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ZN sprejeli resolucijo o diabetesu
Janko Kušar,
predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

Spoštovane bralke, dragi bralci! Že čisto na koncu leta
2006 (20. decembra) je bila na 61. seji generalne
skupščine Združenih narodov sprejeta resolucija o sladkorni bolezni, v kateri v sklepnem delu piše, da resolucija:
1. odloča, da 14. november kot svetovni dan sladkorne bolezni postane dan Združenih narodov, ki bo zaznamovan
vsako leto, začenši z letom 2007,
2. povabi vse države članice ZN, organizacije v sistemu Združenih narodov in
druge mednarodne organizacije, kot tudi civilno družbo, skupaj z nevladnimi organizacijami in zasebnim sektorjem, da svetovni dan sladkorne bolezni počastijo na ustrezen način, da bi tako povečali javno ozaveščenost o
sladkorni bolezni in z njo povezanimi zapleti, kot tudi o preventivi in
skrbi, pri tem pa naj sodelijejo tudi izobraževalne ustanove in množični
mediji,
3. spodbuja države članice ZN k razvoju nacionalnih politik za preventivo in
zdravljenje sladkorne bolezni v skladu s trajnostnim razvojem njihovih
zdravstvenih sistemov, upoštevaje mednarodno dogovorjene razvojne cilje,
vključno z razvojnimi cilji tisočletja,
4. zahteva od generalnega sekretarja, da s to resolucijo seznani vse države
članice ZN in organizacije v sistemu Združenih narodov.
Zveza društev diabetikov Slovenije skupaj z našimi društvi pričakuje, da se
bomo vsi, ki jih omenja resolucija, odgovorno vključili v izvajanje nalog, ki jih
opredeljuje resolucija. Več informacij je mogoče dobiti na internetni strani
www.who.int/gb/.
Krepko smo že zakorakali v leto 2007. V društvih so se že začeli občni
zbori, na katerih se ocenjujejo rezultati dela v preteklem letu ter sprejemajo
programi in naloge za tekoče leto. Podobno bomo storili tudi na skupščini
zveze, ki bo 23. marca. Še pred tem, 24. februarja, je bil delovni posvet s
predsedniki društev in člani izvršnega odbora zveze. Program posveta je bil
namenjen predvsem dogovoru o nalogah in o finančnem načrtu zveze in
društev za letos.
Iz prispevkov, ki so bili lani objavljeni v našem glasilu, lahko sklepamo, da
je bila aktivnost v društvih zelo pestra in bogata. Izdajateljski svet glasila
Sladkorna bolezen predlaga, da bi letos izdali pet številk revije. V načrtu je
tudi izdaja knjige Sladkorna bolezen, ki jo bosta pripravila dr. Marko Medvešček in Maruša Pavčič, univ. dipl. inž. živil. tehn.
Letošnje osrednje športno-rekreacijsko srečanje bo pripravilo Društvo sladkornih bolnikov iz Kranja. Prireditev bo 26. maja v Kranju. Prepričan sem, da
se bodo organizatorji potrudili tako za udeležence športnih tekmovanj kot
tudi za druge udeležence in pripravili prijetno druženje.
Osrednja letošnja prireditev ob 14. novembru, dnevu Združenih narodov,
namenjenem sladkorni bolezni, bo letos 17. novembra v Velenju. Društvo
sladkornih bolnikov iz Velenja pričakuje, da se bomo osrednje proslave udeležili v čim večjem številu.
Letošnje, že 9. tekmovanje mladih iz znanja o sladkorni bolezni bo 24. novembra v Šempetru pri Novi Gorici in v Slovenj Gradcu. Zanimanje učencev
osnovnih in srednjih šol za udeležbo na tekmovanju se iz leta povečuje. To
pomeni, da je tudi med mladimi mogoče doseči večjo ozaveščenost o vzrokih
in posledicah sladkorne bolezni.
Nekaj naših društev občasno izdaja tudi svoje informacije (obvestila). V njih
člane obveščajo o predvidenih programih in različnih aktivnostih, ki jih izvajajo v okviru svojega društva.
Še več aktivnosti je v programu za letos. O teh bomo sproti obveščali naše
zveste bralke in bralce v prihodnjih številkah glasila Sladkorna bolezen.
Spoštovane bralke, dragi bralci! Pravih zimskih radosti v letošnji zimi ni
bilo prav veliko, gotovo pa ste lepe sončne dneve, ki jih letos ni manjkalo, izkoristili za prijetne in koristne sprehode, ki nam jih naši zdravniki diabetologi znova in znova priporočajo.
Pa lep pozdrav.
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Povabilo v Prekmurje
Ko prebiram revijo Sladkorna bolezen, naletim na razne članke o tej bolezni, o delovanju društev, o prijetnih
izletih in piknikih. Sladkorno imam
23 let, šest let pa sem na insulinu. S
to boleznijo kar dobro shajam, postali
sva nekakšni »prijateljici«, saj se vsak
dan ukvarjam z njo. Hvaležna sem,
da mi do sedaj ni delala velikih težav.
Tudi naše Društvo diabetikov Murska Sobota je precej aktivno, saj
imamo mladega, precej zagnanega
predsednika. Srečujemo se vsako
prvo sredo v mesecu. Ta srečanja so
prijetna in živahna. Med letom
imamo več predavanj, ki nam jih pripravijo strokovni delavci soboške bolnišnice, kjer nam omogočajo tudi različne oblike rekreacije. Mnogi izmed
nas so tudi veliki ljubitelji nordijske
hoje. Zdaj že načrtujemo spomladanske izlete po naši lepi domovini.
Bilo bi lepo, če bi se kakšno društvo odločilo in prišlo pogledat tudi
našo lepo pokrajino - Prekmurje, ki je
najlepše prav spomladi, ko se prebuja
prelepa ravnica in jo ljudje hitijo obdelovati. Pred davnimi časi so to počeli s kravami, ki so vlekle »kola«, kar
je bilo zelo idilično, in te idile ne
more zamenjati nobeno brnenje traktorjev. Tudi naši griči, čeravno nizki,
so prav lepe izletniške točke.
Torej, na svidenje!
Ivana Babič
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BESEDA UREDNIKA

Otroci nosijo breme epidemije
sladkorne bolezni
Cveto Pavlin, vaš urednik

Kronične bolezni, med katere sodi tudi sladkorna bolezen, povzročijo za 60 odstokov vseh smrti po svetu. Trije najpogostejši dejavniki tveganja za nastanek teh
bolezni so nepravilno prehranjevanje, premajhna telesna aktivnost in kajenje. Samo
zaradi kajenja vsako leto na svetu umre vsaj pet milijonov ljudi. Letos bo zaradi
kroničnih bolezni prezgodaj umrlo 17 milijonov ljudi.
Milijarda odraslih oseb je predebelih, njihovo število pa bo do leta 2015 preseglo 1,5 milijarde. To
pomeni, da vsi ti ljudje na plečih, trebuhih, nogah, rokah, podbradkih in drugod vlačijo naokrog velike količine sala in da so bolj podvrženi številnim boleznim. Čedalje več debelih je tudi med otroki.
Med mlajšimi od petih let je 22 milijonov pretežkih. Število groteskno debelih otrok se je v zadnjih
štiridesetih letih potrojilo in jih je zdaj že 15 odstotkov vseh.
V ZDA, kjer se na vse mogoče načine spopadajo s prenajedanjem in nezdravim načinom prehranjevanja, a je kljub temu čedalje več otrok pretežkih, so v nekaterih zveznih državah staršem začeli iz
šol poleg sporočil o učnem uspehu pošiljati tudi sporočila o tem, da je njihov otrok predebel, in
sicer, če otrokov indeks telesne mase za več kot 30 odstotkov presega povprečje njegove starostne
skupine.
Američani samo za prigrizke vsako leto porabijo 24 milijard dolarjev. Večina teh prigrizkov je ocvrta v olju, v katerem so tudi neznani kemični dodatki, zaradi katerih se jim tisti, ki takšne prigrizke
začnejo uživati, pozneje nočejo več odreči. Ker zaradi takšne hrane ni samo čedalje več debeluhov,
ampak tudi hudih bolnikov, nekateri že predlagajo, da bi proizvajalce takšne hrane bolj obremenili z
davki, denar pa uporabili za zdravljenje predebelih ljudi s kroničnimi boleznimi.
Če bi odpravili dejavnike tveganja, ne samo nepravilno prehranjevanje, ampak tudi kajenje, čezmerno pitje alkohola ter povečali telesno aktivnost in skrb za zdrav način življenja, bi zelo zmanjšali nastanek kroničnih bolezni. Tako bi bolezni srca in žilja, možganske in srčne kapi in sladkorno
bolezen tipa 2 zmanjšali vsaj za 80 odstotkov in rakave bolezni za vsaj 40 odstotkov.
Če pogledamo samo podatke za sladkorno bolezen, nam ti povedo, da ima sladkorno bolezen več
kot 240 milijonov ljudi na vsem svetu (v Sloveniji več kot 100.000). Vsako leto se to število poveča
vsaj za šest milijonov novih bolnikov, tako da lahko govorimo o pandemiji sladkorne bolezni, ki onesposobi ali pomori čedalje več za delo sposobnih ljudi.
Tudi za sladkorno bolezen je tako kot za vse kronične bolezni značilna hitra rast, ki jo povzročajo
dejavniki tveganja, kot so nezdravo življenje, prevelika telesna teža, stres, telesna nedejavnost, debelost ... Po napovedih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Mednarodne diabetične zveze (IDF)
naj bi v prihodnjih desetih letih število smrti zaradi sladkorne bolezni naraslo za več kot 50 odstotkov. Še huje bo v nerazvitih in slabše razvitih državah, kjer se bo število smrti zaradi sladkorne bolezni povečalo za 80 odstotkov.
Ker sladkorna bolezen ni ozdravljiva, sta pomembna preventiva in zmanjševanje vpliva dejavnikov
tveganja, ko pa se razvije, je pomembno njeno učinkovito vodenje, s katerim zmanjšamo zaplete, ki
jih sladkorna bolezen povzroča na očeh, ledvicah, nogah, ožilju in drugih organih.
Kar nekaj pomembnih svetovnih dnevov nas opozarja na potrebo po večji skrbi za naše zdravje.
Tako je na primer 8. marca svetovni dan ledvic, 7. aprila svetovni dan zdravja, 14 novembra pa svetovni dan diabetesa, ki ga bomo letos prvič počastili kot svetovni dan sladkorne bolezni pod okriljem
Združenih narodov. Zakaj so pomembi takšni dnevi in zakaj je pomembna preventiva, nam povedo
podatki prej omenjenih organizacij.
Poglejmo še nekatere podatke, ki jih je decembra lani objavila IDF:
• sladkorna bolezen tipa 1 se razvije pri več kot 70.000 otrocih na leto (na dan za sladkorno boleznijo zboli 200 otrok po svetu),
• sladkorna bolezen pri otrocih narašča s triodstotno letno stopnjo,
• letos bo na svetu s sladkorno boleznijo tipa 1 živelo 440.000 otrok, mlajših od 14 let,
• sladkorna bolezen tipa 1 najhitreje narašča v južni in vzhodni Afriki,
• sladkorna bolezen tipa 1 narašča tudi na območjih z do zdaj nizko prevalenco, kot sta na primer
srednja in vzhodna Evropa,
• tudi sladkorna bolezen tipa 2 je velik problem, še posebej v nekaterih etničnih skupinah,
• pri teh narašča smrtnost zaradi sladkorne bolezni,
• pri mladostnikih narašča število zapletov zaradi sladkorne bolezni.
Zato ni presenetljivo, da se bo IDF letos bolj posvetila sladkorni bolezni pri otrocih in mladostnikih.
Ker so problemi tako veliki in resni in ker sta pomen pravilnega in pravočasnega ukrepanja in ozaveščanja mladih tako zelo pomembni, so na IDF sklenili, da bodo kampanjo podaljšali tudi prihodnje leto.
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V Capetownu smo se udeležili
19. svetovnega kongresa IDF
Kongresa se je udeležilo več kot 12.000 delegatov iz vsega sveta, in sicer zdravniki, medicinske sestre,
predstavniki farmacevtske industrije, predstavniki zvez in društev sladkornih bolnikov. Čez dve leti bo 20.
kongres v Kanadi.
V imenu Zveze društev diabetikov
Slovenije sva se s Slavkom Brusom v
Južni Afriki, v Capetown, udeležila
19. kongresa Medanarodne diabetične zveze IDF. Imela sva svojo stojnico, kjer se je s plakatom predstavila
zveza z vsemi 39 društvi. Slovenska
stojnica je bila lepo opremljena, saj
sva predstavila tudi Slovenijo. Veliko
novinarjev iz vsega sveta je obiskalo
našo stojnico. Bili so zelo navdušeni
nad lepotami Slovenije in organiziranostjo naših društev. Veliko vprašanj
je bilo o tem, kako se sladkorni bolniki v Sloveniji borimo proti tej kruti
bolezni. Marsikdo sploh ni vedel, kje
je Slovenija.

sva občutila, kako
zadovoljni smo
lahko sladkorni
bolniki v Sloveniji.
Našo stojnico
so obiskali tudi
predstavniki različnih slovenskih
podjetij, ki so se
tudi udeležili kongresa. Zelo veliko
sva se družila s
predstavniki iz
Hrvaške, zadrževala pa sva se
tudi pri stojnici
Kanade, kjer bo
Nekaj udeležencev se je veselo nastavilo za “gasilski” posnetek
leta 20.
7pred slovensko stojnico
NOVOSTI GLEDE ZDRAVLJENJA 2009.
svetovni kongres
SLADKORNE BOLEZNI
sladkornih bolnikov.
vorilo tudi o resoluciji Organizacije
Kongresa se je udeležilo okoli
Na kongresu v Capetownu sva
združenih narodov o sladkorni bole12.000 delegatov iz vsega sveta. To
spoznala zanimive ljudi. Pogovarjala
zni, ki pa je šele na začetku uresničeso bili zdravniki, medicinske sestre,
sva se z zdravniki iz Kenije in Indije,
vanja. S Slavkom Brusom sva si prepredstavniki zvez in društev. Organisestrami iz Južne Afrike, sladkornimi
davanja malo razdelila ter poskušala
zacija kongresa
dobiti čim več slikovnega in promoje bila izjemna,
cijskega gradiva. Seveda se vseh presaj smo bili varo- davanj nisva mogla udeležiti, ker to
vani na vsakem
ni bilo mogoče, zato sva si izbrala
koraku, čeprav
samo nekaj najzanimivejših.
naju je bilo pred
Generalni sponzor kongresa je bilo
odhodom najbolj
podjetje Novo Nordisk, ki je zunaj
strah prav zaradi
kongresne stavbe pripravilo prostor,
najine varnosti.
kjer smo lahko vsi udeleženci konNa kongresu je
gresa podpisali resolucijo o sladkorni
bil velik razstavni bolezni. Izmerili so nam tudi indeks
prostor, kjer so
telesne mase. Z Slavkom sva z zanise predstavljala
manjem prisluhnila komentarju po
vsa svetovna pomeritvi.
djetja, ki imajo
Pretresljiv je bil podatek, da je lani
pripomočke za
v državah EU za sladkorno boleznijo
lajšanje in zdravumrlo približno 721.000 ljudi, v afriljenje
sladkorne
ških državah pa približno dvakrat toVstop v areno kjer sva podpisala resolucijo o sladkorni bolezni
bolezni. Predliko. To so številke, ki pričajo o restavljali so novosti glede zdravljenja
bolniki in predstavniki iz Kambodže
snosti te bolezni. V prihodnosti naj
sladkorne bolezni in z njimi se je
in Kameruna, pa iz Afganistana, Malbi se umrljivost zaradi sladkorne bobilo zanimivo seznaniti.
divov, Slovaške, Makedonije, Srbije,
lezni še povečala, če ne bomo odloČrne gore, ZDA in še bi lahko naštečno ukrepali. Zato bi se ves svet
PODPORA RESOLUCIJI OZN
vala. Veliko sva izvedela tudi o zdravmoral zavzeti za resolucijo OZN o
O SLADKORNI BOLEZNI
ljenju in organiziranosti društev sladsladkorni bolezni, ki naj bi sladkorkornih bolnikov v njihovih državah.
Vsak dan je bilo približno 60 prenim bolnikom prinesla lepšo prihodNekatere zgodbe so bile pretresljive,
davanj o sladkorni bolezni in o zaple- nost.
segle so globoko v srce in šele takrat
tih, povezanih z njo. Veliko se je goBesedilo in fotografije: Romana Praprotnik
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Od Dunaja in Varšave
do resolucije OZN o sladkorni bolezni
Leto 2006 je bilo za reševanje problematike sladkorne bolezni zelo uspešno. Bilo je več pomembnih srečanj,
na katerih so govorili o sladkorni bolezni, sprejeti pa sta bili tudi resoluciji EU in OZN o sladkorni bolezni.

Vlasta Gjura Kaloper, dr. med.

Avstrija je kot predsedujoča država EU v prvi polovici lanskega leta
na srečanju predstavnikov evropskih
ministrstev za zdravje februarja na
Dunaju sladkorno bolezen izpostavila kot prednostni zdravstveni problem. Nato so evropski zdravstveni
ministri v začetku junija sprejeli
sklepe za obvladovanje sladkorne
bolezni v EU. Leto se je po intenzivni kampanji končalo s sprejetjem
resolucije o sladkorni bolezni na generalni skupščini Organizacije združenih narodov. Nič od tega pa se seveda ne bi zgodilo brez podpore in
aktivnosti na nacionalnih ravneh kot
na ravni EU.

