo
treba kaj kupiti.
Na kratko smo se ustavili
še v pivovarni Haler, nato
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hodijo. Prelepo sobotno
jutro smo izkoristili še za
pohod do paviljona kaktusov, kjer smo ostrmeli nad
raznolikostjo ponudbe,
okolica vrtnarije pa je bila
eno samo morje različnih
mačeh vseh velikosti in
barv.
Za konec letovanja smo
imeli koncert v glasbeni
dvorani, ki so ga pripravili
domači moški pevski zbor
in gostje iz sosednje Avstrije, ki so nam v nemščini
zapeli tudi En hribček bom
kupil. V lepem nedeljskem
jutru smo se odpravili proti
domu z mislijo, da se najpozneje oktobra prihodnje
leto zopet vrnemo.
Besedilo in fotografiji:
Ingeborg Čas in
Romana Praprotnik
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Murska Sobota

Nordijska hoja je nova priljubljena rekreacija
V sredo, 4. oktobra, smo ob 15. oktobru - svetovnem dnevu
hoje pred Klubom PAC v Murski Soboti izpeljali predstavitev
nordijske hoje.

... potem pa smo palice preizkusili tudi na mokrem ...

Predavateljici Zdenka in Metka

... in nazadnje tudi »na terenu«

Desna noga, leva roka in leva noga, desna roka ...

Osnove nordijske hoje sta
članom Društva diabetikov
Murska Sobota predstavila
višja fizioterapevtka Metka
Vlaj iz Splošne bolnišnice
Murska Sobota in profesorica zdravstvene vzgoje
Zdenka Gomboc iz Zavoda
za zdravstveno varstvo
Murska Sobota. Gibanje pri
nordijski hoji je podobno
gibanju pri teku na smučeh, začetnikom pa povzroča največ preglavic pravilno
usklajevanje gibov.

kar smo na lastni koži izkusili tudi sami.

Tudi za nas velja rek
Zdrav duh v zdravem telesu, zato smo se čez teden
dni spet zbrali in ponovili
vajo, saj nordijska hoja ni
nič tako »nemogočega«.

Besedilo in fotografije:
Darko Miholič

Na zalogi je še nekaj zgoščenk
in kaset, z naslovom
Sveta je noč, ki smo ju izdali
skupaj z New Swing Quartetom.
Od prodaje zbrana sredstva
namenjamo delovanju zveze in
društev diabetikov Slovenije
(cena zgoščenke je 2.200 SIT,
kasete pa 1.300 SIT).
Oboje lahko naročite po pošti
na naslov Zveza društev
diabetikov Slovenije,
Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana, ali po tel.
na št.: 01/430 54 44.

Nordijska hoja je ena najbolj priljubljenih tehnik rekreacije pri nas in drugod
po Evropi. Čeravno na prvi
pogled resda ni zahtevna,
je le malo ljudi, ki znajo že
na začetku gibanje rok pravilno uskladiti z nogami,
48

Ugotovili smo, da je prav
prijetna in koristna, zato
vse vabimo, da se nam pridružite.

Ob nakupu prejmete darilo obesek za ključe.
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

Piknik murskosoboškega društva
Društvo diabetikov Murska Sobota je 23. septembra
za svoje člane organiziralo
piknik. V toplem jesenskem
popoldnevu smo se ob 13.
uri zbrali v prostorih društva paraplegikov. Piknika se
je udeležilo 33 članov.
V prijetnem okolju, ob
okusni jedači in pijači je
bilo druženje zelo prijetno.
Člani smo tako zopet imeli
priložnost pogovoriti se, posvetovati in izmenjati kakšno
izkušnjo ter se seveda tudi poveseliti. Druženje smo končali v poznih popoldanskih urah v upanju, da se kmalu
spet snidemo.
Jožica Gibičar