DELOVATI

MORAMO SKUPAJ

V Varšavi je bila redna letna skupščina IDF/Evropa in srečanje Skupaj
smo močnejši. Udeleženci so dobili
veliko spodbude z zanimivimi predstavitvami in razpravami. Prvič se je
zgodilo, da se je srečanja udeležila
visoka predstavnica Evropske komisije. Georgina Georgiou, namestnica
Markosa Kiprianuja, evropskega komisarja za zdravje in varstvo potrošnikov, ki je predstavila načrte komisije za reševanje problematike sladkorne bolezni.
Georgina
Georgiou je
uradno obljubila: »EU
lahko posreduje tam, kjer
ni zagotivljena zadovljiva
zdravstvena
raven. In tako
je tudi s sladGeorgina Georgiou,
namestnica Markosa
korno bolezKiprianuja, evropskega
nijo. Nadaljekomisarja za zdravje in
vati je treba
varstvo potrošnikov
začeto delo,
predvsem je treba začeti izvajati
sklepe, ki so jih junija sprejeli zdravstveni ministri. Tako kot v letu 2006
moramo tudi v letu 2007 delovati

skupaj in poskrbeti, da se bodo besede uresničevale.«

SODELOVATI MORA
TUDI ŠIRŠA DRUŽBA
Evropski poslanec iz Velike Britanije
je na zasedanju Evropske komisije
postavil vprašanje o tem, kakšne
bodo v bližnji prihodnosti aktivnosti
v EU glede sladkorne bolezni. Pokazalo se je, da Evropska komisija ni izdelala natančnejšega načrta glede
tega. V odgovoru so zapisali, da so
to prepustili IDF/Evropa in posameznim organizacijam sladkornih bolnikov v državah članicah.
Mednarodna diabetična zveza je to
mnenje razumela kot pobudo za akcijo: konec januarja se je vodstvo
IDF/Evropa sestalo s predstavniki Evropske komisije, da skupaj sestavijo
načrt izvajanja sklepov in resolucije.
Mnenje IDF/Evropa in njenih članic,
tudi Slovenije, je, da se mora v reševanje problema sladkorne bolezni
vključiti tudi širša družba in ne le neposredno prizadeti.

NOVA

ZDRAVSTVENA
STRATEGIJA V EU
Evropska komisija je
pred kratkim dala v
javno obravnavo dokument, ki govori o novi
zdravstveni strategiji v
EU v prihodnjih desetih
letih. V njem so zajeti
prednostni in dejavnostni
mehanizmi za izvajanje
strategije. Tako so članice EU dobile možnost, da
komentirajo vsebino dokumenta in dodajo svoje
predloge. V dokumentu
so poudarili, da posamezne države članice še
vedno same nosijo največjo odgovornost za
zdravje svojih državljanov, čeprav čedalje večjo
vlogo in pomen dobiva
tudi EU.
F E B R U A R
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V obravnavanem dokumentu ni posebej omenjena nobena bolezen,
poudarjeno pa je, da je treba pozornost in aktivnosti usmeriti predvsem
globalnim problemom zdravja in tistim, ki so skupna osnova več boleznim. Hitro naraščanje kroničnih nenalezljivih bolezni, med katere sodi
tudi sladkorna bolezen, je omenjeno
kot eden velikih globalnih problemov.
Pričakujejo, da bo nova zdravstvena strategija zasnovana na jasnih in
objektivno merljivih merilih, kot so
na primer izboljšanje zdravja v starosti, in bolezni, ki jih je mogoče preprečevati. Razprava odpira številna
vprašanja glede razvrščanja bolezni
na prednostni seznam in glede načinov njihovega obvladovanja. Ponekod
imajo za to že veljavno zakonodajo,
drugod pa so ti mehanizmi povsem
brez pravne podlage. Zelo zanimivo
je vprašanje sodelovanja tistih, ki
materialno podpirajo vse te dejavnosti. Tako se vzpostavlja čisto nov
partnerski odnos.

Sprejeta resolucija OZN
o sladkorni bolezni, ki nas vse zavezuje
Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je 20. decembra lani prvič v svoji zgodovini
sprejela resolucijo o kakšni kronični nenalezljivi bolezni, in sicer resolucijo o sladkorni bolezni.
Podpisnice tega dokumenta, vlade držav članic OZN, so se tako zavezale, da spoznajo sladkorno bolezen
kot ogrožajoč zdravstveni problem, ki ga morajo začeti takoj in resno reševati.

Vlasta Gjura Kaloper, dr. med.

Hkrati s sprejetjem resolucije o
sladkorni bolezni je OZN 14. november, ki se na pobudo Mednarodne
diabetične zveze (International Diabetes Federation, IDF) že več let
praznuje kot svetovni dan

sladkorne bolezni, zdaj potrdila kot
dan združenih narodov o sladkorni
bolezni, ki poziva vse narode, da
takoj začnejo pripravljati programe
za preprečevanje, zdravljenje in oskrbo sladkorne bolezni v okviru svojih
nacionalnih zdravstvenih programov
in da jih začnejo takoj izvajati.
Kampanja za resolucijo o sladkorni
bolezni je bila največja do zdaj v
OZN. Združila je vse članice IDF, večino strokovne svetove javnosti ter
veliko drugih humanitarnih organizacij, farmacevtsko industrijo, gospodarstvo in civilno družbo. Dokazali
so, kako smo skupaj lahko močni.
Angleški slogan kampanje je Unite
8

For Diabetes! (Združimo se za sladkorno bolezen!).
Kampanja za resolucijo OZN o sladkornoi bnolezni je bila velika akcija,
ki je vključila vse, od vrha do »baze«.
V njej je sodelovalo 246 milijonov
sladkornih bolnikov, njihove družine,
prijatelji in
mnogi, ki živijo z
dejavniki tveganja za nastanek
sladkorne bolezni. Vsi so imeli
močan motiv za
sprejetje resolucije. Pri njenem
sprejetju se je
izkazala vlada

Republike Bangladeš,
ki je gostila generalno skupščino Združenih narodov in je
sprejetje resolucije
maksimalno podprla.
Vendar pa je sprejetje
resolucije le prvi sicer
pomemben in zavezujoč korak k reševanju
problematike sladkorne bolezni v svetu.
Od letos bodo 14.
novembra, na svetovni dan sladkorne bolezni poleg IDF tudi
Združeni narodi opozarjali na pomen preF E B R U A R
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prečevanja, zdravljenja in oskrbe
sladkorne bolezni. S tem bodo skrbeli za večjo ozaveščenost in odgovornost družbe glede sladkorne bolezni.
Pritegniti želijo vsaj milijardo ljudi, ki
se jih sladkorna bolezen kakorkoli
dotika. Vključili bodo tudi druge organizacije, ki delujejo v okviru OZN,
kot so Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organisation,
WHO), Svetovna Banka in Svetovna filantropična organizacija.
IDF in Združeni narodi so pravgotovo trdno koalicijo, ki bo dosegla pričakovane rezultate pri reševanju problematike sladkorne bolezni. Pri tem
pričakujejo podporo vseh, tudi vas,
kajti le skupaj smo močnejši!

Z A N A Š E Z D R AVJ E

S hipoglikemijo na delu
Verjetno se vsak sladkorni bolnik spominja dneva, ko so mu ugotovili sladkorno bolezen. Ob tej novici
so se marsikomu zatresla tla pod nogami, ne vedoč, kaj bo sledilo in kaj vse se bo se zgodilo v prihodnosti.

dr. Karin Kanc, dr. med.

Poleg misli na to, kako bo sploh
lahko živel s to boleznijo in kako bo
to vplivalo na življenje nasploh (partnerstvo, otroci, družina …), je ena
prvih misli tudi, kaj bo z zaposlitvijo.
Ali sploh kdo hoče zaposliti nekoga,
ki ima sladkorno bolezen, in kaj se
lahko zgodi, ko nekomu, ki je že zaposlen, ugotovijo sladkorno bolezen
in se mora povrh vsega zdraviti z insulinom? Se bo sploh lahko zaposlil?
Bo lahko obdržal službo? Kaj bo, če
med delom doživi hipo? Kako bodo
to sprejeli sodelavci, šef? Ali je bolje,
da v službi vse skupaj zamolči? Veliko vprašanj hkrati, vendar na vsa ta
vprašanja ni lahko odgovoriti.

NE BODIMO NEPISMENI
ZA SLADKORNO BOLEZEN
Človek s sladkorno boleznijo se ponavadi kar hitro znajde in spoprime s
svojo boleznijo, nekaj povsem drugega pa je, kako ga sprejmejo v službi.
Ponekod so zelo razumevajoči, drugod pa ne. Ljudje še vedno presenetljivo malo vedo o sladkorni bolezni
in nevednost je tista, ki zbuja negotovost pri delodajalcu in sodelavcih.
Tudi če o sladkorni bolezni ne vedo
ničesar, si mislijo, da je sladkorna
bolezen nekaj slabega in da bodo s
takim človekom gotovo le težave, da
bo pogosto odsoten z dela in podobno. Žalostno je, da ima nevednost
tako moč.
Ljudi je treba nenehno opozarjati
na epidemijo sladkorne bolezni, ki
grozi, da se bo razširila bolj kot
kdajkoli. Na to, da se premalo gibljemo, da jemo nezdravo hrano in da
najbrž vsi skupaj kar pričakujemo, da
nas bo sodobna medicina rešila, ko
bo to potrebno – pa ni in ne bo tako.
Sodobna medicina lahko le »pokrpa«,
mi sami pa lahko naredimo največ s
preventivo in razumevanjem sladkorne bolezni. Če za njo na srečo nismo
zboleli sami, imamo koga s sladkorno boleznijo v družini, med prijatelji,
na delovnem mestu ... Ne bodimo
nepismeni za sladkorno bolezen.
V Sloveniji je bilo že veliko narejenega glede izobraževanja mladih,

predvsem s tekmovanji iz znanja o
sladkorni bolezni, a veliko dela nas
vse skupaj še čaka ... In le tako lahko
upamo, da bo z leti na mestu delodajalca nekdo, ki razume, da se s
sladkorno boleznijo lahko dobro in
kreativno živi in dela, da ljudje s
sladkorno boleznijo niso nikakršni
»bavbavi«, ki so vsak mesec v bolniški – da so to ljudje kot vsi drugi,
da imajo svoje sanje, želje, polet,
ideje in veselje do dela – ljudje, ki bi
radi ustvarjali svet.

DOBRO JE,

DA VSAJ
NAJBLIŽJI SODELAVCI VEDO

Ena zelo pomembnih »etap« v človekovem življenju s sladkorno boleznijo, predvsem pri tistih, ki se zdravijo z insulinom, je obvladovanje hipoglikemije na delovnem mestu, vendar
ne bom govorila o pilotih in poklicnih voznikih, kjer zaradi narave dela
zakonsko, vsaj v Evropi, ni dovoljeno,
da bi ga opravljal nekdo, ki se zdravi
z insulinom.
V službi pomaga, da si delo vnaprej organiziramo in poskrbimo za
primerne odmore – tako za malico
kot tudi za meritve glukoze v krvi. To
pa ni vedno mogoče. Lahko se zgodi,
da smo na sestanku, ki traja dlje,
morda tudi na službeni poti – včasih
delo tako »povleče«, da pozabimo na
čas. Dobro je imeti s seboj kaj za
pod zob – nekaj, kar posamezniku
glede na izkušnje pri hipi najbolje
pomaga, pa obenem ne požene sladkorja tja do neba.
V neki študiji so pri zaposlenih,
zdravljenih z insulinom, ugotovili, da
se večina hip zgodi pozno popoldne,
proti večeru in ob koncu tedna, torej
sploh ne na delovnem mestu. Kljub
temu je dobro, da vsaj najbližji sodelavci vedo, da se kolega ali kolegica
zdravi z insulinom, in tudi da vedo,
kako z glukagonom pomagati pri
hudi hipoglikemiji.
V nekaterih okoljih se zdi morda
nemogoče, da bi o sladkorni bolezni
zaupali sodelavcem. Spoštujem
takšno odločitev, a potem je vse
breme na človeku s sladkorno boleznijo. Prav škoda bi bilo, da spričo nezaupanja nekdo »za vsak primer raje

Vedeti za sladkorno bolezen sodelavca je pomembno, tudi če delo poteka v izmenah. Seveda je mogoče
insulinsko zdravljenje prilagoditi tudi
delu v nočni izmeni, ni pa vedno
lahko in gotovo se je z delodajalcem
mogoče dogovoriti za primerno
rešitev.
Vsi smo ljudje: nekdo ima sladkorno bolezen in kdaj pa kdaj doživi
hipo, nekdo drug ima spet občasno
depresivno razpoloženje, nekdo je
nenehno prehlajen ali ima alergijo,
spet tretji ima težave z želodcem ali
s hemoroidi – vse to bi morali sodelavci in delodajalci razumeti.
Nekdo me je nekoč vprašal: Ali je
hipoglikemija ozdravljiva? Seveda je,
vedno znova in znova – ozdravljiva
pa je tudi človeska nevednost – če le
hočemo!

2 0 0 7
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živi na višjih sladkorjih« in s tem zaradi bojazni pred hipoglikemijo in
pred tem, da bi se »izdal« pred sodelavci, žrtvuje dobro urejenost sladkorne bolezni.

DELAVCI

IN DELODAJALCI
NAJ BI SE BOLJE RAZUMELI

Lažje slovo od cigaret
Še kadite, je vprašanje, ki ga bomo v prihodnjih tednih in mesecih verjetno slišali čedalje pogosteje.
Razloga sta dva. Marca bo najverjetneje sprejet novi, strožji zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov,
ki bo med drugim prepovedoval kajenje na vseh javnih mestih in v lokalih. Prav tako marca prihaja novo,
breznikotinsko zdravilo za odvajanje od kajenja. To bo marsikaterega kadilca spodbudilo, da bo začel
vsaj razmišljati o tem, da bi opustil nevarno razvado.

Asist. mag. Tomaž Čakš, dr. med.,
nacionalni koordinator za kajenje
pri Svetovni zdravstveni organizaciji

Po statističnih podatkih v Sloveniji
kadi skoraj četrtina odrasle populacije. Število kadilcev res upada, vendar
žal ne med mladimi, kjer je položaj
ravno nasproten. Kadi skoraj tretjina
deklet. Ti podatki nas uvrščajo na
sedmo mesto med vsemi državami
članicami EU. Med kadilci je približno
70 odstotkov takih, ki bi radi nehali
in so to že nekajkrat poskušali, vendar so se njihovi poskusi vselej
končali neuspešno. To ni presenetljivo, če upoštevamo, da nikotin v cigaretah povzroča tako telesno kot
duševno zasvojenost.

nastanku možganske kapi, srčnega
infarkta, zvišanega krvnega tlaka,
krčnih žil, sladkorne bolezni, kronične obstruktivne pljučne bolezni,
pljučnega raka, raka grla in glave,
raka materničnega vratu ... Kar eden
od dveh kadilcev umre zaradi bolezni, povezane s kajenjem. Obenem je
kajenje velika obremenitev zdravstvenega sistema. Enoletno zdravljenje
bolnika s pljučnim rakom, ki prejema
najsodobnejša biološka zdravila,
stane več kot 80.000 evrov.

KNJIŽICA

O
ŽIVLJENJU BREZ CIGARETE
Kadilci pri odvajanju od nikotina
pogosto potrebujejo pomoč. Pri odva-

Rotar Pavlič, dr. med., avtorica
brošure, pravi: »Namen knjižice je
osvetliti vse dejavnike in pomisleke v
zvezi s kajenjem in izpostavljenostjo
cigaretnemu dimu. Ker menimo, da
se lahko marsikateri kadilec ob številnih objavah o nevarnostih kajenja
počuti neprijetno, bo knjižica ponudila predvsem pozitivno podporo.«

KMALU

NA TRGU ZDRAVILO
ZA ODVAJANJE OD KAJENJA

Marca prihaja na slovenski trg
zdravilna učinkovina vareniklin oziroma zdravilo Champix za odvajanje
od kajenja. Rezultati opravljenih študij kažejo, da je to zdravilo, ki ga
bo mogoče dobiti na recept, pomembna pomoč pri odvajanju od
kajenja. Obisk in posvet pri zdravniku bosta povečala možnosti za opustitev kajenja. Vareniklin v nasprotju
z obliži in žvečilnimi gumiji ne vsebuje nikotina.
Posebnost novega zdravljenja bo v
celovitem podpornem brezplačnem
programu, ki bo olajšal slovo od cigaret. Identifikacijska številka, s katero bo opremljena vsaka škatlica zdravila, bo omogočala dostop do brezplačnega svetovanja na internetu,
elektronskega dnevnika, 24-urno telefonsko svetovanje in podporo prek
sporočil SMS.

UČINKI

ZDRAVLJENJA
SE POKAŽEJO HITRO

Zakaj bi nehali kaditi, če kajenje
zbuja prijetne občutke in je povezano z drugimi prijetnostmi, kot so
pitje kave, druženje s prijatelji ...? Le
kdo bi se zavestn odpovedal nečemu,
kar ga pomirja? Nikotin vpliva na del
možganov, ki sprošča hormon dopamin. Ta nas motivira, v nas zbuja
občutke sreče in zadovoljstva, vendar
nas obenem zasvoji.
Statistika te odvisnosti je neizprosna: kajenje pripomore in spodbuja k

janju so najbolj kritični prvi tedni, ko
je abstinenčna kriza najhujša. Le
redki v tem času ali sploh med odvajanjem obiščejo strokovnjaka za
zdravljenje odvisnosti. Večina poskuša to opraviti z močjo volje in
odločnostjo, nekateri si pomagajo
tudi z dostopnimi farmakološkimi pripravki.
Društvo za zdravje srca in ožilja
Slovenije pripravlja brezplačno
knjižico o kajenju in življenju brez cigarete, ki bo marsikomu pomagala
pri odločitvi, da pokadi zadnjo cigareto. Predsednica društva dr. Danica
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K NASTANKU ŠTEVILNIH BOLEZNI
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Pozitivni učinki prenehanja kajenja
se namreč pokažejo takoj. Po 24 urah
se zmanjša delež ogljikovega monoksida v krvi, po 48 urah se nikotin izloči iz telesa, zato se izboljšata čuta
za okus in voh. V enem do dvanajstih tednih se do 30 odstotkov izboljša pljučna funkcija, v treh do devetih mesecih se omilita kašelj in
kratka sapa.
Največje prednosti se pokažejo po
enem letu. Takrat se kar za polovico
zmanjša tveganje za srčni infarkt, po
desetih letih se za polovico zmanjša
tveganje za nastanek pljučnega raka.
Prenehanje kajenja zmanjša stopnjo

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

dr. sc. Karin Kanc,
dr. med.

Spoštovani,
sladkorna bolnica sem že 19 let: šest
let sem bila na dieti, potem na tabletah,
zdaj pa nekaj let jemljem insulin. Lani
novembra sem imela kri in beljakovine v
urinu in hude bolečine v ledvenem predelu. Od mene so šli ledvični kamni, ki
jih tudi po ultrazvočnem pregledu ni
več. Sladkor je bil vseskozi okoli 20
mmol/l. Po antibiotikih je bilo bolje.
Zdravnico sem prosila, naj mi zamenja
insulin, kar je tudi naredila, poleg tega
pa mi je predpisala še siofor. Začela sem
s 500 mg in je kar šlo, ko pa sem prešla
na 2 x 500 mg, so se začele bolečine na
desni v podrebrju, v glavi mi je cvililo in
cvrčalo in skoraj nič nisem spala. Danes,
ko zdravil nisem vzela, mi je bolje. Prosim, povejte mi, ali sploh gre ta terapija
skupaj. Zanima me tudi, ali je res, da sta
avandia ali pa actos škodlijva za srce.
Lep pozdrav.
Anka M., Postojna

Odgovor:
Pozdravljeni in hvala za
vprašanje. Upam, da se zdaj, ko to
pišem, že bolje počutite in da ste
našli pravi odmerek metformina
(siofor), ki Vam ne škoduje. V svojem vprašanju ste se dotaknili zelo
pomembnega poglavja v medicini –
stranskega učinka zdravil. Zelo plastično ste opisali svoje težave pri
jemanju metformina. To zdravilo je
zelo učinkovito, vendar vsak zdravnik pred uvedbo ponavadi pretehta,
ali je za posameznega bolnika primerno.
Uvedba metformina je postopna,
saj lahko na začetku zdravljenja nastanejo predvsem prebavne težave.
Če vam dve tableti na dan povzročata težave, se pogovorite z
zdravnikom in gotovo vam bo sve12

toval, da se za zdaj ustavite pri eni
tableti in šele čez nekaj tednov
boste povečali odmerek, če bo to
sploh potrebno. Metformin se lahko
in uspešno uporablja skupaj z insulinom.
Rada bi poudarila, da se vedno,
ko nastanejo težave v zvezi z nekim
zdravilom, o tem odkrito pogovorite
z zdravnikom, ki vam je zdravilo
predpisal. Le tako bo mogoče pravilno ukrepati. Najslabše je, če
imate težave, pa o njih ne spregovorite; ali pa če zdravilo jemljete v
manjšem odmerku ali ga celo opustite, zdravnik pa misli, da ga jemljete, kot ima zapisano v kartoteki.
Tako lahko pride do neljubih in celo
do usodnih zapletov. Zdravnik nato
razišče, ali je krivo samo zdravilo ali
pa gre morda za medsebojni vpliv
zdravil, ki jih jemljete hkrati.
Zdaj še odgovor o avandii in actosu. To sta zdravili, ki spadata v
tako imenovano skupino tiazolidinedionov (na kratko: TZD). Pri nas
je registrirana avandia. V Evropi
zdravila TZD ni dovoljeno jemati, če
se zdravite tudi z insulinom, zato
predvidevam, da vi sami teh zdravil
ne uživate. V ZDA takšne prepovedi, kot jo pozna Evropa, ni.
Zdravila TZD vplivajo na vaše telo
tako, da postane bolj občutljivo na
delovanje človekovega lastnega insulina. Učinkovitost insulina je torej
večja in raven glukoze se posledično znižuje. Zdravila iz skupine
TZD lahko povzročajo zadrževanje
tekočin v telesu, kar dodatno obremeni srce.
Če imate že od prej težave s

srcem, bo dodatna obremenitev s
tekočino lahko poslabšala delovanje
srca, kar se bo pokazalo s težko
sapo, zatekanjem, napredujočim
srčnim popuščanjem in hitrim povečanjem telesne teže. Zdravnika je
treba o teh težavah takoj obvestiti
in verjetno vam bo zdravilo takoj
ukinil.
Zdravila iz skupine TZD lahko
vplivjo tudi na jetra, tako da jemanje ni priporočljivo, če že imate
težave z jetri. Če bi ob jemanju
opazili teman urin, zlatenico in
občutek slabosti, je o tem takoj
treba obvestiti zdravnika.
Danes sem se na vašo pobudo
razpisala o tabletah, lahko pa nastanejo tudi reakcije na določen insulin, več o tem pa morda kdaj drugič. Zdravila so namreč zelo dragocena, vendar je prava umetnost,
kako jih uporabljati in upoštevati
tudi sočasno delovanje z vsemi
drugimi zdravili.
Pa še nekaj, na kar morda pozabimo: jemljemo lahko najboljša
zdravila, kar jih poznamo, a učinek
ne bo dovolj dober, če ob bolezni
ne vzamemo vajeti v svoje roke in
poslušamo svojega telesa. Zdravniki, sestre, farmacevti lahko le po
najboljši vesti svetujemo, vsak človek pa sam izbira med predstavljenimi možnostmi in se sam zavzame
za svoje zdravje.
V veseljem ugotavljam, da vi vse
to že počnete: poslušate svoje telo,
vprašate za nasvet in se obenem
tudi sami zanimate za različne
načine zdravljenja.
Želim vam vse dobro.

Vprašanja za dr. Kančevo lahko pošljete na naslov:
Zveza društev diabetikov Slovenije, Uredništvo Sladkorne bolezni
(Vprašanje za dr. Karin Kanc, dr. med.),, Kamniška ul 25, 1000 Ljubljana
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Spoštovana gospa Kančeva
Dolgo že odlašava s pismom, ker nimava veliko časa. Zakaj, boste videli
pozneje. Tokrat vam piševa že drugič.
Prvič (pismo je bilo objavljeno v 60. številki Sladkorne bolezni septembra 2005)
sva se na vas obrnila zaradi velikega
problema. Najin problem je bil, ker sva
oba z možem sladkorna bolnika, jaz na
insulinu, mož na tabletah. Jaz sem imela
preveliko telesno težo, oba pa veliko
željo po otroku, vendar 14 let ni bilo
nič. Umetno oplojevanje so nama odsvetovali zaradi sladkorne bolezni, posvojitev v Sloveniji skoraj ni mogoča, ker ni
otrok.

Doris Bradač stara dva meseca

Bila sva obupana do konca in brez
vsakršnega upanja, vendar nama je vaš
odgovor spremenil življenje. Prepričana
sva, da ste nama najbolj pomagali prav
vi, dr. Kančeva. Edino vi ste nama rekli,
da imava lahko svojega otroka, če se za
to potrudiva. Dejali ste, da imam večje
možnosti za zanositev, če zmanjšam telesno težo in sladkor v krvi. Predlagali
ste obisk pri dr. Tomažičevi v Ljubljani.
Z novim zagonom sva se z možem podala na to pot, ki sploh ni bila tako
težka, kot sva bila vajena doslej. Začela
sva se posvečati drug drugemu, veliko
sva hodila, pazila na prehrano. Osmega
novembra 2005 sem se naročila pri dr.
Tomažičevi, kjer so me naučili glede pravilne prehrane ob insulinu in sploh,
kako se z njim pravilno dela, ker sem

opazila, da ga do takrat sploh nisem pravilno uporabljala. Moram povedati, da so
se mi povsem posvetili, kar mi je dalo
dodatno voljo, da sem še bolj vztrajala.
Predlani okrog novega leta sem
začutila, da se nekaj pri meni dogaja. Po
treh nosečnostnih testih in obisku ginekologa sem ugotovila, da se je v meni
začelo porajati novo življenje. Ne znam
in ne zmorem opisati najinih občutkov
takrat, samo neizmerno srečo. Takšno,
da kar boli.
S kakšnim veseljem sva to nosečnost
preživela. Sladkorne bolezni še nisem
imela nikoli tako dobro urejene, saj sem
imela povprečje okrog 5. Skrb dr. Tomažičeve in prim. Sketljeve je bila izjemna,
saj sta nad menoj bedeli ves čas. Nosečnost
je seveda bila obravnavana kot rizična, vendar je bilo vse v redu.
In tako se je 14 dni
pred predvidenim
rokom rodila naša
mala Doris. Čudovita
in popolnoma zdrava,
težka 3,48 kilograma
in velika 54 cm. Čudež
narave, saj sem po 14
letih kljub vsem
težavam in boleznim
zanosila ter rodila zdravo deklico.
Zdaj verjamem v čudeže. Verjamem
pa tudi v usodo, ki si jo krojimo sami.
Če vam ne bi bila pisala in če nama ne
bi odgovorili in svetovali, kaj naj storiva,
vsega tega verjetno ne bi bilo. Vendar se
s tem zdaj ne obremenjujeva. Srečna sva
in želiva to srečo deliti tudi z drugimi,
najprej pa bi se zahvalila vam dr.
Kančeva za vse in si želiva, da bi se v
kratkem tudi osebno spoznali.
Želiva si, da bi to pismo objavili, da bi
tudi drugi spoznali, kako malo je treba,
da so ljudje srečni. Za zdaj pa bi se vam
lepo zahvalila in vam želiva veliko zdravja in sreče v novem letu in tudi v prihodnje. Hvala in srečno.

ljo tudi v
Sladkorna je na vo
w.trafika.si
spletni trafiki: ww

Rudi in Darja Bradač
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Svetovni dan ledvic je letos 8. marca
Na pobudo Mednarodne zveze za nefrologijo (International Society of Nefrology – ISN) in mednarodne zveze
fundacij za zdravljenje ledvičnih bolezni je bilo lani sklenjeno, da bo vsako leto drugi četrtek v marcu svetovni
dan ledvic. Letos je to 8. marec in ga bomo praznovali drugič. V tem času bodo v Sloveniji potekale številne
aktivnosti, da bi izboljšali znanje o ledvični bolezni in tako zmanjšali njene hude posledice. Ocenjujejo, da ima
približno 500 milijonov ljudi kronično ledvično bolezen različne stopnje, kar pomeni vsak deseti človek na
svetu. Predvidevajo, da se bo število bolnikov s končno odpovedjo ledvic v prihodnjem desetletju podvojilo,
stroški zdravljenja pa bodo presegli tisoč milijard dolarjev.

Prof. dr. Staša Kaplan Pavlovčič, dr. med.
Vlasta Gjura Kaloper, dr. med.

Kroničnim boleznim, med katerimi
so najbolj poznane srčno-žilne,
zvišan krvni tlak in sladkorna bolezen, se v zadnjem desetletju pridružuje tudi kronična ledvična bolezen. Ocenjujejo, da ima eden izmed
desetih odraslih oslabljeno delovanje
ledvic različne stopnje, vendar se
tega zavedajo le redki. Kronična ledvična bolezen je pogosto spregledana kot splošen zdravstveni problem.
Zaradi velike razširjenosti pa mora
postati eden pomembnih ciljev preventivne dejavnosti.
Vzrok čedalje večje aktivnosti na
področju zgodnjega ugotavljanja in
preprečevanja kronične ledvičnih bolezni je skokovito naraščanje števila
bolnikov s končno ledvično odpovedjo, ki pomeni, da ledvice ne morejo
več opravljati svoje naloge, to je
čiščenja krvi. Pri takih bolnikih pride
do zastrupitve vsega telesa (uremije)
s končnimi produkti presnove in delo
ledvic je treba nadomestiti z umetno
ledvico (dializo) ali s presaditvijo ledvice. Če končne odpovedi ledvic ne
zdravimo ustrezno in pravočasno,
bolniki v nekaj dneh umrejo.

re ledvic, ugotovljene na primer pri
preiskavi ledvic z ultrazvokom.
Kronična ledvična bolezen poteka v
več stopnjah, od zelo blage do hude
s popolno odpovedjo ledvic. Na podlagi glomerularne filtracije, ki pomeni, kako hitro ledvice očistijo katerega izmed produktov presnove, so
kronično ledvično bolezen razdelili
na pet stopenj. Prva stopnja pomeni
začetno okvaro ledvic, peta pa najhujšo, končno ledvično odpoved. Navedene stopnje bolezni izračunamo s
pomočjo posebnih formul, ki zdravnikom pomagajo, da zdravljenje
začnejo pravočasno in pravilno.
Ocenjujejo, da ima na svetu okrog
500 milijonov ljudi kronično ledvično
bolezen različne stopnje, kar pomeni
vsak deseti človek v splošni populaciji. Na svetu se milijon in pol bolnikov
zdravi s katero izmed nadomestnih
metod, to je z umetno ledvico, s trebušno dializo ali s presaditvijo ledvice. Osemdeset odstotkov teh bolnikov živi v razvitih državah. V nerazvitih so možnosti za nadomestno
zdravljenje izjemno majhne in večini
ljudi niso dosegljive. Predvidevajo, da
se bo število bolnikov s končno odpovedjo ledvic v prihodnjem desetletju podvojilo, stroški zdravljenja pa
bodo presegli tisoč milijard dolarjev.

KAJ JE KRONIČNA
LEDVIČNA BOLEZEN?
Za ustrezno odkrivanje in delovanje
pri ugotavljanju kronične ledvične
bolezni je bilo treba poenotiti definicijo kronične ledvične bolezni, saj so
zanjo uporabljali več kot 20 različnih
izrazov. Na podlagi priporočila Komisije za ledvične bolezni Ameriške
zveze nefrologov je bila leta 2002
sprejeta definicija kronične ledvične
bolezni, ki se glasi: kronična ledvična
bolezen je opredeljena z okvaro ledvic, ki traja več kot tri mesece.
Okvara ledvic pomeni zmanjšano delovanje ledvic, bolezenske spremembe seča (na primer prisotnost beljakovin, rdečih krvničk) ali druge okva14

NA

DEJAVNIKI TVEGANJA
ZA NASTANEK KRONIČNE
LEDVIČNE BOLEZNI
Dejavnike tveganja lahko razdelimo
na dve skupini: na tiste, na katere ne
moremo vplivati, in na druge, na katere lahko vplivamo. Dejavniki tveganja za nastanek kronične ledvične
bolezni, na katere ne moremo vplivati, so:
• sladkorna bolezen,
• starost; pogostejša je po 50. letu,
• spol; moški zbolevajo pogosteje,
• družinska obremenjenost z ledvičnimi boleznimi.
Dejavniki tveganja, na katere pa
lahko vplivamo, so:
• previsok krvni tlak,
• prevelika telesna teža in debelost,
• kajenje.
Zgodnje odkrivanje prisotnosti kronične ledvične bolezni je še posebno
pomembno pri ljudeh s sladkorno
boleznijo in zvišanim krvnim tlakom,
ker ta tudi nasprotno slabša potek
sladkorne bolezni in vpliva na zvišan
krvni tlak.

VZROK KONČNE
LEDVIČNE ODPOVEDI
Vzroki končne ledvične odpovedi
so se v sedanjem času precej spre-

KRATKO

Kronična ledvična bolezen je opredeljena z okvaro ledvic, ki traja več kot tri
mesece. Okvara ledvic pomeni zmanjšano delovanje ledvic, bolezenske
spremembe seča (na primer prisotnost beljakovin, rdečih krvničk) ali druge
okvare ledvic, ugotovljene na primer pri preiskavi ledvic z ultrazvokom.
Za učinkovito preprečevanje je treba kronično ledvično bolezen prepoznati v
zgodnjem obdobju, ko je možnost za uspešno zdravljenje in preprečevanje
zapletov največja. Težava odkrivanja kronične ledvične bolezni je v tem, da
ledvice pogosto ne povzročajo »nikakršnih težav«. Ne bolijo, ni očitnih sprememb seča, bolnik se počuti dobro. Ko pa se začnejo kazati simptomi, ugotovimo, da je bolezen že napredovala.
Pametno je upoštevati priporočila za zdravo življenje, kar vključuje zdrav
način prehranjevanja, dovolj gibanja ter skrbno opazovanje sprememb zdravja. Če jih opazimo, se moramo takoj pogovoriti z zdravnikom in ustrezno
ukrepati. Ti ukrepi so najboljša dolgoročna naložba v zdravje, saj dokazano
odložijo ali celo preprečijo hude oblike kronične ledvične bolezni.
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menili. V preteklosti so bile na
prvem mestu bolezni, povezane z
infekcijami ledvic, glomerulonefritisi in z zaporo sečnih poti. V zadnjem desetletju pa so najpogostejši vzroki sladkorna bolezen in
žilne bolezni v povezavi z visokim
krvnim tlakom in aterosklerozo.
Osnovna in največja dejavnika tveganja za nastanek tako sladkorne
kot srčno-žilnih bolezni in kronične
ledvične bolezni pa sta prevelika telesna teža in debelost.

KAKO PRAVOČASNO
UGOTAVLJAMO KRONIČNO
LEDVIČNO BOLEZEN?
Za učinkovito preprečevanje je
treba kronično ledvično bolezen prepoznati v zgodnjem obdobju, ko je
možnost za uspešno zdravljenje in
preprečevanje zapletov največja.
Težava njenega odkrivanja je v tem,
da ledvice pogosto ne povzročajo
»nikakršnih težav«. Ne bolijo, ni
očitnih sprememb seča, bolnik se
počuti dobro, ko pa se začnejo kazati simptomi, ugotovimo, da je bolezen že napredovala.
Vsi, ki imajo omenjene dejavnike
tveganja, morajo biti na kronično ledvično bolezen še posebno pozorni.
Redno spremljanje ravni krvnega
sladkorja in optimalno vodenje sladkorne bolezni, redno spremljanje
višine krvnega tlaka in ustrezno
zdravljenje, če je potrebno, redne
kontrole seča glede vsebnosti albumina, in zdrav način življenja so
ukrepi, za katere lahko vsakdo poskrbi sam. Ob vsaki spremembi teh
dejavnikov se je najbolje posvetovati
s svojim osebnim zdravnikom, ki bo
ustreno ukrepal.

POMEN ZGODNJEGA
ODKRIVANJA LEDVIČNE BOLEZNI
PRI SLADKORNIH BOLNIKIH
Kronična ledvična bolezen se razvije skoraj pri vseh bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 in pri največ
30 odstotkih bolnikov s sladkorno
boleznijo tipa 2, to je odvisno od
trajanja sladkorne bolezni. Znanje
o osnovah in zgodnje odkrivanje ledvične bolezni zagotavljata pravočasno in učinkovito zdravljenje. Le
tako lahko preprečimo ali vsaj
občutno upočasnimo slabšanje ledvičnega delovanja, zmanjšamo število zapletov in smrtnost ter ne nazadnje zmanjšamo stroške zdravljenja.

So odkrili sladkorno
bolezen tipa 3?
Raziskave, največ jih je bilo opravljenih v ZDA, kažejo,
da je Alzheimerjeva bolezen morda ena od oblik sladkorne bolezni
oziroma da prizadene organizem na podoben način, kar lahko
raziskovalce usmeri k novim, uspešnejšim načinom zdravljenja
Alzheimerjeve bolezni.

Vlasta Gjura Kaloper, dr. med.