Društvo diabetikov Maribor

Na okrevanju v Rogaški Slatini
Osmega oktobra je bil za člane Društva diabetikov Maribor
izjemen dan. Bila je čudovita jesenska nedelja obsijana
s soncem, ko smo se ob 14. uri z avtobusom odpeljali
v Rogaško Slatino.
Že čez eno uro smo prispeli v Kristalno dvorano
hotela Grand v Rogaški Slatini, kjer so nas pričakali in
nam zaželeli dobrodošlico.
Prav tako nas je prisrčno
pozdravil predsednik društva Viktor Navršnik. Okrevanje se začelo v ponedeljek z jutranjo gimnastiko v
bazenu in s pregledi pri
zdravniku. Po kosilu smo
se v velikem številu udeležili predavanja podjetja
Arcus International, katerega predstavnik je predaval

o sprostitvi in terapiji za
bolezni srca in ožilja, o
sladkorni bolezni, inkontinenci, artritisu, glavobolu,
prostati … Ponedeljkov
večer smo končali s slovesno večerjo, ki je potekala
ob čudoviti glasbi.
Torek se je nadaljeval po
ustaljenem urniku, popoldne pa smo poslušali predavanje o zdravi prehrani.
Po kosilu smo se skupinsko
odpravili na krajši sprehod
do gostilne pri Lojzu, saj je
bil prelep sončen dan in re-

kreacija nam je zelo dobro
dela. Srede smo se vsi zelo
veselili zaradi kostanjevega
piknika. Prvi kostanj še posebno zadiši in prav dobro
je teknil ob kozarčku
mošta.
V četrtek je predavanje
dr. Šubica zaradi zdravstvenih razlogov odpadlo, smo
ga pa dopolnili s predavanjem predstavnice družbe
Panakea Irene Roškarič, ki
je predavala o suhih ustih
pri diabetikih. Pozornost
poslušalcev je bila velika,
saj je bila ta tema za nas
nekaj novega. V petek je v
poslovnem klubu dr. Miloš
Bičanin predaval o prehranskih dopolnilih pri sladkor-

Pozorno smo spremljali poučna predavanja

ni bolezni. V soboto po
zajtrku in jutranji gimnastiki smo šli na sprehod do
paviljona, kjer je bila čudovita razstava kaktej. Bila je
prava paša za oči, saj je
bilo razstavljenih več kot
5000 vrst kaktusov. Popoldne smo zapolnili s
sprehodom do kmetije Perkovič, kjer je bilo veselja in
dobrega razpoloženja zvrhan koš.
Ves teden je potekalo
tudi merjenje sladkorja v
krvi. Vsi člani so bili z
okrevanjem zelo zadovoljni
in na račun tedenskega
programa ni bilo pripomb.
Naj končam s pregovorom
naših članov, in sicer - vse
kar je lepo, prehitro mine.
Tako je bilo tudi pri nas.
Besedilo in fotografiji:
Silva Štern

Vesela družba na kmetiji Perkovič
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DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

Datum

Vsebina

Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel. št..

ob 14.00, Kulturni dom Groblje
(ura bo določena naknadno)
ob 16.00, Gostišče Kovač- Količevo

Maks Grošelj, 031 800 656, 01 722 76 11
Maks Grošelj, 031 800 656, 01 722 76 11
društvena pisarna, 01 721 42 79

objavljeno bo na plakatih
objavljeno bo na plakatih
objavljeno bo na plakatih
objavljeno bo na plakatih
od 9.00 do 11.00, trgovina BIO-MED Idrija
ob 19.00, stara OŠ Idrija

Valerija Pavšič, 040 840 204
Zdenka Bogataj, 031 307 089
Zdenka Bogataj, 031 307 089
Zdenka Bogataj, 031 307 089
Valerija Pavšič, 040 840 204
Valerija Pavšič, 040 840 204

ob 18.00, v jedilnici TIB-Transport

Ivan Bergoč, 041 726 036

Društvo diabetikov Domžale
9. december
20. januar 2007
15. februar 2007

20 let Društva diabetikov Domžale
Zimski društveni pohod
Občni zbor

Društvo diabetikov Idrija
december
januar 2007
februar 2007
februar 2007
1. ponedeljek v mesecu
4x mesečno (ob petkih)

Kuharska šola
Ogled gledališke predstave
Izlet s kopanjem
Nočni pohod na Javornik
Merjenje krvnega sladkorja, holesterola in tlaka
Telovadba

Društvo diabetikov Ilirska Bistrica
16. december

Prednovoletno srečanje

Društvo diabetikov Kamnik
vsako 1. torek v mesecu Merjenje krvnega sladkorja, pritiska, tigliceridov in holesterola od 8.00 do 12.00, sedež DU Kamnik,
Kolodvorska 5, 1. nadstropje (pri Marjanci)

01 839 10 15

Društvo diabetikov Kočevje
20. december
1. sre. in 1. čet. v mes.