Na milijone ljudi po svetu ima
Alzheimerjevo bolezen. To je stanje,
ko odmirajo možganske celice, nastajajo pa senilne lehe in nevrofibrilarno tkivo, kar je osnovna značilnost te bolezni. Človek počasi izgublja sposobnost zbranega mišljenja
in učenja, peša mu spomin, čedalje
teže deluje v vsakdanjem življenju.
Možganske celice za svoje nemoteno delo nujno potrebujejo glukozo iz krvi. Za to
sta potrebna normalna
raven krvnega sladkorja in
neoviran prehod skozi celično membrano v notranjost celice, ki ga omogoči
insulin. V začetnem obdobju Alzheimerjeve bolezni pa nastene problem
zadostne uporabe glukoze. Ta pojav spominja na
insulinsko rezistenco pri
sladkorni bolezni tipa 2.
Nekateri znanstveniki celo
pravijo, da je Alzheimerjeva bolezen endokrina bolezen in jo lahko imenujemo kar sladkorna bolezen
tipa 3!

ALZHEIMERJEVA

BOLEZEN
JE MORDA ENA OD OBLIK
SLADKORNE BOLEZNI

Veliko raziskav, ki so bile opravljene v ZDA, je potrdilo podobnosti
med sladkorno in Alzheimerjevo boleznijo, kot na primer:
• ljudje s sladkorno boleznijo imajo
65 odstotkov večje tveganje za
nastanek Alzheimerjeve bolezni;
• v nekaterih predelih možganov
pri ljudeh z Alzheimerjevo boleznijo je na celični membrani manj
insulina kot tudi receptorjev zanj,
zato je oviran prehod glukoze v
notranjost celice;
F E B R U A R
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• pri ljudeh v začetnem obdobju
Alzheimerjeve bolezni so ugotovili, da ostane sposobnost pozornosti in spominjanja v primerjavi s kontrolno skupino pomembno stabilnejši, če so več mesecev jemali antidiabetično zdravilo rosiglitazon (avandia), kar vsekakor potrjuje misel, da je za
upadanje mentalnih sposobnosti
pri Alzheimerjevi bolezni kriva
inzulinska rezistenca možganskih celic;

• proizvajanje insulina in nastanek
receptorjev pri Alzheimerjevi bolezni upadata že v začetnem obdobju in se s slabšanjem stanja
povečujeta;
• večina avtorjev raziskav se strinja,
da je Alzheimerjeva bolezen povezana z motenim delovanjem insulina.
Raziskave torej kažejo, da je Alzheimerjeva bolezen morda ena od
oblik sladkorne bolezni oziroma
da prizadene organizem na podoben način, kar lahko raziskovalce
usmeri k novim, uspešnejšim načinom zdravljenja Alzheimerjeve bolezni.
15

Peritonealna oziroma trebušna dializa
Bolniki, ki potrebujejo nadomestno zdravljenje končne odpovedi ledvic, se lahko odločijo
za eno od dveh oblik dialize, za hemodializo in peritonealno (trebušno) dializo.
Peritonealna dializa je oblika dialize, ki se odvija znotraj telesa in kjer
se kot dializator uporablja trebušna
mrena, peritonej. Za izvajanje takšne
dialize je treba v trebušno votlino
vstaviti kateter, skozi katerega si bolnik s pomočjo težnosti od tri- do petkrat na dan vtoči v telo in iztoči iz
njega do tri litre dializne raztopine.
Peritonealna dializa je povsem enakovredna metoda dialize, ima pa
nekaj prednosti v primerjavi s hemodializo, in sicer:

nih razmerah in ob razumevanju delodajalca redno hodi v službo, vsaj
za polovični delovni čas. Poznamo
dve obliki peritonealne dialize:

• dopušča večjo svobodo in neodvisnost, ker jo je mogoče izvajati
doma,
• zaradi stalnega izločanja strupov in
vode iz telesa je bolnikovo stanje
bolj uravnoteženo, kar pomeni
dobro počutje bolnika večji del
dneva,
• dalj časa je ohranjena preostala
funkcija lastnih ledvic,
• manj je omejitev pri dieti.

krat (ponavadi štirikrat) na dan v trebušno votlino ročno vtoči od 1,5 litra
do tri litre na telesno temperaturo
ogrete dializne raztopine in prav toliko je iztoči iz trebušne votline.
Pri dializi APD se menjava raztopine za peritonealno dializo izvaja s
pomočjo aparata čez noč. Bolnik si
zvečer pripravi potreben material in
se priključi na aparat, ki medtem, ko
bolnik spi, samodejno in po programu izvaja dializo. Zjutraj, ko se bolnik zbudi, se odklopi in odide v službo ali po opravkih.
S peritonealno dializo je anemija
blažja in lažja, z njeno pomočjo ure-

PERITONEALNA

DIALIZA
JE PREPROSTA ZA IZVAJANJE
Postopek je povsem neboleč in prijaznejši do bolnika, ki lahko v ugod-

• CAPD-kontinuirana oziroma nepretrgana ambulantna peritonealna
dializa,
• APD-avtomatizirana peritonealna
dializa.
Pri nepretrgani dializi CAPD si bolnik s pomočjo stalnega katetra za
peritonealno dializo od tri- do pet-

jamo arterijsko hipertenzijo in presnovo kalcija v kosteh. Peritonealna
dializa je primerna metoda nadomestnega zdravljenja za:
• bolnike s srčno-žilnimi zapleti,
• otroke pred presaditvijo ledvice,
• bolnike s sladkorno boleznijo,
• bolnike, ki želijo živeti neodvisno
in želijo sami nadzorovati svoje
zdravje,
• blažje omejitve pri pitju tekočin in
v dieti.

ŽIVLJENJE
S PERITONEALNO DIALIZO
Pri peritonealni dializi so pomembni dobra motivacija in sodelovanje
bolnika ter zaupanje med bolnikom
in zdravstvenim osebjem. Zdravljenje
je zelo prilagodljivo in se lahko vključi v vsakdanje opravke in delo. Kljub
temu mora bolnik glede določenih
področij sprejeti kompromise in se
prilagoditi. Spolno življenje je vsekakor mogoče in uspešno. Zaželen je
poudarek na osebni higieni in dovolj
gibanja po posameznikovih zmožnostih. Navajanje na nov življenjski slog
zahteva nekaj časa in potrpljenja. Ves material za izvajanje peritonealne dialize
pripeljejo bolniku na dom.
Če nastopi kakršnakoli nejasnost ali zaplet, lahko bolnik kadarkoli pokliče dializni
center, kjer dobi pojasnila in
navodila.
Polona Pirnat, v. m. s.
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Smeh je pol zdravja
Dostikrat ni toliko pomembno, kaj se zgodi, kot to, kako se te stvari lotimo. Gotovo je bolj prijetno jokati
od smeha kot od obupa. Če že ne moremo vplivati na dogodke, lahko vplivamo na svoj odziv.

Barbara Jarc, univ. dipl. psih.

Seveda se drugačen odziv ne pričara čez noč. Še posebej, če se nam
zdi, da odziv ni odvisen od nas. Po
majhnih korakih pa nam bo zagotovo
uspelo. Pri tem niti ne potrebujemo
zunanje pomoči, samo nekaj samokontrole. Bliža se pomlad. Življenje
poka po šivih in komaj čaka, da pokuka na plano. To je čas novih začetkov, načrtov in zagona. Tudi pozitiven pristop k življenju je lahko nov
začetek. Vendar nam ni treba čakati
na prvi pomladni dan, stvari lahko
začnemo spreminjati že danes!

NAREDIMO

ZAKAJ

NAČRT

Kako se lotiti stvari, ki nas onesrečujejo? Lahko jih napišemo na papir.
Na primer na levo polovico napišemo to, kar nas moti, na desni pa
pustimo prostor za rešitev. Ali pa
narišemo miselni vzorec, po želji.
Zdaj se vprašajmo: Je to, kar me
moti, plod mojega ravnanja? Izguba
zdravja na primer ni (tudi če je na
začetku bila). Tu ne moremo veliko
narediti, da bi zdravje dobili nazaj.
Prevelika telesna teža pa je že povezana z našim ravnanjem, kar pomeni, da lahko proti temu tudi kaj storimo.

UŽIVAJMO
V MAJHNIH STVAREH
Včasih se nam vse zdi
brezupno. Nobena stvar
nas ne razveseli. A to ne
pomeni, da takih stvari ni
okrog nas. Samo vidimo
jih ne, ali pa jih ne moremo začutiti. Res je, da na
nekatere stvari ne moremo vplivati. Na primer na
izgubo zdravja ali na
vreme. Kdaj ste se nazadnje ustavili, da bi občudovali prelep sončni
zahod? Kdaj ste se nazadnje od srca nasmejali?
Gotovo ste že opazili: če
se iskreno nasmejemo
šali, se nam vsaka naslednja šala zdi še bolj smešna. Kot verižna reakcija.
Ko se enkrat začnemo zabavati, lahko to razpoloženje ohranimo precej
dolgo in ga še stopnjujemo. Zabaven pogovor s
prijatelji, prijazen komentar prodajalke – marsikaj nas lahko spravi v
dobro voljo.
Če preberemo lepo misel, se ji posvetimo. Če imamo pred seboj okusen
obrok, se za hip ustavimo, zaprimo
oči, zadihajmo – naj bo ta obrok vse,
o čemer razmišljamo v tistem trenutku. Saj se ne pretvarjamo, da slabih
stvari ni – samo tisti trenutek jim ne
dovolimo, da nam pridejo do živega.

SO NAČRTI KORISTNI?

Takšni zapiski lahko pridejo prav,
tudi če jih pospravimo v predal in jih
dolgo ne pogledamo. Šele čez čas jih
lahko potegnemo iz skrivališča in naredimo kljukice. Kako dober občutek
je, ko odkljukamo ves seznam!
Poleg tega načrti težave strukturirajo. Po glavi se nam lahko plete
marsikaj, težijo nas različne misli in
morijo raznovrstni občutki. Mešanica
zna biti zelo obremenjujoča in velikokrat se nam zdi, da smo v slepi ulici.
Da rešitve preprosto ni. A če to
gmoto spravimo na papir, smo jo prisiljeni nekako urediti. Ko jo imamo
pred seboj napisano, so težave kot
na dlani. Vemo, s čim imamo opravka, in včasih se kar samo od sebe
razjasni, kako se lotiti težav.
Ko so stvari enkrat na papirju, se
nam z njimi v mislih ni več treba
ukvarjati. Kot bi jih tja odložili.
Lahko jih pogledamo, vendar nam
jih ni več treba nositi s seboj. Seveda
se zavedamo, kakšne ukrepe moramo izpeljati. A sami ukrepi so pot
do rešitve, ne obremenitev!

VČASIH

ZADOŠČA ŽE POGOVOR

Potem se vprašajmo, kaj lahko naredimo, da to stvar popravimo. Spet:
izgube zdravja ne moremo izbrisati,
je pa precej odvisno od nas, ali
bomo ohranili vsaj obstoječo stopnjo
zdravja. Če bi radi izgubili nekaj kilogramov, pa naredimo načrt za zdravo
dieto. Načrt lahko natančno opišemo.
Po točkah navedemo, katere korake
bi radi izpeljali in kdaj bi radi prišli
na cilj.

Poleg načrtov, ki jih napišemo na
papir, zelo koristi tudi pogovor. Čeprav to kar naprej ponavljamo, najbrž ne moremo prevečkrat! Tudi pri
pogovoru moramo nepregledno
gmoto občutkov oblikovati, da smo
jo sploh sposobni izraziti. Tako se
misli uredijo tudi v naši glavi. Včasih
zadošča že to, da nas kdo posluša.
A če načrte, napisane na papir, izpeljujemo sami, lahko pri pogovoru
ugotovimo, da nas ljudje razumejo!
Da nismo sami!
Tudi drugi ljudje so že prebrodili
kakšno težavo. Morda imajo podobne
izkušnje. Ali pa se domislijo rešitve, ki
se je mi sami nikdar ne bi. Včasih ne
moremo videti najbolj očitnih stvari,
prijateljem pa se zdijo kot na dlani.
Ker nas prijatelji dobro poznajo, bodo
še toliko laže našli koristen nasvet. Kaj
je več vredno kot to, da se naši bližnji
smejejo in jokajo z nami?
Želim vam, da bi naredili čim več
kljukic in se neštetokrat do solz nasmejali!

2 0 0 7
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Kaj mora moški vedeti
o povečani prostati?
Minili so časi, ko so moški s precej sramu in nalagodja govorili o prostati, žlezi velikosti in oblike divjega
kostanja, ki se nahaja pod mehurjem in pred zadnjikom (rektumom). Prostata, ki opravlja pomembni funkciji
pri uriniranju (mokrenju), saj gre skozi njo del sečevoda, in pri spolnem odnosu, v normalni velikosti,
ki jo doseže nekako v 20. letu življenja moškega, tehta do 20 gramov. Po 40. letu se začne njena zgradba
spreminajti, ker se povečuje količina vezivnega, mišičnega in žleznega tkiva.

POGOVOR

Manj kot enkrat
od petkrat

Manj kot
v polovici

Približno
v polovici

Več kot
v polovici

Skoraj vedno
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2. POGOSTNOST - Kako pogosto ste v
zadnjem mesecu morali urinirati manj kot
dve uri po prejšnjem uriniranju?
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3. PREKINJENOST - Kako pogosto ste v
zadnjem mesecu med uriniranjem morali
večkrat ustaviti uriniranje in ponovno začeti?
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4. URGENTNOST - Kako pogosto se vam je
v zadnjem mesecu zdelo težko
zadržati/odložiti uriniranje?
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Večinoma
zadovoljen

Tako tako

Večinoma
nezadovoljen

Nesrečen

Grozljivo

Če izpolnite ta vprašalnik, boste vi in vaš zdravnik laže ugotovila, kako je
z vašo prostato. Za vsako vprašanje obkrožite odgovor, ki je najbliže vašim
simptomom.

Sploh ne

Da imajo težave s povečano prostato, moški najprej opazijo pri uriniranju. Najprej se lahko pokaže pogostejša potreba po mokrenju, čas mokrenja se podaljša in tudi curek je
tanjši. Curek se med mokrenjem
lahko večkrat prekine, po opravljeni
potrebi pa lahko ostane občutek, da
mehur ni prazen.
Tudi večkratno opravljanje potrebe
ponoči ni nič nenavadnega. Včasih ima
moški nenadno in hudo potrebo po
mokrenju in občutek, da »vode« ne bo
mogel zadržati. Lahko čuti tudi bolečine v spodnjem delu trebuha, vendar takšnih težav moški pogosto ne povezujejo z možnostjo povečane prostate.
Če imamo takšne težave, ki nam zaradi pogostega uriniranja, bolečin in
motnje spanca zmanjšujejo kakovost
življenja, je zelo pomembno, da o
njih čim prej povemo svojemu izbranemu zdravniku ali specialistu urologu. V 80 odstotkih primerov so omenjene težave posledica benigne povečane prostate, pri vsakem petem moškem pa lahko povzročijo tudi resnejše in težje oblike bolezni, zato težav
ne smemo pometati pod preprogo.
Če namreč bolezen odkrijemo v napredovalem stanju, je njeno zdravljenje manj uspešno ali celo neuspešno.

O BENIGNI POVEČANI PROSTATI

Zadovoljen

TEŽAV NE POMETATI
POD PREPROGO

VPRAŠALNIK

Zelo
zadovoljen

Spremembe v zgradbi prostate so
podobne številnim procesom, značilnim za tako imenovano tretje življenjsko obdobje. Gre za tako imenovano
benigno povečanje prostate (benigna
hiperplazija prostate – BHP oziroma
benigna prostatična hipertrofija), s
katero se srečuje kar 70 odstotkov
moških, starih več kot 60 let.
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1. NEPOPOLNO IZPRAZNJENJE SEČNEGA
MEHURJA - Kako pogosto ste v zadnjem
mesecu imeli občutek, da po končanem
uriniranju vaš mehur ni bil izpraznjen?

5. ŠIBEK CUREK - Kako pogosto ste v zadnjem
mesecu imeli šibek curek urina?
6. NAPOR - Kako pogosto ste morali
v zadnjem mesecu pritiskati ali se
napenjati, da ste lahko začeli urinirati?
7. URINIRANJE PONOČI - Kolikokrat ste v
zadnjem mesecu morali iti na stranišče
potem, ko ste šli spat in preden ste zjutraj
vstali?
Vaš seštevek

KAKOVOST ŽIVJENJA ZARADI SIMPTOMOV
SPODNJIH SEČIL - Če bi morali do konca
življenja urinirati tako, kot urinirate zdaj,
kako bi se počutili?

Povzeto po Barry MJ in sod. The American Urological Association - Symptom Index for benign prostatic hyperplasia

Zdravnik se bo najprej pozanimal o
vrsti težav in kako dolgo že trajajo.

REZULTATI VPRAŠALNIKA
Seštejte številke, ki ste jih obkrožili pri odgovorih od 1 do 7. Največje število
točk je 35. Ta vprašalnik ni diagnostični test, ampak meri, kako hudi so vaši
simptomi, kar pomeni, da ne pove, ali imate povečano prostato ali ne. O tem
se morate pogovoriti s svojim zdravnikom.
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IN PREGLED
PRI ZDRAVNIKU
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Pogosto bo ponudil tudi vprašalnik
(našli ga boste na koncu članka), ki
mu je lahko v pomoč pri ugotovitvi,
ali bo potrebno zdravljenje benigne
povečane prostate. Začetnemu pogovoru lahko sledi rektalni pregled, kar
pomeni, da bo zdravnik s prstom
skozi zadnjično odprtino otipal del
prostate, ki leži ob zadnjiku, in ugotovil velikost prostate ter njeno
zgradbo in obliko.
Zdravnik s takšnim pregledom
lahko ugotovi tudi kakšna je površina
prostate in žleb med njenima režnjema. Hipertrofija se kaže s povečano,
mehko, elastično, gladko površino
prostate in z zabrisanim ali sploščenim žlebom. Poleg osnovnega pregleda so pogosto potrebne tudi laboratorijske preiskave, s katerimi najprej ugotovijo vrednost PSA (prostatični antigen) v krvi, saj raven PSA
omogoča oceno tveganja za morebitne rakave spremembe, s pregledom
seča pa določijo prisotnost beljakovin in iščejo morebitne znake vnetja.
Morda bo potrebna tudi ultrazvočna trebušna preiskava, s katero ugotavljajo, ali nam po končanem uriniranju vseeno ostaja nekaj urina v mehurju. Normalno je, da po mokrenju
v mehurju ostane le nekaj mililitrov
(ml) urina. Včasih je koristno opraviti
tudi preiskavo uroflow, pri kateri s
posebno aparaturo izračunajo hitrost
pretoka urina. Velikost in zgradbo
prostate je mogoče ugotoviti tudi s
pomočjo zadnjične ultrazvočne preiskave.

REDNO

OPAZOVANJE
IN SPREMLJANJE

Način zdravljenja, če je ta potreben, zdravnik določi na podlagi več
dejavnikov, in sicer:

• velikosti prostate (ta naj ne bi bila
večja od 30 ml),
• zgradbe prostate,
• rasti prostate,
• vrednosti PSA v krvi (ta naj ne bi
bila večja od 1,5),

Če je prostata velika in ima moški
hude težave, poleg tega pa v mehurju po uriniranju ostaja 150 ml seča
ali več, je potreben specialistični urološki pregled in najverjetneje tudi
operativni poseg.
C. P.

• prisotnosti ostalega urina v mehurju po mokrenju,
• odgovorov iz vprašalnika.
Če so zgornje
težave majhne
in vrednost PSA
normalna, ni
potrebno zdravljenje, temveč le
redno opazovanje in spremljanje uriniranja. V
tem primeru je
kontrola čez
leto dni.
Če je težav
več in če po
mokrenju ostane v mehurju
približno 100
ml urina, je potrebno zdravljenje z zdravili in
kontrola najpozneje čez pol
leta, da lahko
zdravnik ugotovi, kako uspešno je bilo
zdravljenje. Če
je bil uspeh
majhen ali se
stanje ni nič izboljšalo, je potreben pregled
pri specialistu
urologu.
F E B R U A R
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Zdravilo rosiglitazon (avandia) upočasni
napredovanje sladkorne bolezni tipa 2
Na kongresu Mednarodne diabetične zveze (Inernational Diabetes Federation, IDF) v začetku decembra 2006
v Capetownu v Južni Afriki so objavili izsledke velike mednarodne raziskave o učinkovitosti zdravila rosiglitazon
(avandia). Raziskava je pokazala, da rosiglitazon pomembno upočasni naraščanje ravni krvnega sladkorja
pri ljudeh, ki so jim pred kratkim postavili diagnozo sladkorne bolezni tipa 2. Raziskava in njeni rezultati so
podrobno opisani v decembrski številki revije New England Journal of Medicine.
Študija, imenovana ADOPT (A Diabetes Outcome Progression Trial) je
bila dvojno slepa, kar pomeni, da niti
izvajalci niti uporabniki niso vedeli,
katero zdravilo ali placebo (neučinkovino) preiskujejo. Primerjali so učinkovitost, stranske učinke in zaplete
treh zdravil za zdravljenje sladkorne
bolezni tipa 2: rosiglitazon, metformin in glyburid.
Raziskava je zajela podatke povprečno štiriletnega zdravljenja pri 4300
ljudeh v 488 medicinskih centrih v
ZDA, Kanadi in 15 evropskih državah.
Preiskovanci so bili stari od 30 do 75
let. Pri vseh so v zadnjih treh letih
odkrili sladkorno bolezen tipa 2, do
raziskave pa so se zdravili le z dieto
in s spremenjenim načinom življenja.

PREPREČEVANJE

POZNIH
ZAPLETOV SLADKORNE BOLEZNI

Namen raziskave je bil ugotoviti,
ali se napredovanje sladkorne bolezni pod vplivom preiskovanih zdravil
kaj spremeni. Spremljali so glikirani
hemoglobin (HbA1c). Zgornja mejna
vrednost je bila sedem odstotkov. Po
podatkih samovodenja so spremljali
tudi gibanje vrednosti glukoze v krvi.

Ugotovili so, da je rosiglitazon odložil potrebo po uporabi dodatnih antidiabetičnih zdravil za 60 mesecev,
metformin za 45 in glyburid za 33
mesecev.
»To je prva raziskava, ki je pokazala, da je mogoče pri zgodaj odkritih
primerih sladkorne bolezni tipa 2 aktivno znižati ravni krvnega sladkorja
in upočasniti njen potek,« je dejal dr.
Steven Kahn, raziskovalec in profesor
na medicinskih fakultetah v Washingtonu in Seattlu. Dobro vodena sladkorna bolezen pa je ključna pri preprečevanju njenih tipičnih poznih zapletov, kot so slepota, odpoved ledvic, amputacije spodnjih okončin ter
srčna in možganska kap. Ti zapleti
so namreč tisti, ki so v največji meri
krivi za visoko ceno, ki jo zahteva
sladkorna bolezen tako v finančnem
pogledu kot glede kakovosti življenja
ljudi s sladkorno boleznijo.

inzulina iz beta celic v trebušni slinavki, » pravi dr. Kahn. Stranski učinki,
ki so se pokazali med jemanjem rosiglitazona, so bili povečana telesna
teža in zastoj tekočin v telesu
(edemi). Največkrat so opazili otekle
noge. Več je bilo zlomov kosti pri
ženskah, ki so jemale rosiglitazol, ne
pa pri moških. Zlomi so pogostejši
na rokah in stopalih, niso pa jih opazili v kolkih ali na hrbtenici.

PRI

Pri jemanju metformina teh stranskih učinkov ni bilo, je bilo pa več
prebavnih težav, predvsem drisk.
Glede srčnožilnih zapletov med tema
dvema zdraviloma ni bilo razlike. Pri
zdravljenju z glyperidom je bilo veliko več hipoglikemij in manj srčnožilnih zapletov.
»Vsekakor je treba pri odločanju
glede zdravljenja z rosiglitazonom
dobro pretehtati njegov učinek na
dolgoročno zniževanje glukoze v
krvi, njegove stranske učinke in
ceno,« pravi profesor Giancarlo Viberti s King's College School of Medicine v Londonu. »Pomembno je, da
se o tem zdravnik in bolnik temeljito
pogovorita.«
Raziskava ADOPT je v celoti, od zasnove do rezultatov in javne predstavitve, potekala pod nadzorom neodvisne komisije, ki so jo sestavljali akademsko usposobljeni strokovnjaki.

RAZLIČNIH ZDRAVILIH
RAZLIČNI STRANSKI UČINKI
»Največji pomen rosiglitazona je
predvsem v tem, da vpliva na sprejemljivost mišičnih, maščobnih in jetrnih celic za insulin in na izločanje

Po zadnjih podatkih IDF na svetu
zdaj živi 246 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo, od tega jih ima
kar 95 odstotkov sladkorno bolezen tipa 2. Vzroki zanjo pa so največkrat ravno nezadostno izločanje
insulina in neučinkovitost inzulina
oziroma nesposobnost celic, da ga
uporabijo (inzulinska rezistenca).

Po sporočilu za javnost, ki ga je izdala IDF,
pripravila
Vlasta Gjura Kaloper, dr. med.
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Prehladna obolenja in kronične bolezni
V zimskem času narašča število bolnikov z akutnimi okužbami dihal, ki jih povzroča več kot dvesto različnih
virusov. Najpogosteje napadejo sluznice dihal, zato tožimo o bolečinah v žrelu ali grlu, nahodu, suhem kašlju
in hripavosti. Bolniki s kroničnimi boleznimi, torej tudi sladkorni bolniki, imajo oslabljen obrambni sistem
in so zato bolj dovzetni za vse vrste okužb. Kako naj ravnajo?

Valnea Jurečič, mag. farm.

Večina ljudi ne razlikuje žrela in
grla. Žrelo leži takoj za jezikom, grlo
pa je nekoliko niže. Za prehlad je
značilno virusno, kataralno vnetje
sluznice žrela. Nahod je vnetje nosne
sluznice s tipičnimi znaki, kot so zamašenost nosu in ovirano dihanje
skozi nos, moteč sluzast izcedek iz
nosu, solzenje in kihanje.
Kašelj ima obrambno vlogo, saj
čisti dihalne poti in ga lahko sprožimo zavestno tudi sami, neodvisno od
dražljajev iz dihal. Pri suhem kašlju
ničesar ne izkašljamo, je dražeč in
moteč, vendar v nekaj dnevih mine
sam od sebe ali postane produktiven, kar pomeni, da izkašljujemo izmeček. Produktiven kašelj je bolj
značilen za bolnike s kroničnim
bronhitisom.
Ker se okužbe dihal širijo po zraku,
je priporočljivo, da v obdobju prehladov poskrbimo, da prostore, kjer je
več ljudi, redno zračimo in vlažimo,
da dihamo skozi nos, poskrbimo za
ustrezen počitek in krepitev obrambnega sistema (zdrava prehrana in
uživanje vitaminov, predvsem vitamina C).Če vseeno zbolimo in je naš
obrambni sistem dober, so ta obolenja ponavadi blaga in jih prebolimo v
nekaj (5 do 10) dneh.

ZDRAVILA
ZA LAJŠANJE SIMPTOMOV
Bolniki s kroničnimi boleznimi (bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, kronične pljučne bolezni, maligna obolenja) imajo oslabljen obrambni sistem in so zato bolj dovzetni za
vse vrste okužb. V vsakem primeru je
priporočljivo uživanje zelenjave,
sadja in toplih (ne vročih) napitkov
ter počitek. Za lajšanje simptomov si
lahko pomagamo z zdravili. Poglejmo nekatere:
• Nosni dekongestivi so v obliki kapljic ali pršila. Krčijo žilice v nosni
sluznici, zaradi česar je sluznica
manj otekla, prehodnost nosu pa
povečana. Dekongestive lahko

varno uporabljamo le tri do štiri
dni.
• Lokalni antiseptiki so v obliki pastil
(raztopimo jih v ustih), žvečljivih
tablet ali pršila. Uporabljamo jih za
omejevanje širjenja virusnega vnetja. Za blažitev pekočih ali praskajočih bolečin v žrelu uporabljamo
antiseptike, ki imajo dodan še lokalni anestetik.
• Antitusike (zdravila, ki zavirajo kašelj) uporabljamo pri zelo suhem,
dražečem in utrujajočem kašlju. Na
voljo so v obliki sirupov ali tablet.
Če kašelj postane produktiven, kar
pomeni, da smo začeli izkašljevati,
jih prenehamo uporabljati in poskrbimo za čim boljše izkašljevanje.
Uporaba antitusikov pri produktivnem kašlju je škodljiva, saj zaradi
zadrževanja sluzi v dihalih povzroči celo pljučnico.
• Protibolečinska zdravila in zdravila
za znižanje visoke telesne temperature se uporabljajo le pri izrazitih bolečinah (žrelo, glavobol) in
pri telesni temperaturi nad 38,5 oC.
Zvišana telesna temperatura je na-

Težave (prehlad, nahod, kašelj) je
smiselno začeti lajšati takoj, ko začutimo, da se nekaj dogaja. Če omenjene težave trajajo več kot sedem do
deset dni in se stopnjujejo (bolečine
v ušesih, zelo boleče in težko požiranje, težko dihanje, gnojni izcedek iz
nosu, močan glavobol ...) je treba
obiskati zdravnika.
Bolniki s kroničnimi boleznimi morajo biti pri samozdravljenju prehladnih obolenj še posebej pozorni zaradi morebitnih interakcij s predpisanimi zdravili ali vsebnosti določenih
sestavin v zdravilih, ki jih ne smejo
uporabljati - zdravilne učinkovine
(efedrin), sladkorji v lokalnih antiseptikih in sirupih, barvila, konzervansi
… Zato je priporočljivo, da farmacevtu v lekarni zaupajo zdravstvene težave in imena zdravil, s katerimi jih
obvladujejo.
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mreč pomemben del našega
obrambnega odgovora, saj okvarja
viruse in ovira njihovo razmnoževanje.

TEŽAVE
ZAUPAJTE FARMACEVTU

Pri bolečinah in vnetjih v ustni votlini in žrelu pomaga

TANTUM® VERDE
Vnetje samo po sebi ni bolezen, temveč reakcija tkiva na zunanjo ali notranjo poškodbo, kot so recimo poškodbe ali infekcijska
vnetja s klicami, z namenom, da prepreči to poškodbo in odpravi že nastalo škodo. Zaradi tega se pojavljajo značilni simptomi
vnetja:
• rdečina,
• oteklina,
• toplota,
• bolečina,
• omejena zmožnost delovanja.
Našteti simptomi so povezani s povečano prekrvitvijo (rdečina,
toplota), z izločanjem tekočine v vneto tkivo (oteklina) ter omejenim gibanjem oziroma zmožnostjo delovanja.
Bolečina nastane med drugim tudi zaradi izločanja tkivnih hormonov, tako imenovanih prostaglandinov in ni le opozorilni signal, temveč naj bi z mirovanjem prizadetih predelov ali okončin
spodbudili proces zdravljenja.
Za zdravljenje bolečin v grlu in drugih bolečih vnetnih procesov je na voljo veliko zdravil, ki učinkujejo večinoma dezinfekcijsko ali blažijo bolečine, ter tudi antibiotikov.

odlikujejo edinstvene lastnosti, zaradi katerih je še posebej primeren za zdravljenje bolečih vnetij v ustni votlini in žrelu:
• TANTUM® VERDE deluje izrazito protivnetno. Zato težave hitro izginejo.
• TANTUM® VERDE deluje lokalno protibolečinsko. Lokalno
omrtviči vneto tkivo in tako ublaži bolečino.
• TANTUM® VERDE deluje antimikrobno. Benzidamin ima
dezinfekcijski učinek na številne klice.
Poleg tega TANTUM® VERDE ne vsebuje antibiotikov in kortizona, organizem ga zelo dobro prenaša in je ob uporabi v skladu z navodili primeren tudi med nosečnostjo in dojenjem; manjše
količine, ki jih nehote pogoltnete, niso nevarne.
TANTUM® VERDE ne vsebuje sladkorja in je primeren tudi za
sladkorne bolnike.
TANTUM® VERDE se izdaja brez zdravniškega recepta v
obliki raztopine za grgranje in izpiranje ter v obliki praktičnih pastil, primernih za potovanje.
O delovanju in morebitnih nezaželenih učinkih se posvetujte z
zdravnikom ali farmacevtom ali si preberite priložena navodila
za uporabo.

Kaj je posebnost TANTUM® VERDE?
Učinkovino benzidamin, ki je sestavni del TANTUM® VERDE,
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Čas gripe in prehlada
– vitamin C pomaga
V času, ko imamo kar precej težav s prehladi, gripo
in podobnimi boleznimi, pridejo vitamini kar prav,
še posebej vitamin C, ki pomaga pri krepitvi našega
imunskega sistema. Najboljši viri vitamina C so sadje,
zelenjava in njihovi sokovi. Priporočljiv je dnevni vnos
100-150 mg vitamina C. Ob prehladu in gripi je treba
povečati njegov vnos.

Andreja Širca Čampa,
univ. dipl. inž. živ. tehn.

Vitamin C, znan tudi kot
askorbinska kislina, je v
nekaterih življenjskih okoliščinah zelo potreben, kot
na primer pri hudih telesnih naporih (težka fizična
dela, tekmovalni šport ...),
trajnih umskih in duševnih
stresih, čezmernem pitju
alkohola, uporabi nekaterih zdravil, pri nekaterih
obolenjih, kot so na primer
sladkorna bolezen, dializno zdravljenje in infekcije
(prehladi, gripa …). Vitamin C kot antioksidant v
krvi in drugih telesnih tekočinah, pomaga pri krepitvi imunskega (obrambnega) sistema. Ob pomanjkljivem vnosu vitamina C
je možnost uspešne
obrambe proti infekcijam
močno zmanjšana.

POZIMI

SO POTREBE
PO VITAMINU C VEČJE

Najboljši viri vitamina C
so sadje in zelenjava in njihovi sokovi. Veliko vitamina C vsebujejo paprika,
brokoli, črni ribez, kosmulje, koromač in seveda citrusi (agrumi). Za zadostno
preskrbo z vitaminom C so
pomembni tudi krompir,
ohrovt, brstični ohrovt,
rdeče in belo zelje, špinača
in paradižnik. Priporočenega dnevnega vnosa 100150 mg z ustrezno izbiro
živil ni težko doseči.
Ob prehladu in gripi, tej
nadležni spremljevalki
zime, so potrebe po vitaminu C večje. Zato v tem
času svetujemo, da še posebno skrbno pazite na iz-

biro živil in na jedilnik pogosteje uvrstite tudi agrume, ki imajo razmeroma
nizko energijsko vrednost,
veliko prehranske vlaknine, so bogati z vitaminom
C in so kot nalašč primerne tudi za sladkorne bolnike.
Pa še to! Pri neprimernem skladiščenju ter pri
pripravi sadja in zelenjave
se lahko veliko vitamina C
izgubi, v skrajnih primerih
celo povsem. V povprečju
za izračun zadostne oskrbe z vitaminom C računamo na njegovo 30-odstotno izgubo.