Božično-novoletna zabava s plesom
Merjenje sladkorja, holesterola, trigliceridov in krvnega tlaka

ob 19.00, restavracija Marof
od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov

1. sreda v mesecu
1. ponedeljek v mesecu
vsak ponedeljek
vsak torek
vsaka sreda in četrtek
zadni četrtek v mesecu

Informativni dan
Obisk diabetikov na domu in Domu starejših občanov Kočevje
Telovadba za diabetike
Voden pohod v okolici Kočevja
Uradne ure
Kopanje v Dolenjskih Toplicah

ob 17.00, pisarna društva diabetikov
po programu
po prijavah
ob 16.00, avtobusna postaja Kočevje
od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov
ob 9.00, avtobusna postaja Kočevje

Ksenija Vidoševič, 031 299 555
Bojan Figar, 041 929 836,
Branka Kovačič, 041 518 256
Ksenija Vidoševič, 031 29 95 55
člani IO in prostovoljci, 01 893 90 13
Kaligarič, 01 893 90 13
Jože Krapež, 041 624 414
dežurni člani, 01 893 90 13
Branka Kovačič, 041 518 256

ob 17.00, Brunarica Štern, Kokrica
ob 9.30, ob jezeru na Jezerskem
ob 14.00, Avtobusna postaja Kranj
ob 17.00, pred Diabetičnem centrom Kranj
od 15.00 do 17.00, društ. pisarna v Diab. centru
od 15.00 do 17.00, društ. pisarna v Diab. centru

društvena pisarna ali 04 202 83 10
društvena pisarna ali 04 202 83 10
društvena pisarna ali 04 202 83 10
društvena pisarna ali 04 202 83 10
društvena pisarna ali 04 202 83 10
društvena pisarna ali 04 202 83 10

ob 10.00, Zdravstveni dom
od 9.00 do 11.00, Nikova 9, Lenart

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

datum sporočimo naknadno
ob 15.00, odhod izpred društvene pisarne
ob 8.00, izpred društvene pisarne
ob 19.00, Športna dvorana Litija
od 14.00 do 17.00, v društveni pisarni
od 8.00 do 11.00, v društveni pisarni
od 8.00 do 10.00, v društveni pisarni

društvena pisarna, 01 898 15 84
društvena pisarna, 01 898 15 84
društvena pisarna, 01 898 15 84
društvena pisarna, 01 898 15 84
društvena pisarna, 01 898 15 84
društvena pisarna, 01 898 15 84
društvena pisarna, 01 898 15 84

od 15.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2
ob 19.00, Zavod RS za rehabilitacijo
ob 17.00, ŠD Tabor
od 14.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2
ob 10.00, Ulica Stare pravde 2
ob 17.00, Bit center
od 9.00 do 11.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 01 282 21 33
Hrmina Šteh, 041 338 372
Hrmina Šteh, 041 338 372
Igor Novak, 01 282 21 33
Igor Novak, 01 282 21 33
Igor Novak, 01 282 21 33
Igor Novak, 01 282 21 33

Društvo diabetikov Kranj
8. december
17. februar 2007
18.-25. februar 2007
vsak 2. četrtek v mes.
vsak ponedeljek
vsako sredo

Prednovoletno srečanje članov DD Kranj
Smučarski teki ter druge zimske aktivnosti
7-dnevni izobraževalni program v Šmarjeških Toplicah
2-urni pohodi v okolico Kranja
Uradne ure
Uradne ure