V

CITRUSIH
JE SHRANJENA
ENERGIJA SONCA

Citrusi, agrumi ali južno
sadje, kot jih imenujemo,
so tisti rod sadja, ki najuspešneje shrani energijo
sonca. Sadeži namreč dozorijo na drevesu in po
obiranju ne zorijo več. Zaradi čvrste gladke lupine
dlje časa ohranijo sočno,
vitaminov polno, bolj ali
manj kislo sadno meso.
Sadeži citrusov so vsestranski, saj jih lahko jemo
same, iz njih iztisnemo
sok ali pa jih uporabljamo
kot dodatek sladkim ali
slanim jedem. Med to
»sončno« sadje spadajo
najbolj poznane pomaranče, mandarine, limone in
grenivke ter malo manj
znani pomeli, ugli, citrone,
limete, kumkvati, bergamotke …
Poglejmo, koliko vitamina C, ki ga naše telo v povečani količini potrebuje v
F E B R U A R
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času prehlada in gripe, imajo nekateri citrusi.
Pomaranče

Pomaranče izvirajo iz Kitajske. V
sredozemske dežele so jih v sedemnajstem stoletju prinesli iz Indije. Bile
so tako redke in dragocene, da so jih
bogati podarjali kot dragocena darila. Pomaranče delimo na dve skupini.
Na sladke, ki so lahko različnih barv
(rdeče, oranžne, celo rumene) in različnih velikosti (od velikosti češnje
pa do velikosti nogometne žoge), in
na grenke, ki surove niso užitne,
zato jih predelujejo v marmelade in
želeje. Največ takšnih pomaranč pridelajo v španski Sevilli, vendar jih

na grenivka ima najslajše meso. Grenivka je nasitna, ker vsebuje veliko
vlaknin in ima majhno energijsko
vrednost. Sadež grenivke vsebuje v
povprečju 150 mg vitamina C.
Pomelo

sadja, kumkvatom. Kumkvat izhaja
iz španščine in pomeni »zlata pomaranča«. To so majhni podolgovati
plodovi v velikosti večje olive, z užitno tanko lupino oranžne barve. Lupina je celo slajša od kiselkastega
mesa. Kumkvata se ne da lupiti in ga
jemo skupaj z lupino. Sadeži kumkvata so dober vir vitamina C in A,
vsebujejo celo nekaj kalcija. Poleg
tega, da jih jemo cele skupaj z lupino, jih lahko narežemo na kolesca in
dodamo solati (npr. radiču). Odlično
se podajo k rdečemu mesu in obogatijo nadev, s katerim nadevamo piščanca ali purana.
Limete

Čeprav je pomelo zelo podobno
grenivkam, ni njihov križanec. Izvira
iz Polinezije in je večji od grenivke,
ima debelejšo lupino rumene do zelene barve. Barva mesa je rožnata in
ima oster grenak okus.
Limone

tam ne predelujejo, temveč skoraj
vse izvozijo v Anglijo, kjer jih predelajo v marmelado. Pomaranča vsebuje 120 mg vitamina C, kar je dnevna
količina vitamina, ki ga potrebuje
odrasel organizem, poleg tega je bogata s prehransko vlaknino in betakarotenom.
Grenivke

Tudi grenivke so prišle v Evropo
prek zahodne Indije. Poznamo več
sort grenivk, ki se med seboj ločijo
po barvi lupine. Tako poznamo belo,
rožnato, rumeno in zeleno. Prav zeleGrenivka vsebuje 150 mg vitamina
C, pomaranča 120, limona 80 in
limeta 50: dnevna potreba odrastlega človeka pa je od 100 do 150 mg.
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Limone so po vsej verjetnosti najbolj kisla vrsta sadja sploh. V Evropo
so jih prinesli iz Palestine. Da so limone bogat vir vitamina C (80 mg
ima v povprečju en sadež), so vedeli
že pomorščaki, saj so jih jemali s
seboj na plovbo, kot zaščitno sredstvo proti skorbutu. Tako kot vsi citrusi ima tudi limona v lupini eterična
olja, ki jih uporabljamo tudi kot začimbo. Limonina lupina
vsebuje tudi veliko naravnega želirnega
sredstva – pektina.
Kumkvati

Na slovenskih
tržnicah se v zadnjih letih srečamo lahko še z
enim predstavnikom južnega
F E B R U A R
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Limete so najmanjši citrusi, ki so
hkrati tudi najmanj odporni. V nasprotju z limonami imajo tanjšo lupino, ki je dovzetnejša za izsušitev. Zato obstanejo v
hladilniku le teden dni. V
Evropi jih žal ne gojijo, ker
se je izkazalo, da so premalo
odporne, dobro pa so se obnesle v Egiptu. Največ jih pridelajo v Indiji, Mehiki in na Tahitiju. Vsebuje veliko vitamina C (50 mg ima v povprečju en sadež) ter kalija in fosforja. Iz
njih lahko pripravimo marmelado, z
njimi začinimo solato, v limetinem
soku pa lahko mariniramo tudi ribo
ali pa si pripravimo osvežilno pijačo.
Na koncu naj ne bo odveč, če še
enkrat poudarim potrebo, da sladkorni bolniki, kot tudi vsi drugi, ob
obrokih redno uživajo dovolj citrusov, ki so bogat vir vitamina C, in ne samo takrat, ko gripa ali
prehlad že potrkata
na naša vrata,
ampak za večjo
odpornost organizma redno
vse leto.

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

Kako najti pravilno kombinacijo živil,
da bo sladkorna bolezen urejena?
Vsakodnevno sprejemamo odločitve, ki so povezane z našo prehrano in zdravjem. Sprašujemo se,
kaj bomo zjutraj zajtrkovali, ali je izbrana malica primerna, naj si dovolimo kepico sladoleda, naj hodimo
v tretje nadstropje peš ali naj se vozimo z dvigalom …? Vsaka od teh odločitev je sicer majhna, vendar
te drobne odločitve nagibajo tehtnico zdaj na eno, zdaj na drugo stran. Če seštejemo skupaj vse te dnevne
odločitve, te vplivajo na naše trenutno zdravje in počutje in na zdravje in počutje v prihodnosti.

Andreja Širca Čampa, univ. dipl. inž. živ. teh.,
klinična dietetičarka

Zavedamo se, da je včasih težko živeti s sladkorno boleznijo. Tako med
mladimi kot odraslimi sladkornimi
bolniki opažamo čedalje več neprimernih prehranjevalnih »razvad«.
Dnevni obroki so žal pogosto slabo
razporejeni. Čedalje več jih trdi, da
zjutraj, ko se zbudijo, niso lačni, nekaterim je celo slabo, če pomislijo, da
bi morali zajtrkovati. Čedalje več je
tudi srednješolcev, ki jim že zjutraj
primanjkuje časa za zajtrk. Če povzamemo, čedalje več ljudi s sladkorno
boleznijo opušča najpomembnejši
dnevni obrok – zajtrk, zato pa tekom
dneva pojedo nekaj malega med obroki in nazadnje nenehno kaj grizljajo.

POMEMBNO JE,

KOLIKO SI
NALOŽIMO NA KROŽNIK

Manjši prigrizki med obroki so vse
pogosteje sladka peciva (francoski rogljiček, tortica, …) ali slani priboljški.
Ne samo, da sladkorni bolniki uživajo
živila, ki so zanjenajmanj primerna,
saj z njimi vnašajo veliko »slabih«
ogljikovih hidratov, nasičenih maščob,
transmaščobnih kislin in soli, v teh živilih tudi ni dovolj hranilnih snovi.
Zato jim bo dolgoročno takšno prehranjevanje lahko povzročilo tudi pomanjkanje nekaterih hranil. S takšno
izbiro živil namreč vnašajo v telo tudi
premalo kalcija, železa, magnezija in
vitaminov, predvsem A, B in C.
Da bi znali tudi z našo pomočjo
sprejeti dobre prehranjevalne navade
in da bi mladostniki sami našli pravo
pot do njih, bomo v prvem letošnjem
prispevku o zdravi prehrani ponovili
(saj nikoli ni odveč, če kaj ponovimo,
mar ne?), kakšen pomen imajo posamezna hranila za organizem in kako
z malo truda položiti na krožnik pravilno kombinacijo posameznih živil, s
katero bo telo dobilo ravno pravšnjo

količino energije in vseh potrebnih
hranil, ki jih potrebuje vsak dan. Navsezadnje bomo s pravilno izbiro
živil brez slabe vesti pustili prostor
tudi za kepico sladoleda ali za košček čokolade.

OGLJIKOVI HIDRATI –
DO 50 ODSTOTKOV
DNEVNIH POTREB PO ENERGIJI
Veliko smo v člankih o zdravi prehrani že govorili o ogljikovih hidratih

VAROVALNI

in njihovem pomenu v prehrani sladkornega bolnika. Vendar ne bo
odveč, če ponovimo še enkrat. Za
sladkornega bolnika obstajajo
»dobri« in »slabi« ogljikovi hidrati.
»Slabi« ogljikovi hidrati so:
• vsi tisti, ki imajo visok GI (glikemični indeks) in povzročajo hitro rast
glukoze v krvi. Njihov GI je višji od
50 (glej seznam živil v tabeli GI);
• beli sladkor, sladke pijače, marmelada, med;

JEDILNIKI

Primer: Jed ilni k (1) 9200 kj/da n (2200 k cal /da n)
kc al
kJ Belj (g) M (g) OH (g)
Zajtrk
200 g delno posneto kravje mleko
96 406
6,8
3
10
50 g polnozrnat ržen kruh
105 440
2,8
0
22
15 g margarina »omega 3«
106 445
0,0
12
0
40 g kuhan pršut
50 210
9,0
1
0
100 g pomarančni sok 100 %
45 188
0,9
0
9
Malica
30 g polnozrnat ovsen kruh
64 267
2,3
0
12
200 g delno posnet navaden jogurt
92 386
6,8
3
8
60 g svež kivi
37 153
0,6
0
6
Kosilo
(Goveji zrezek v omaki z mešano zelenjavo in ajdovo kašo)
150 g ajdova kaša
510 2138
13,6
3
106
100 g goveji zrezek v omaki
124 521
10,1
9
2
200 g mešana kuh. zelenjava (brez stročnic) 68 282
5,3
1
10
120 g zelena solata
19
80
1,9
0
2
5 g repično olje
44 183
0,0
5
0
5 g olivno olje
44 184
0,0
5
0
dišavnice, sol in kis
Večerja (Ješprenova solata s tuno in zeleno papriko)
100 g kuhan ješprenj
314 1314
7,9
2
66
120 g tune v olju
340 1423 28,6
25
0
100 g sveža zelena paprika
37 154
1,3
0
6
120 g svež paradižnik
20
88
1,1
0
3
35 g kisla smetana 10 % MM
41 171
1,1
4
1
dišavnice (origano, bazilika), kis
SKUPAJ
2156 9033 100,2
74
264

PV (g)

0,0
2,4
0,0
0,0
0,2
1,9
0,0
2,3
5,6
0,6
7,5
1,6
0,0
0,0

10,3
0,0
3,6
1,1
0,0
37,1

Ogljikovi hidrati 264,30 g (50 %), Beljakovine 100,18 g (19 %), Maščobe 73,92 g (31 %)
kcal = kilokalorije, kJ = kilojouli, Belj = beljakovine, M = maščobe, OH = ogljikovi hidrati,
PV = prehranske vlaknine
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• bela moka, bel kruh, biskvitna peciva, bele testenine, ravioli, kruhovi
cmoki …;
• koruzna moka, polenta, koruzni
kosmiči, pokovka (popcorn) …;
• krompir, krompirjeva moka, krompirjev pire, krompirjeva musaka …;
• lubenica, melona, banana, papaja,
vse vrste prezrelega sadja in kompoti …
»Dobri« ogljikovi hidrati so:
• tisti, ki imajo nizek GI in upočasnjujejo presnovo, rast glukoze v
krvi pa je počasnejša in enakomernejša. Njihov GI ja nižji od 50
(glej seznam živil v tabeli GI);
• neoluščena žita kot so: polnovredna pšenica, pšenica durum, pira,
kamut, oves, ajda, rž, ječmen …;
• polnovredna moka (mletje celega
zrnja), polnovredne testenine …;
• neoluščen riž, divji riž, neoluščen
dolgozrnati riž basmati, quinoa …;
• stročji fižol, grah, leča, suhi fižol,
bob …;
• topinambur, batata;
• zelenjava in primerno zrelo sadje
in oreščki.

BELJAKOVINE –
DO 20 ODSTOTKOV
DNEVNIH POTREB PO ENERGIJI
Beljakovine so najpomembnejše sestavine vsake celice in vseh življenjskih tekočin. Pogosto jim pravimo
gradbeni elementi našega telesa. Sestavljene so iz aminokislin. Nekatere
aminokisline (približno polovico)
lahko naš organizem sam tvori,
druge pa mora nujno dobiti čez dan
s hrano. Ker se beljakovine nahajajo
v živilih živalskega in rastlinskega izvora, je treba vsak dan uživati rastlinsko in tudi živalsko hrano. Beljakovine živalskega izvora najdemo v
mesu, perutnini, mesnih izdelkih,
ribah, morskih sadežih, jajcih,
mleku, sirih, skuti ... Beljakovine rastlinskega izvora pa v soji, oreščkih,
polnovrednih žitih in izdelkih iz njih,
stročnicah in celo v čokoladi.
Če uživamo samo hrano živalskega
izvora ali samo hrano rastlinskega izvora, organizmu ne moremo zagotoviti vseh potrebnih aminokislin in porušimo ravnovesje v njem, tako da
začne razgrajevati lastne beljakovine,

Primer: Je dil nik (2) 9200 kj/dan ( 2200 kca l/dan)
kcal
kJ Belj (g) M (g) OH (g) PV (g)
Zajtrk
200 g nesladkan čaj
0
4
0,2
0
0
0,0
60 g polnozrnat kruh
126 528
3,4
0
27
2,8
10 g margarina
71 297
0,0
8
0
0,0
50 g pečeno jajce
77 323
6,4
6
0
0,0
100 g sveža rdeča paprika
37 154
1,3
0
6
3,6
Malica
50 g polnozrnati kruhek Wasa
155 660
5,0
1
32
7,8
20 g arašidovo maslo
119 500
5,2
10
2
1,5
120 g jabolko
62 260
0,4
0
14
2,4
Kosilo
(Pečen piščanec z neoluščenim rižem in bučkami v omaki)
220 g neoluščen riž (kuhan)
205 856
4,4
0
45
0,9
150 g pečen piščanec
249 1041 32,3
13
0
0,0
250 g dušene bučke
48 200
4,0
1
5
2,8
15 g čebula
4
18
0,2
0
1
0,3
10 g repično olje
88 366
0,0
10
0
0,0
200 g mešana solata
220 920
14,1
11
16
3,0
Malica
30 g polnozr. diab. biskvitno pecivo 124 520
3,1
6
13
2,8
120 g hruška
62 263
0,6
0
15
3,4
Večerja
(Mehiška pšenična tortilja s popečeno zelenjavo in kislo smetano)
250 g popečena mešana zelenjava
85 352
6,7
1
12
9,4
180 g pšenična tortilja
423 1773
12,7
2
87
5,4
30 g kisla smetana 10 % MM
35 146
0,9
3
1
0,0
SKUPAJ
2190 9182 101,1
74
276 46,0
Ogljikovi hidrati 275,95 g (51 %), Beljakovine 101,12 g (19 %), Maščobe 74,12 g (30 %)
kcal = kilokalorije, kJ = kilojouli, Belj = beljakovine, M = maščobe, OH = ogljikovi hidrati,
PV = prehranske vlaknine
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ker si tako zagotovi manjkajoče aminokisline. Na račun enostranske prehrane (stroga vegetarijanska prehrana)
v organizem vnašamo premalo beljakovin in mu s tem škodujemo. Posledice so vidne v izgubi mišične mase
in splošni oslabelosti organizma.

MAŠČOBE –
OD 20 DO 30

ODSTOTKOV
DNEVNIH ENERGIJSKIH POTREB

Tudi o pomenu maščob za naš organizem smo že veliko povedali. Ker
so v zadnjih nekaj letih čedalje glasnejši tisti, ki vsevprek govorijo o
škodljivosti in prevelikem vnosu maščob, da jim je uspelo zbuditi pri ljudeh pravo paranojo pred vnosom
maščob, je prav, da še enkrat povemo, pri kateri vrsti maščobe moramo
biti previdni in zmerni in katero moramo dodati hrani, da bo ta okusna
in bo zagotovila količino maščob, potrebno za naš organizem.
Zakaj sploh potrebujemo maščobo?
Maščoba je pomemben vir energije
še posebno majhnim otrokom in pubertetnikom, ker ne zmorejo pojesti
takšnih količin drugih hranil (ogljikovi hidrati), ki bi jim zadovoljivo pokrila povečane potrebe po energiji.
Maščobe so tudi sestavine celične
stene vsake naše celice, nujno so potrebne pri nastanku žolčnih soli, prenašajo v maščobi topne vitamine (A,
D, E in K), so edini vir dveh esencialnih maščobnih kislin (linolne in alfali-

nolenske), iz katerih organizem tvori
druge nujno potrebne maščobne kisline. Podobno kot ogljikove hidrate
tudi maščobe lahko delimo na
»dobre« in »slabše«.
»Slabše« maščobe
• Tako jim pravimo zato, ker se nam
za njihov primeren vnos ni treba
truditi. S prehrano jih, če ne pazimo, vnesemo celo preveč. Zaradi
prevelikega vnosa pa povzročajo
povišan slabi holesterol LDL, trigliceride v krvi in so krive za srčnožilne zaplete.
• Te maščobe imenujemo tudi nasičene maščobe in se nahajajo v
mastnem mesu, mesnih izdelkih,
sirih, polnomastni skuti, maslu,
smetani, jajcih, morskih sadežih.
• Da jih v organizem ne bi vnesli v
prevelikih količinah, je dovolj že
preprost ukrep – vso vidno maščobo pri mesu odstranimo, uživamo
kakovostnejše mesne izdelke
(kuhan, pečen ali sušen pršut,
šunke …), manj mastne sire, posneto skuto, maslo nadomestimo s
kakovostno margarino (»omega
3«), smetano uporabljamo le kot
začimbo.
»Dobre« maščobe
• Sem spadajo enkrat in večkrat nenasičene maščobe, ki jih navadno s
prehrano ne vnesemo v zadostni
količini. V večini primerov je razlog
»paranoja« pred dodajanjem maščobe hrani.