Društvo diabetikov Lenart
december
vsak 1. pon. v mesecu
vsako sredo

Obisk starejših občanov
Pohod v okolici Lenarta
Uradne ure v pisarni društva

Društvo diabetikov Litija
v decembru
vsak 2. torek v mesecu
vsak četrtek
vsak pon. in sredo
vsako 1. sredo v mes.
vsako 1. sredo v mes.
vsako sredo

Novoletno srečanje
Kopanje v Zdravilišču Laško
Organizirana hoja po programu
Telovadba v telovadnici
Uradne ure
Merjenje sladkorja, krvnega tlaka in holesterola
Uradne ure

Društvo diabetikov Ljubljana
vsak 1. pon. v mesecu
vsako 1. in 3. sre. v mes.
četrtek
ponedeljek
sreda
sreda
torek, četrtek

Merjenje HbA1c, mikroalbumini
Plavanje
Telovadba
Svetovanje, informiranje, merjenje
Voden sprehod z merjenjem
Badminton
Svetovanje, informiranje, merjenje

Društvo diabetikov Maribor
vsako sredo

Uradne ure v pisarni društva

od 13.00 do 15.00, Trubarjeva 15, Maribor

Društvo diabetikov Mežiške doline
vsak torek

Pohodi v okolico Kotelj

vsak torek
vsako sredo

Pohodi v okolico Mežice
Pohodi v okolico Črne
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ob 15.00, po dogovoru,
skupaj z društvom osteroporoze
ob 16.00, avtobusna postaja
ob 16.00, avtobusna postaja
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Marjeta Macur, 041 847 401
Srečko Podhraški, 040 306 530
Branko Lepičnik, 041 283 029

Datum

Vsebina

Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel. št..

ob 17.00, v klubu PAC, za zavalovalnico Triglav,
Lendavska ul. 5, Murska Sobota

Darko Miholič, 041 364 953

ob 13.30, OŠ Grm
od 12.00 do 15.00, Šmarješke Toplice
od 19.00 do 21.00, Šmarješke Toplice

Silvo Oblak, 07 332 58 08
Majda Kristan, 031 612 947
Majda Kristan, 031 612 947

ob 16.00, Gastro Ptuj
od 8.00 do 10.00, društvena pisarna
od 8.00 do 10.00, društvena pisarna

Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41

ob 17.00, pri bivši Nami
od 15.00 do 16.00, kegljišče
ob 15.30, pri mostu k NO

Danica Sekavčnik Kotnik, 040 279 806
Stane Oblak, 051 613 342
Olga Repotočnik, 041 945 664

ob 18.00, dijaški dom Poden
ob 9.00, Brezje pri Tržiču
ob 9.30, Jezersko ob jezeru
ob 9.00, Podlubnik
od 8.00 do 10.00, ZD Škofja Loka, društ. pisarna

Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125

ob 16.00, ZD Tolmin
ob 15.00, ZD Tolmin

Severina Hvala, 05 388 18 85
Robert Rušič, 05 388 26 53

Društvo diabetikov Murska Sobota
vsako 1. sreda v mes.

Sestanek Društva diabetikov Murska Sobota

Društvo diabetikov Novo mesto
20. december
Pohod Gabrje-Jevštovce
od ponedeljka do petka Rekreativno plavanje
od ponedeljka do petka Rekreativno plavanje

Društvo diabetikov Ptuj
21. december
vsako 1. sredo v mes.
vsako 2. sredo v mes.

Družabno srečanje ob zaključku leta
Naročilo vstopnic za Terme Ptuj
Razdelitev vstopnic

Društvo diabetikov Slovenj Gradec
vsak petek
vsak petek
vsako sredo

Kolesarjenje
Kegljanje
Pohod

Društvo diabetikov Škofja Loka
16. december
13. januar 2007
17. februar 2007
vsak četrtek
vsak torek in sredo

Novoletno srečanje
Sankanje - pohod na Bistriško planino
Smučarski teki in druge zimske aktivnosti
Pohod v okolici Škofje Loke
Merjenje sladkorja, holesterola in krvnega tlaka