Primer: Jed ilni k (3) 9200 kj/da n (2200 k cal /da n)
kc al
Zajtrk
200 g nesladkan čaj
0
80 g toast z vlakninami (polnozrant) 202
20 g pečen pršut
25
26
10 g manj masten sir v lističih
120 g svež paradižnik
20
dišavnice, sol
Malica
(Borovničev namrznjen frape)
100 g delno posneto mlako
48
100 g zamrznjene borovnice
44
25 g brazilski oreščki
165
Kosilo
(Polnozrnati široki rezanci z lososom
350 g polnozrnati široki rezanci
486
60 g dimljeni losos
79
50 g smetana za kavo
52
150 g zelena solata
24
100 g kumare
12
120 g paradižnik
20
5 g repično olje
44
Malica
60 g polnozrnati kruhki Wasa
186
200 g navadni manj mastni jogurt
92
60 g mandarina
30
Večerja
(Solata z lečo, papriko in koruzo)
200 g rumena leča (kuhana)
230
100 g zelena paprika
20
100 g rdeča paprika
37
50 g sladka koruza
28
100 g koščki pečenega piščanca
166
20 g lahka majoneza s 50 % maščobe 96
50 g navadni manj mastni jogurt
23
SKUPAJ
2157

kJ Belj (g)

4
848
105
107
88

PV (g)

0
3
1
2
0

0
38
0
0
3

0,0
2,4
0,0
0,0
1,1

203
3,4
2
184
0,6
1
691
3,4
17
v smetanovi omaki)
2034 20,2
4
328
11,0
4
220
5,4
2
100
2,4
0
51
0,6
0
88
1,1
0
183
0,0
5

5
8
1

0,0
5,1
2,0

91
0
2
3
2
3
0

18,2
0,0
0,0
2,0
0,5
1,1
0,0

792
386
126

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

M (g) OH (g)

6,0
6,8
0,4

1
3
0

38
8
6

9,3
0,0
1,0

964
17,5
85
1,2
154
1,3
119
1,1
694
21,6
404
0,1
96
1,7
9053 120,3

1
0
0
0
9
10
1
67

37
3
6
5
0
1
2
261

8,2
3,6
3,6
0,9
0,0
0,0
0,0
59,0

Ogljikovi hidrati 261,42 g (49 %), Beljakovine 120,26 g (23 %), Maščobe 66,54 g (28 %)
kcal = kilokalorije, kJ = kilojouli, Belj = beljakovine, M = maščobe, OH = ogljikovi hidrati,
PV = prehranske vlaknine

• Med te maščobe spadata linolna in
alfalinilenska maščobna kislina, ki
sta esencialni. Glavni vir linolne kisline je sončnično, koruzno, oljčno
in sojino olje. Alfalinolenska kislina
pa se nahaja v olju oljne repice,
pšeničnih kalčkov in v maščobi
mastnih morskih rib (tuna, losos,
skuša …).
• Da bi zadostili potrebam organizma
po obeh esencialnih maščobah, je
smiselno zmešati več vrst olja (npr.
oljčno, repično in sončnično) ali pa
jih vsaj izmenično uporabljati.

PREHRANSKE VLAKNINE –
POVPREČNO 0,5 G/KG
TELESNE TEŽE NA DAN
Prehranske vlaknine so snovi rastlinskega izvora, za katere prebavni
trakt človeškega organizma nima
F E B R U A R

2 0 0 7

ustreznih encimov, da bi jih prebavil,
tako da ostanejo neprebavljene in se
takšne tudi izločijo. Z izjemo lignina
gre za neprebavljive ogljikove hidrate, kot so celuloza, hemiceluloza,
pektin, oligofruktoze ipd (verbaskoza
v stročnicah).
Prehranske vlaknine izpolnjujejo
celo vrsto pomembnih, deloma zelo
različnih funkcij v prebavnem traktu
in vplivajo na presnovo. Prehransko
vlaknino v črevesu deloma razgradijo
bakterije v maščobne kisline s kratkimi verigami. Te znižujejo pH-vrednost vsebine črevesja in so hrana za
črevesno sluznico. Pri izbiri živil, bogatih s prehransko vlaknino, je treba
upoštevati, da so učinki posameznih
komponent prehranske vlaknine različni. Glede na njihovo topnost v vodi
ločimo dve pomembni vrsti vlaknin:
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»Topne« prehranske vlaknine:
• pretežno topni, bakterijsko razgradljivi polisaharidi, ki med prebavo
hrane v črevesju vežejo vodo, tako
da se povečuje volumen blata,
• vir topne prehranske vlaknine so
sadje (pečkato sadje z užitno lupino, pomaranče in grenivke),
stročnice (grah, leča, soja) in zelenjava.
»Netopne« prehranske vlaknine:
• pretežno netopni, bakterijsko malo
razgradljivi polisaharidi, ki ostajajo
med prebavo hrane nespremenjeni,
vendar pripomorejo k povečevanju
volumna blata in hitrejšemu prehodu hrane skozi prebavila,
• vir netopne prehranske vlaknine so
polnovredna žita, (polnovredne testenine, ajda, oves, rjavi riž).

POMEN

REDNIH OBROKOV

Veliko odraslih sladkornih bolnikov, še veliko več pa odraščajočih
mladostnikov in mladostnic s sladkorno boleznijo, se vsak dan sooča
s strahom, da se bodo zredili, ker
jim zdrav način prehranjevanja in
edini pravilni zanje, narekuje štiri ali
pet rednih obrokov. Da se bomo redili samo zato, ker bomo jedli
redno, ne drži!
Z rednimi dnevnimi obroki vzpostavimo v organizmu ravnovesje, ne
preobremenimo organizma in mu ne
damo povoda, da bi del zaužitih hranil takoj uskladiščil, kot se to zgodi,
če jemo samo enkrat ali dvakrat na
dan. Sčasoma zaradi rednih obrokov
pojemo manj neprimernih (sladkih
ali slanih) prigrizkov med obroki,
smo bolj zadovoljni, laže opravljamo

GLIKEMIČNI
Živilo

INDEKS

(GI)

GI Živilo

ŽIVIL

GI Živilo

GI

Visoke vrednosti GI
koruzni sirup
115
glukoza
100
modificiran škrob
100
glukozni sirup
100
pšenični / rižev sirup
100
riževa moka
95
krompir prekuhan
95
pečen, olupljen krompir
95
90
krompirjeva moka
brezglutenski kruh
90
zelena korenina, kuhana
85
85
hamburger (kruh)
instantni parabold riž
85
pokovka (brez sladkorja)
85
pastinjak
85
rižev puding
85
moka tapioka
85
korenje
85
koruzni kosmiči »corn flakes« 85
med
85
koruzni škrob
85
napihnjen riž
85
riževo mleko
85
bela moka
85
beli mlečni kruh
80
pire krompir
80
majoneza (indust., sladkana) 60
ovomaltina
60
ravioli durum
60
melona
60
jasminov riž
60
ovsena kaša / kosmiči
60
čokoladno mleko
60

krof
buča, oranžna
buča, rumena
lubenica
vaflji
francoska štruca
brioš
čokolada (s sladkorjem)
koruzna moka
datelj
beli kruh
melasa
jušni rezanci
oluščen / očiščen ječmen
bela žemlja
biskvitno pecivo
koleraba
»soft« pijače, cola …
francoski rogljiček
krompirjevi svaljki
prosena kaša
polenta
kuhan krompir brez olupka
krompirjev čips
ravioli
rižev kruh
pizza
masleni piškoti
japonska sliva
kečap
sladki krompir »manioka/kasava«
palačinke z marmleado
gorčica z dodanim sladkorjem

vsakodnevne obveznosti in nismo
pod nenehnim stresom, da se bomo
od grižljaja zredili. Redni obroki so
tudi edino jamstvo, da bomo dosegli
želeno telesno težo in jo znali tudi
obdržati.

75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
60
55
55
55
55
55
55

beli sladkor
prečiščena žita s sladkorjem
tacos
nerafiniran rjavi sladkor
kostanj
črni kruh
javorjev sirup
Mars, Snicers, Nuts …
sadni kruh
rženi kruh (30 % ržene moke)
marmelada
kuhanardeča pesa
pšeničnikuskus
marmelada s sladkorjem
musli s sladkorjem in medom
ananas v pločevinki
rozine
navadni sorbet
krompir, kuhan v olupku / zmečkan
indijski datelj
dolgozrnati riž
mlečni sladoled, navadni
marelica v pločevinki
banana, prezrela
pšenična moka »durum«
testenine za lazanjo
papaja, sveža
rdeč riž
suši
nutella
Špageti, prekuhani
široki rezanci, prekuhani

70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
55
55
55
55
55
55

PRAVILO
Redni trije glavni obroki (zajtrk,
kosilo, večerja) in eden ali dva
manjša vmesna prigrizka

PRAVILNO

RAZMERJE
HRANIL NA KROŽNIKU

Priročnik

ZNEBITE SE ODVEČNIH MAŠČOB

Priročnik lahko naročite
po telefonu na št.: 01 430 54 44
ali pošljete naročilo po pošti
na Zvezo društev diabetikov
Slovenije, Kamniška ul. 25,
1000 Ljubljana
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je prevod priročnika o prehrani, izdanega po načelih Nemškega diabetološkega združenja in
prilagojena slovenskim 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 10.18 € (2.441 SIT) prejmete
darilo - obesek za ključe!
F E B R U A R
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Obnovili smo znanje o
pomenu posameznih glavnih hranil za naš organizem, zdaj pa moramo sestaviti hranilno in energijsko uravnotežene obroke.
V nadaljevanju je prikazan
zelo preprost način, kako s
primerno izbiro živil zagotoviti v vsakem obroku pravilno razmerje med posameznimi hranili. S takšnim
načinom odmerjanja živil
si lahko v vsakem glavnem
obroku zagotovimo uravnotežen in pester obrok,

ki organizmu zagotavlja dovolj energije, vitaminov in mineralov.
Ko sedete za mizo h glavnemu
obroku (zajtrk, kosilo in večerja), si
na praznem krožniku zamislite meje,
do katerih boste naložili posamezno
vrsto živila.
• Četrtino krožnika naložite s škrobnim živilom, ki ima nizek GI (tabela
GI). Nizek GI imajo škrobna živila, ki
so bogata s prehransko vlaknino in
smo jih tudi pravilno skuhali. Izbirajte med polnozrnatimi testeninami, ki
ste jih skuhali »al dente«, neoluščenim rižem, ki ste ga kuhali le v dvojni količini vode ali različnimi polnovrednimi kašami (ajdova, pirina, ovsena, ječmenova). Seveda lahko občasno naložite na to četrtino krožnika tudi krompir (najprimernejši je
kuhan v olupku) ali pa polento (boljša je tista, ki jo moramo kuhati vsaj
pol ure, kot pa instantna).
Naj vas opozorimo:
če imate za kosilo stročnice v prilogi
(grah, stročji fižol, fižol, lečo, sojo),
so to živila, ki sodijo na ta del
krožnika in ne med zelenjavo!

• Četrtino krožnika zapolnite s kakovostnim beljakovinskim živilom. Izbirate lahko med pustim mesom
(govedino, teletino, zajcem, ovčetino …), perutnino brez kože, morskimi ribami (najboljše so tuna,
skuša, losos ali pa čisto navadne
sardelice, le ocvrtih vam ne priporočamo). Seveda lahko namesto
mesa občasno pojeste tudi jajce,
sir tofu ali skuto.
• Na pol krožnika pa naložite zelenjavo, kot so brokoli, cvetača, kumare, bučke, špinača, blitva, zelje,
pripravljeno na različne načine,
repa, solata, paradižnik, paprika,
korenje … Kot vidite, pri zelenjavi
nimate tako rekoč nikakršne omejitve, svetujemo vam le, da je ne
razkuhate. Veliko bolje je, če uživate surovo zelenjavo, kot pa
»pre«kuhano.
• Ob krožnik obvezno postavite kozarec vode, mineralne vode ali nesladkanega čaja in kos sadja za
poobedek. Seveda lahko občasno
sadje zamenjate za rebro temne
čokolade s 70 % kakava ali s kepico
sladoleda.
• Posebno opozorilo velja za vse
tiste, ki imate insulinsko črpalko ali
ste na terapiji FIT. Preden začnete
jesti - ne pozabite prešteti ogljikovih hidratov in si vbrizgati insulina.

Živilo

GI Živilo

GI Živilo

GI

Srednje vrednosti GI
riž basmati
rižev kruh (65% quinoa riž)
žitna »bar« rezina brez sladk.
brusnični sok, nesladkan
makaroni (durum)
musli brez sladkorja
ananasov sok, 100 %
sladki krompir »batata«
polnozrnate testenine
jabolčni sok, 100 %
polnozrnato biskvitno pecivo
rjavi riž neoluščen
buča »chayote«
jeruzalemska artičoka
liči
mango
rženi lahki kruhki »Wasa«
banana, manj zrela
ješprenj, neoluščen

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
45
45

neoluščeni riž »basmati«
testenine »capellini«
kokos, sveži
brusnice
grenivkin sok, 100 %
grozdje, belo in rdeče
polnozrnata moka
moka kamut
polnozrnata ržena moka
polnozrnati kruh za toast
kruh iz moke kamut
pomarančni sok, 100%
ananas, sveži
polnozrnat kus kus, pšenični
polnozrnati kosmiči brez sladk.
špageti »al dente«, 5 minut
polnozrnati kruh
ajdova kaša
ajdov polnozrnati kruh

jabolko, sveže
kaša iz jabolk
svetlo pivo
črni riž
pasulj (meso + fižol)
grah, sušen
grah v pločevinki
grah, sveži
zelena, listi in koren., surova
kitajski rezanci (pšenič. durum)
rdeči fižol »borlotti«
gorčica brez sladkorja
sušeni paradižnik
jabolčni krhlji
fige sveže
laneno in sezamovo seme
sončnična semena
pomaranče
slive
kutina
nektarine
breskev
granatno jabolko
riž quinoa
beli fižol
mešan kompot brez sladkorja
paradižnikov sok
paradižnik. omaka brez sladk.
polnozrnati kruh. »Wasa« (24 %)
brstični ohrovt
zelje
brokoli
bučke
cvetača
kumare
olive
gobe
čebula
por

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

bela mandljeva krema brez slad.
sojin jogurt (sadni)
navadni jogurt
divji riž
kvas
mandljevo mleko
marelica
hruška, zimska
pasijonka
marakuja
grenivka / pomelo
stročji fižol
rjava leča
pesa, surova
korenje, surovo
kitajski sojini rezanci
česen
kravje mleko
ovseno mleko brez sladkorja
sojino mleko brez sladkorja
marmelada brez sladkorja
paradižnik
mandarina
repa
rumena leča
robidnica / črni ribez
borovnica
češnja
malina
peteršilj/drobnjak
kitajsko zelje
kislo zelje
špinača/blitva
paprika: rdeča, zelena, rumena
šalotka, svež česen
zelena solata
zeleni radič
rdeči radič
soja, zrnje

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
40
40
40
40

kokosovo mleko
suha figa
jabolčnik
korenčkov sok, 100 %
suha marelica
suha sliva
kamut kuskus
polnozrnati makaroni »al dente«
fižol/bob, sušen
rjavi fižol v pločevinki
oves
ovseni kosmiči, surovi
laktoza
arašidovo maslo brez sladkorja
hruška »viljamovka«
riževa moka »quinoa«
pirina kaša
sorbet brez sladkorja

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

jagoda
kosmulja
rdeči ribez
lešnikov namaz brez sladkorja
temna čokolada (70 % kakava)
arašidovo maslo brez sladkorja
sojina moka
zelena leča
bučna semena
artičoka
bambusovi vršički
jajčevec
limonin sok 100%
zelje
temna čokolada (85 % kakava)
kakav v prahu brez sladkorja
fruktoza
omaka »tamari«
sojin jogurt, navadni
sirup agave
beluši
pšenični/ovseni otrobi
črni ribez
mandlji
lešniki, orehi, indijski oreščki
arašidi
pistacija
ingver
janež
rožičeva moka
pinjole
tofu
kisle kumarice
kreša
Omaka pesto
rebarbara
avokado
dišavnice (cimet, bazilika, ...)
kis

25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
5
5

Nizke vrednosti GI
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Vir: The Glycemic Indexes Tabele (Michel Montignac, 2006)
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Rž – po krivici prezrto žito
Ste vedeli, da kar 94 odstotkov vse svetovne rži pridelamo v Evropi? Največ je zaužijejo v skandinavskih
državah. Čim bolj gremo proti jugu Evrope, toliko manj je rž poznana. Toda, ali ste vedeli, da zaužijemo samo
28 odstotkov celotne pridelave rži, preostalo pa pokrmimo živalim? Če bi zaradi zadnjega podatka mislili, da je
rž manjvredno žito, bi se krepko zmotili. Čedalje bolj spoznavamo, da je rž izjemno kakovostno škrobnato
živilo in jo lahko postavimo ob bok dokaj modne pire.
Tudi rž bi morala biti na seznamu
živil slehernega sladkornega bolnika.
Poglejmo, zakaj! Po hranilni vrednosti se rž bistveno ne razlikuje od kraljice žita – pšenice.

100 g moke iz celega zrnja vsebuje:
sestavine
rž
10-15 g
beljakovine
maščobe
2-3 g
ogljikovi hidrati (škrob) 55-65 g
prehranske vlaknine
15-17 g
od tega topne vlaknine
3-4 g

pšenica
12-14 g
3g
67-70 g
10-13 g
1-2 g

Najpomembnejša razlika se skriva
v podatku o prehranskih vlakninah. V
rži je več prehranskih vlaknin in tudi
delež topnih vlaknin je večji. Poleg
tega ponavadi uživamo polnozrnato
rženo moko in izdelke, izdelki iz celega pšeničnega zrnja pa so še vedno
bolj redkost kot pravilo. Visok odstotek topnih prehranskih vlaknin postavlja rž na posebno mesto: rast krvnega sladkorja je zaradi njih počasnejša in bolj enakomerna. Česa bolj
ugodnega si sladkorni bolniki ne moremo želeti. Poleg tega so v rži tudi
rastlinski estrogeni (izoflavoni in lignani), ki posredno znižujejo serumski holesterol.
Iz rži meljemo moko in pripravljamo kosmiče. Kdo ne pozna težkega,
a čudovito aromatičnega in rahlo kiselkastega rženega kruha? Žal je na
naših mizah redek gost. Ker po njem
ne segamo pogosto (malce bolj
domač je le v severnem delu Slovenije), ga niti ne moremo vedno kupiti,
saj se ga pekom komajda splača
peči. Večkrat morda zaužijemo rž v
kakšnem mešanem temnem kruhu, a
se tega redkokdaj zavedamo. Iz rži
bi razen kruha lahko pripravljali tudi
različno pekovsko pecivo in številne
odlične jedi iz rženih kosmičev, žal
pa so recepti premalo znani. Poskusimo z enim.
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SOLATA IZ RŽENIH KOSMIČEV
Za štiri porcije potrebujemo:
20 dag rženih kosmičev
približno 4 dcl vode
2 žlici kisle smetane
malo jabolčnega kisa
žlico oljčnega olja
10 dag sesekljane čebule
10 dag sesekljanih kislih kumaric
2 trdo kuhani jajci
začimbe (majaron, sesekljan drobnjak
in peteršilj)
sol in mleti poper
solatni list
Priprava:
Ržene kosmiče vsaj za eno uro namočimo v hladni vodi, nato odcedimo odvečno tekočino, dodamo kislo
smetano, olje, malo kakovostnega
sadnega kisa, na drobno sesekljano
zelenjavo (kisle kumarice in čebulo)
ter vse skupaj dobro premešamo. Solato okrasimo s trdo kuhanimi jajci.
Postrežemo jo na opranem solatnem
listu. Solata iz rženih kosmičev je primerna za samostojno jed. Postrežemo jo lahko namesto zgodnje večerje
skupaj s skodelico dišečega zeliščnega čaja.
Zaradi namakanja rženih kosmičev
za pripravo jedi potrebujemo vsaj
eno uro in 15 minut, čeprav je samega dela za največ 10 minut.
F E B R U A R
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Prehranske in energetske
vrednosti za eno porcijo jedi:

energija: 283 kal ali 1188 KJ
beljakovine: 11,4 g
maščobe: 11,5 g
ogljikovi hidrati: 36,4 g
prehranske vlaknine: 7,7 g

Z eno porcijo te jedi boste zaužili
dve prehranski enoti škrobnatih živil,
eno prehransko enoto mesa in dve
prehranski enoti maščob.
Recept pripravil: Jože Lavrinec
Foto: Miha Lavrinec

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Velenje

Občni zbor in 20-letnica društva
Tudi občni zbor je dokaz, kako leto hitro mine. V restavraciji
Pod Jakcem se je 10. februarja zbralo 169 od 517 članov velenjskega društva. Pozdravu predsednice Romane Praprotnik sta sledila izvolitev delovnega predsedstva in kratek glasbeni vložek, temu pa predavanje Polone Pirnat, v. m. s.,
predstavnice podjetja Baxter, o peritonealni dializi.
Naprej je delo potekalo
po ustaljenem dnevnem
redu: poročilo predsednice, blagajničarke, nadzorne in disciplinske komisije; potrditev članarine za
leto 2008, ki ostane
enaka kot letos. Glasbi sta
sledila načrt dela in finančni načrt za letos, ki sta
bila soglasno potrjena, pa
spet glasba in pozdravi
gostov.