Društvo diabetikov Tolmin
4 x v decembru
december

Telovadba
Predavanje: Diabetična nefropatija

Društvo diabetikov Tržič
vsak 1. in 3. tor. v mes.
vsako 1. soboto v mes.
vsak torek
vsako sredo

Meritve krvnega sladkorja v Bistrici
Meritve krvnega sladkorja v Tržiču
Uradne ure v pisarni društva
Sprehod

od 18.00 do 19.00
od 9.00 do 10.00, v društvu upokojencev
od 18.00 do 19.00
ob 10.00

Društvo diabetikov Velenje
9. december
6. januar 2007
1. februar 2007
vsak četrtek
vsak ponedeljek
vsak ponedeljek
vsak torek
vsako sredo

Pohod na Kozjak in zaključek
Zdravju naproti: Gora Oljka
Čez Koželj
Tedenski pohod Šoštanj
Uradne ure društva
Uradne ure društva
Fitnes v Skalci
Tedenski pohod Velenje

ob 9.00, avtobusna postaja
po dogovoru
ob 9.00, avtobusna postaja
po dogovoru, Ribiška koča Šoštanj
od 9.00 do 11.00, sejna soba društva upokojencev
od 15.00 do 16.00, sejna soba društva upokojencev
po dogovoru, Skalca
po dogovoru, Ribiška koča Velenje

Fanika Jurjovec, 03 891 10 85
Fanika Jurjovec, 031 437 595
Fanika Jurjovec, 03 891 10 85
Fanika Jurjovec, 03 891 10 85
Milica Vertačnik, 031 389 807
Antonija Škrbič, 041 240 496
Milena Knez, 040 861 251
Cilka Miklavžina, 041 692 127

Knjiga Sladkorna bolezen, gibanje in šport
NAROČILNICA za knjigo SLADKORNA BOLEZEN, GIBANJE IN ŠPORT

Cena knjige je 5.425 tolarjev. Za člane s člansko izkaznico je cena 4.340 tolarjev.
Ime in priimek: .............................................................................................................
Ulica: ............................................................................................................................
Pošta in kraj: .................................................................................................................
Telefonska številka: ................................................... Število izvodov: ......................
Št. članske izkaznice: .............................

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.

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

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

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

popusta pri gotovinskem plačilu pri nakupu darilnih bonov
za storitve v kopališki recepciji
za storitve wellness (bazen,
savna, fitnes, kombinacijo teh
storitev in druge storitve v
Centru zdravja in lepote). Popust ne velja za vrednostne
darilne bone. Popust se ne
sešteva z drugimi popusti, ki
jih ponuja Zdravilišče Laško.
Unior, d. d., program turizem,
Cesta na okroglo 15, Zreče,
tel.: 03 757 61 62 in 03 757 61
55. Člani društev diabetikov
imajo pri rezervaciji bivanja v
KTC Rogla in Termah Zreče 10odstotni popust na redne cene
penzionov, polpenzionov, najemov in paketov.
Hotel Sava Rogaška, d. o. o.,
Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina, tel.: 03 81 14 000, faks:
03 81 14 732. 10 odstotkov
popusta na storitve po rednem ceniku in pet odstotkov
popusta na programe.
Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, Jadranska
cesta 73, Ankaran. 5 odstotkov popusta na cene penzionskih storitev. Pokličite po tele-

fonu 05 669 20 00. Člani se v
recepciji evidentirajte s člansko izkaznico.
Terme Dobrna, d. d., Dobrna
50, Dobrna, tel.: 03 780 80 00,
faks: 03 780 81 11. Nudijo 10
odstotkov popusta na storitve,
in sicer v Medicinskem centru,
lepotnem centru Hiša na travniku, za kopanje v bazenih, v kopelih in Deželi savn, na cene v
letnem katalogu programov
2006 ter na sezonske ponudbe.
Popust velja le za individualne
rezervacije (brez posredovanja
agencij). Z uveljavljanjem popustov iz ponudbe se izključujejo vsi ostali popusti.

PREHRANA
UPINA, d. o. o., dopolnila k
prehrani, Franca Nebca 14,
Ljubljana (Rakovnik), tel.:
01 427 20 83. V naši prodajalni do 31. decembra 2006 ponujamo 10-odstotni popust
na izdelke Lecitin, Anthogenol, Omega 3, Kavo karamel
in sladila Sunvit. Obiščete nas
lahko v ponedeljek, sredo in
petek od 10. do 12. ure ali pokličite za brezplačni katalog
izdelkov!

SANITETNI

MATERIAL
ZA DIABETIKE IN DRUGO

www.sanolabor.si
V Sanolaborjevih specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, zdravili brez recepta in raznovrstnimi izdelki za
zdravo življenje po vsej Sloveniji ponujamo vsem članom 5 % popust pri
nakupu. Popust ne velja za blago, ki je že znižano ali je v akciji.
Specializirane Sanolaborjeve prodajalne:
Ljubljana – Citypark, Šmartinska 152, tel.: 01 521 12 88
– Cigaletova 9, tel.: 01 23 25 371
– Koseze, Ul. bratov Učakar 54, tel.: 01 510 84 48
– Celovška 280, tel.: 01 510 85 19
Domžale, Slamnikarska 1, tel.: 01 724 44 23
Postojna, Zdravstveni dom, Prečna 2, tel.: 05 720 36 10
Brežice, Zdravstveni dom, Černelčeva 8, tel.: 07 499 32 00
Sevnica, Zdravstveni dom, Trg svobode 14, tel.: 07 816 28 40
Ribnica, Zdravstveni dom, Majnikova 1, tel.: 01 836 97 56
Maribor, City Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, tel.: 02 231 05 76
Novo mesto, Mercator center, Podbevška 4, tel.: 07 393 02 60
Slovenj Gradec, Mercator center, Ronkovska 4a, tel.: 02 883 86 06
Trbovlje, Trg revolucije 26, tel.: 03 563 02 96
N. Gorica, Mercator c., Industrijska c. 6, Kromberk, tel.: 05 333 44 96
Murska Sobota, Ul. Staneta Rozmana 7, tel.: 02 536 10 30
Velenje, Tomšičeva c. 13-15, tel.: 03 897 73 20
Jesenice, Mercator center, Spodnji Plavž 5, tel.: 04 583 64 60
Koper, Pristaniška 2 (na tržnici), tel.: 05 626 26 70
Celje, Mercator center, Opekarniška c. 9, tel.: 03 491 17 01
– Prosana, Kocbekova ul. 4, tel.: 03 544 33 95
52
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Kana, d. o. o., Žalec. V podjetju imajo dolgoletne izkušnje z
nego nog in diabetičnega stopala. Pri njih vam opravijo pedikuro, nego nog in ponudijo
izdelke za nego nog na osnovi
naravnih zelišč. Udeležite se
lahko tudi predavanja o negi
nog, ki so vsak prvi torek v
mesecu ob 16. uri ali po dogovoru za skupine. Predavanje
je brezplačno. 5-odstotni popust je na pedikuro in izdelke.
Pokličite in se naročite po telefonu 03 713 18 16. Obiščite
jih v Žalcu, Savinjska cesta 45.
Salon DIVINA, Ulica Talcev 2,
Ljubljana Poljane. Urejeno stopalo - ugodje na vsakem koraku, pedikura in nega nog,
strokovna obravnava diabetič2 0 0 6

nega stopala, manikura, ročna
limfna drenaža in refleksna
masaža stopal. Članom društva omogočamo 10 odstotkov
popusta za vse storitve. Svoj
obisk naročite po tel.: 01 43
43 821 ali 040 24 77 24.
PULZ, d. o. o., Miklošičeva 24,
Ljubljana, tel.: 01 433 10 43.
Prodaja, kontrola in servis merilnikov krvnega tlaka. 10-odstotni popust pri nakupu novega in pri popravilu starega
aparata.
Hospitalia, d. o. o., vam v svojih poslovnih enotah na Kržičevi 7 v Ljubljani, Ljubljanski
11 na Bledu in Betnavski 9/a v
Mariboru ob ustrezni predložitvi izkaznic še naprej daje 5odstotni popust pri prodajnem
programu materialov in medicinskih pripomočkov in 10-odstotni popust pri medicinskih
storitvah v svojih specializiranih storitvenih centrih.
Trgovina Revita - izdelki za
zdravo življenje, Kristanov trg
1 (na tržnici), Izola. Medicinske pripomočke izdajamo tudi
na recept oziroma naročilnico
ZZZS. 10 odstotkov popusta
za izdelke za sladkorne bolnike (merilniki sladkorja s potrošnim materialom, posebna
obutev za diabetike) in 5 odstotkov na vse druge izdelke,
razen pri izdaji na recept.
Zaloker & Zaloker, d. o. o.,
Kajuhova ulica 9, Ljubljana,
tel.: 01 542 51 11. V naši specializirani trgovini vam ponujamo 10 odstotkov popusta za
nakup aparatov za merjenje
sladkorja v krvi, testnih senzorjev, lancet, aparatov za
pomoč pri impotenci in za začasno pooperativno obutev.
BBlight, Branko Burja, s. p.,
Kotlje 105, Kotlje, tel. 02 82
77 010 ali 041 448 651. 10 odstotkov popusta pri nakupu
naprave za pripravo sanitarnih, pitnih voda in sobnih ionizatorjev (čistilcev in izboljševalcev zraka). Ogled in dodatne informacije na
http://www.bblight.com
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Geslo nagradne križanke iz prejšnje številke se glasi:
Upina dopolnila k prehrani. Izžrebani nagrajenci so: Alojz
Bučar, Pod gozdom VI/1, 1290 Grosuplje, Nada Bašin, Sončna
ulica 3, 5000 Nova Gorica, Metod Herman, Jakčeva 15, 2380
Slovenj Gradec, Ivanka Mur, Boben 33, 1430 Hrastnik, Viljem
Hercog, Ulica borcev 1, 2000 Maribor, Rado Mandič, Tomšičeva
17 A, 5280 Idrija. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
Nagrade za tokratno križanko bo poklonilo podjetje Bimedia iz
Ljubljane. Rešene križanke s kuponom pošljite do 5. februarja
2007 na naslov: Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška
ulica 25, 1000 Ljubljana, s pripisom »Nagradna križanka št. 67«.
Ne pozabite pripisati vaše davčne številke in davčne izpostave.

Kupon za nagradno križanko št. 67

(december 2006)

Ime in priimek: ................................................................................................................
Ulica: .............................................................................................................................
Kraj in poštna številka: .....................................................................................................
Davčna številka in izpostava: .............................................................................................
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HUMORESKA

as okoli novega leta je vedno nekaj
Čposebnega,
predvsem še zadnja leta, ko

Le pogumno naprej

se novoletne norčije začnejo že prve
dni grudna. In kot bi nas ujela in premočila neka posebna plohica, nas zajemajo pravcati valovi obljub in želja sebi
in svojim bližnjim, pa znancem in prijateljem in tisti najbolj razširjenega
srca kar vsem, ki se pritepejo mimo.
Eh, kaj kmalu po tistem polnočnem
poku šampanjcev, trkanju kozarcev in
mokrih cmokih v grlu pa se tiste prelepe misli izped nekaj minut, ur, dni,
tednov ali zadnjega meseca izgubijo
neznano kam. In če smo na silvestrovo
le pregloboko pogledali v kozarec, se
brž po prespanem skrajšanem novolet-

rišnji dan, pač pa kar daleč naprej v
prihodnost. Z zdravimi upi in s polnim
zaupanjem. Pot je namreč kar prava in
tudi kažipoti so prav obrnjeni. In kje je
vzrok za tak optimizem, se boste bržkone vprašali.
Optimizem je vendarle na mestu, saj
že na dosedanji poti nismo opazili nepotrebnih nihanj. Nismo se potili niti
navzgor niti navzdol. Medtem ko so se
prejšnji drli pred vstopom v Nato in
EU »Evropa zdaj!«, imajo zdajšnji polna
usta prihajajočega evra. Največ seveda
govorijo o drobižu, ki nam bo trgal
žepe. In če kdo stresa črnoglednost, ko
pravi, da so esterajharji pred uvedbo
evrota polnili naše oštarije vsak dan,

nem jutru poleg mucka kot strahovi v
ozadju začno oglašati vprašanja, kako
bomo gurali v prihodnjih dneh in mesecih: kako nas bo vrtinčilo in krotovičilo življenje, kako nam bo šlo v službi,
kako bodo uspevali mulčki v šolah,
kam se bo vrtala draginja, obljube in
želje pa izpuhtijo v neznano.
In vendar je zdaj tistih vprašanj, kako
nam bo šlo naprej, veliko manj, kot jih
je bilo pred letom ali ped nekaj leti.
Zdaj nam postaja jasno, čedalje bolj
kristalno jasno, kot so tisti kozarci, s
katerimi nazdravljamo, ko umira silvestrovo in se poraja novo leto. Vprašanj
skorajda ne bi smelo biti več in Slovenci lahko z zaupanjem zremo ne le v jut-

zdaj pa jih lahko pošteješ na prste ene
roke, mu lahko mirno zabrusite, da je
to njihov problem, saj mi njihovih gostiln nismo polnili ne zdaj in jih tudi
prihodnje leto ne bomo. Nam se torej v
tem pogledu ne bo nič spremenilo. Naš
napredek pod katero koli vlado je stalnica.
Dokazov za to trditev je veliko, a naj
jih zapišem le nekaj. Stanje, v katerem
je naša, sicer mlečnozoba demokracija,
in razmere, ki vladajo v gospodarstvu,
so videti takšne: manjšina hitro in nezadržno ter brez posebnega truda bogati, večina živi srednje slabo, veliko jih
životari, razgibanost njihovega življenja
pa se kaže v slabih in nerednih plačah,
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odpuščanju, stečajih, mrzlih radiatorjih, v bolehnosti in podhranjenosti. To
kajpada ni vse.
K temu je treba prišteti stotisoče nerešenih zadev na sodiščih, delovanje
pravne države s sodnimi mlini, ki so
jim padli jermeni dol in jim je prišlo
kamenje v kolesje, ravbanje malih delničarjev, niti eno v korist delavcev rešeno tranzicijsko malverzacijo, ob tem pa
brezplodno parlamentarno čvekanje v
različnih komisijah za vezanje otrobov,
nategovanje sindikatov in zbornice zdelametalcev, slabe razmere v zdravstvu,
dolge čakalne dobe ...
Na srečo tudi to ni vse. Prištejemo še
prepotrebne Patriine osemkolesnike in
vojaška transportna letala, pa nove
flinte za našo vojsko, ki je čedalje več
zdoma kot na domači grudi.
Vse omenjeno je le skrajšan izvleček,
toda to so kamenčki, bolje rečeno betonski bloki, s katerimi je tlakovana
naša pot v lepšo prihodnost. Natanko tako. Kolikor slabše živimo
zdaj, toliko bliže smo lepši prihodnosti. Razmere moramo opazovati
in razumeti dialektično. Vsaka pokradena tovarna, stečaj, odpuščeni
delavci in kakšna druga nerešena
zadeva pomeni korak bliže k našemu končnemu cilju in če nam bo
jutri slabše, kot nam je danes, bomo
vsi skupaj spet bliže že omenjeni svetli
prihodnosti.
Vedeti je treba, da moramo doživeti
najnižjo stopnjo antirazvoja, življenjsko
raven najnižje stopnje ali po domače
povedano, da moramo priti totalno na
psa, od koder potem ni več padanja,
temveč le še blagodejna, sproščajoča
rast. Potopiti se moramo kot Titanic do
samega trdnega dna, ko ni več globljega potapljanja, pač pa se je mogoče le
še dvigniti. In doslej nam je pod vodstvom naših vlad vse to več kot imenitno uspevalo, mar ne?
Naj bo kakor koli že, vsem skupaj v
prihajajočem evrskem letu 2007 kličem: Pogumno naprej in navzdol do
končne zmage in svetle prihodnosti!
Jože Praprotnik