TRUD NI BIL ZAMAN
Pomembno je, da so nas
opazile družbeno-politične strukture v naši dolini: župan Mestne občine
Velenje Srečko Meh je poslal ljubeznivo pismo z
opravičilom in z zagotovitvijo svoje podpore delu
društva; župan občine Šoštanj nas je osebno obi-

skal in izrazil presenečenje nad našim delom v
preteklem obdobju; prenesel je tudi pozdrave župana občine Šmartno ob
Paki.
Posebej veseli smo bili
obiska Janka Kušarja, ki
nam je s svojimi besedami
potrdil, da smo na pravi
poti in da naš trud ni
zaman. Od sosednjih društev sta se našega občnega zbora udeležila Ivan
Pavlič, predsednik iz Slovenj Gradca, in Bojan
Proje, predsednik iz Mežiške doline.
Zelo smo bili veseli tudi
obiska predsednika društva sladkornih bolnikov iz
Murske Sobote in njegovega kratkega, toda jedrnatega nagovora. Naš stalni
gost je tudi Franc Tamše,

predsednik Društva upokojencev Velenje, s katerim
odlično sodelujemo. Naš
stari znanec in že skoraj
sodelavec dr. Justinek je
poslal pozdrave, ker je bil
zadržan.

za prizadevno delo v preteklem obdobju. Zahvale so
dobili: Milena Knez, Tončka
Škrbič, Milica Vertačnik,
Srečko Peterlin ter zakonci
Fanika in Franc Jurjovec,
Maruša Golavšek-Mele in
Julijan Golavšek, Romana in
Zlatko Praprotnik in Ingeborg in Franc Čas.

Občni zbor je pozdravil tudi predsednik zveze Janko Kušar

ZAHVALE ZA
PRIZADEVNO DELO
To je bila priprava na slovesno točko dnevnega
reda: podelitev zahval članom IO in drugim članom

Besedilo in fotografije:
I. in F. Čas

Naši člani že od ustanovitve
F E B R U A R

V imenu prejemnikov se
je zahvalila Ingeborg Čas in
hkrati spomnila, da je 7. februarja minilo 20 let od
ustanovitve društva. Jubilej
bomo slovesno proslavili v
okviru državne proslave ob
dnevu sladkorne bolezni.
Takrat želimo pripraviti
tudi razstavo fotografij iz
prejšnjiih let, zato smo vse
člane pozvali, naj nam pomagajo zbirati gradivo in
sporočajo svoja doživetja v
društvu v preteklih letih.
Nato nam je predstavnik
podjetja VPD z Bleda na
kratko orisal njihov program za sladkorne bolnike.
Kratko čakanje na kosilo
so nekateri izkoristili za
ples, drugi za klepet, tretji
pa za pridobivanje informacij. Kosilo je bilo odlično
pripravljeno, primerno
sladkornim bolnikom in
lepo postreženo. Po kosilu
je seveda sledil ples, ker
brez tega v velenjskem društvu sladkornih bolnikov ne
gre, ali kot je rekla naša
predsednica: kjer smo mi,
bi bili radi tudi drugi.
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Slovenj Gradec

Predavanje o diabetični retinopatiji
Društvo diabetikov Slovenj Gradec je za svoje člane
organiziralo predavanje o diabetični retinopatiji, ki je bilo
10. novembra v knjižnici splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
Predavala je strokovnjakinja Očesnega kirurškega centra
Studio Tatjana Šolar, dr. med., specialistka oftalmologije.
Za vsakega sladkornega bolnika je zelo pomembno, da ga
vsaj enkrat na leto pregleda oftalmolog.
Navzoče je seznanila z
morebitnimi hudimi zapleti
na očesnem ozadju zaradi
sladkorne bolezni, ki lahko
vodi tudi v slepoto. Spregovorila je o usodnih spremembah na očesni mrežnici (retini) in da lahko njeno
nezdravljenje močno prizadene vid. Spremembe na
mrežnici se pri sladkornem
bolniku razvijejo šele po
določenem času. Pri bolni-

kih, ki so odvisni od insulina, je diabetična retinopatija prvih štiri do pet let zelo
redka. Prve težave lahko
nastanejo po desetih letih,
vendar v manj primerih, po
20–30 letih pa ima zaplete
že 95 odstotkov bolnikov.
V začetku na očesnem
ozadju nastanejo drobne
rdeče pikice, ko pa bolezen
napreduje, nastanejo pikčaste in lisaste krvavitve na

mrežnici in oteklina. Če ni
sprememb v centralnem
delu mrežnice, to je v rumeni pegi ali makuli, ima
bolnik še dober vid in se
mu še ni treba odpraviti k
zdravniku specialistu. Včasih je prvi znak za okvaro
rumene pege slabše zaznavanje barv.

ZDRAVLJENJE
DIABETIČNE RETINOPATIJE
Za vsakega sladkornega
bolnika je zelo pomembno,
da ga vsaj enkrat na leto
pregleda oftalmolog. Edino
uspešno zdravljenje diabetične retinopatije je zdravljenje z očesnim laserjem.
Ko bolezen napreduje na
očesnem ozadju, poskuša mrežnica izboljšati okvarjeni
krvni obtok z nastajanjem novih žilic, ki
pa so krhke in rade
krvavijo. Zato lahko
nastanejo številne
obsežne krvavitve na
mrežnici in steklovini. Te spremembe
imenujemo proliferativna diabetična retinopatija. Če je ne
zdravimo z laserjem,
pride krvavitev v oko,
kar je nevarno za slepoto.
Lasiranje ali pečatenje, kot temu pravijo oftalmologi, je
odvisno od vsakega
bolnika posebej.
Lahko dobi 600,
1000, 3000 ali celo
5000 pečatov, toliko,

kolikor jih je potrebnih
glede na napredovano bolezen. Lasiranje je zelo pomembno, zato z njim ne
smemo odlašati, če nam to
svetuje zdravnik oftalmolog. Pozneje, ko bolezen že
tako napreduje, da je potreben operativni poseg –
vitrektomija, je dobro lasiranje za operaterja oftalmonologa zelo pomembno,
da je operacija uspešna.

KAJ LAHKO STOTIMO,
DA OHRANIMO VID?
Za ohranitev vida je najpomembnejše, da ima bolnik dobro urejeno sladkorn
bolezen. Posebno to velja
za bolnike, ki se zdravijo z
insulinom. Povišan krvni
sladkor škodljivo vpliva na
žile in povzroča krvavitve v
mrežnici. Okvare žilne
stene nastanejo tudi zaradi
velikih nihanj vrednosti krvnega sladkorja. Da ne
pride do zapletov, mora
sladkorni bolnik enkrat na
leto obiskati očesnega
zdravnika, potrebne so
redne kontrole in zdravljenje zvišanega krvnega pritiska in vsaj enkrat na leto
je potreben pregled maščob v krvi.
Tatjana Šolar se je odpovedala honorarju v korist
našega društva, za kar se ji
najlepše zahvaljujemo. Vsi
naši člani, ki jim je očesni
zdravnik odkril spremembe
na očesnem ozadju in želijo še strokovno mnenje dr.
Tatjane Šolar, lahko njen
naslov oziroma telefonsko
številko dobijo v pisarni
društva.
Zofija Tisnikar
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Tržič

Na občnem zboru izvoljena
nova predsednica Mirjana Eržen

vni program, ki je bil predstavljen na občnem zboru,
temelji na že utečenih aktivnostih, ki bodo redno potekale tudi v prihodnje. Ka-

V Tržiču smo redni letni občni zbor organizirali že
20. januarja, ker je bilo treba marsikaj postoriti za pravočasno
oddajo dokumentov na različne naslove. Udeležba na zboru
je bila kar številna. Zamenjalo se je tudi vodstvo društva.
Predsednica je zdaj Mirjana Eržen.
Na zboru smo z veseljem
pozdravili tudi goste, predvsem predsednika Zveze
društev diabetikov Slovenije
Janka Kušarja, predstavnike
sorodnih društev in krajevnih skupnosti. Podpredsednica je v delovnem poročilu nanizala vrsto uspehov, ki jih je društvo lani
doseglo. Ker se je prejšnjemu odboru izteklo mandatno obdobje, je bil del poročila namenjen tudi temu.
Društvo je v tem času doseglo vidno prepoznavnost
v tržiškem okolju, kar je
nedvomno zasluga prej-

šnjega predsednika Štefana
Duše. Tržič je dobil specialistično ambulanto, povezal
se je s sladkornimi bolniki
v Domu Petra Uzarja, merjenja so bila opravljena na
več krajih kot prej, prisotni
smo bili tudi na Šuštarski
nedelji in prednovoletnem
sejmu, začeli smo izdajati
Sladke novice, izšel pa je
prvi društveni bilten Zdrave
in preproste jedi, ki smo
jih skuhali v naših kuharskih delavnicah. V pripravi
je že nova številka biltena,
v kateri bodo recepti za
zdrave praznične jedi.

Na novo izvoljena predsednica tržiškega društva Mirjana Eržen (v sredini)

Zamenjalo se je tudi vodstvo društva. Predsednica je
postala Mirjana Eržen. Delo-

»Sankanje« z Bistriške planine
Tak je bil uradni naslov januarskega rekreativnega srečanja gorenjskih sladkornih bolnikov,
ki je bilo v soboto, 13. januarja. Ker takoj v začetku leta ponavadi zamre novoletni vrvež in
nastane nekakšno zatišje, je prva zimska rekreacija na Gorenjskem ravno to srečanje.

Ana Marija Hafner

Letos je bil gasilski dom
na Brezjah pri Tržiču izhodiščna točka za različne pohode. Najzahtevnejši je bil
na Bistriško planino, od
koder smo se nameravali
popeljati s sankami. Ker pa
jih nihče ni imel s seboj,
smo opravili le zimski
pohod. Lažja sta bila tako
kot vedno pohoda do bližnje vasi Popovo, eden naravnost na kmetijo Jošt,
drugi pa malo bolj po ovinkih, a je bil cilj za vse enak.
Prijazna lastnika Cotelj
sta nas nadvse lepo sprejela. Ogled sirarne in okrepčilo sta že tradicija prijaznega sprejema in marsikdo
si je od tod odnesel kar zajeten kos domačega sira.
Vseh 67 udeležencev se
je okrog trinajste ure zbralo v dvorani gasilskega
doma na Brezjah in si »privezalo dušo« z dobrim kosilom. V lepem zimskem
dnevu in dobri družbi so se
udeleženci proti večeru poslovili.
Ana Marija Hafner

Pohodniki pred startom
F E B R U A R

kšno novost pa lahko kljub
temu pričakujemo.
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Sežana

Delovno okrevanje
v Šmarjeških Toplicah
V času Miklavža se je 21 članov Društva diabetikov Sežana
od 3. do 10. decembra udeležilo tedenskega delovnega
letovanja v Krkinih Termah v Šmarjeških Toplicah.
V nedeljo, 3. decembra,
nas je prišel v Sežano iskat
avtobus iz Šmarjeških Toplic. V poznih popoldanskih
urah smo prispeli do kraja,
kjer smo preživeli sedem
prijetnih dni. Najprej nam
je prijeten sprejem pripravilo osebje Term Šmarješke
Toplice, na katerem smo
dobili osnovne informacije
o našem bivanju pri njih.

POSVETOVANJA,
PREDAVANJA IN TERAPIJE
Naš »delovni« dan se je
začel z merjenjem sladkorja,
za kar je poskrbela sestra
Slavka, nakar je sledila jutranja vodna telovadba. Nekateri člani so imeli posvet pri
zdravniku Tomislavu Majiću,
dr. med., drugi pa so opravili tudi kakšen temeljitejši
zdravniški pregled.
Dopoldne se je nadaljevalo
z raznimi posvetovanji, predavanji, pogovori in terapijo.
Opravili smo tudi celodnevno merjenje sladkorja, tako
imenovani šesttočkovni program, tako da smo lahko videli, kakšen je naš celodnevni sladkor in kakšno je njegovo povprečje. Po kosilu so
bile telesne aktivnosti na
prostem s pohodi, najprej
po bližnji okolici, nato pa
smo se odpravili tudi na
daljše pohode, za katere sta
poskrbela prijazna animatorja Brane in Janja.

KORISTNA ŠOLA
ZDRAVE HRANE
V programu smo imeli
tudi nekaj obiskov, kot je
bil ogled Novega mesta.
Izlet v Cerklje ob Krki nam
je prekrižalo slabo vreme.
Imeli smo šolo priprave
zdrave hrane, kjer se je ob
prijazni kuharici izkazal
tudi naš Dule. Zanimivo je
36

bilo predavanje psihologa
in predavanje o izvoru
priimkov oziroma naših
prednikov.
Naše bivanje v Šmarjeških Toplicah je zaradi bogatega programa minilo
zelo hitro. Kar na lepem
smo ugotovili, da se moramo posloviti in iti domov.
Kakor smo prispeli, tako
smo tudi domov odpotovali
z avtobusom, ki so nam ga
priskrbeli v Termah. Med
vožnjo domov smo naredili
kratko analizo našega bivanja v Šmarjeških Toplicah
in ugotovili, da smo se
imeli dobro in da se splača
takšno bivanje ponoviti.

Prva letošnja predavanja
V skladu z letošnjim programom dela sežanskega društva
sladkornih bolnikov smo konec januarja in v začetku februarja organizirali prvo predavanje iz programa izobraževanja po občinskih središčih.
Prvo predavanje je bilo v ponedeljek, 29. januarja, v
občini Hrpelje–Kozina. O samokontroli in samovodenju
sladkorne bolezni nam je predavala Klara Peternelj, diplomirana medicinska sestra. Tema je bila zelo zanimiva, podkrepljena z računalniškimi prikazi. Udeležba na
predavanju je bila sicer zadovoljiva, lahko pa bi bila še
večja.
Drugo predavanje na isto temo je
bilo teden dni kasneje, v ponedeljek, 5. februarja,
v Komnu, kjer je
bila udeležba veliko boljša. Sledili
sta še Divača (12.
februarja) in
Sežana (19. februarja, kjer je bilo zadnje predavanje iz tega cikla.
S takim načinom dela poskušamo približati delovanje
društva članstvu v širšem društvenem okolju, kar bo,
upamo, vplivalo tudi na donatorstvo občin.

Jože Volovec

Besedilo in foto: Jože Volovec

Konec uspešnega leta
V petek, 22. decembra lani, smo imeli člani sežanskega
društva zadnjo sejo izvršnega odbora, na kateri sta bila kot
gosta v imenu Zveze društev diabetikov Slovenije predsednik Janko Kušar in Ivan Bergoč. Zbrali smo se v prijetnem
ambientu turistične kmetije Šuc v Pliskovici, v neposredni
bližini znamenitega hostla Pliska.
Predsednik sežanskega
društva Vladimir Janjić je
ocenil delo v letu 2006 in
dejal, da je bil program v
celoti uresničen. Minulo
leto je bilo doslej najplodnejše, je dejal, saj
toliko uspešnih
akcij še nismo imeli
nikoli do zdaj. Z
njegovo ugotovitvijo se je strinjal tudi
predsednik zveze
Kušar. Pohvalil je
dosežek, da je društvo dobilo nove
prostore, ki si jih je
ogledal pred sejo.
Dodal je, da se na
državni ravni čuti
F E B R U A R

razumevanje za naša prizadevanja, kot tudi za nacionalni program varstva sladkornih bolnikov, o katerem
se že dolgo samo govori.
Član izvršnega odbora

Lucijan Furlan je dal pripombo glede praznovanja
50–letnice delovanja Zveze
društev diabetikov Slovenije, ker se ni veliko pisalo in
govorilo o še živečih začetnikih dela društev sladkornih bolnikov, med katerimi
je tudi sam. Dejal je, da jih
ni več veliko in da se je
nanje ob 50-letnici kar pozabilo. Pripombo je predsednik Kušar sprejel in
dodal, da je na Zvezo društev diabetikov Slovenije prišel kot
delegiran funkcionar in z zgodovino
društev in zveze ni
bil veliko seznanjen.
Po seji je sledilo
družabno srečanje,
za kar je poskrbel
gostitelj Milan Šuc.
Besedilo: Jože Volovec
Foto: Boris Majdič
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Postojna

Gibanje za zdravje
in dobro počutje
Postojnsko društvo pri uresničevanju programov dela iz leta
v leto večjo pozornost namenja telesnim dejavnostim. Da bi
te bile dostopne čim večjemu številu sladkornih bolnikov,
smo se odločili za rekreacijske pohode – hojo – to je za pohode v naravo s spremljajočimi vajami.
Lani smo na pohode hodili vsako sredo ob 16. uri.
Aprila, maja, septembra in
oktobra smo se zbrali v avli
Zdravstvenega doma. Izmerili smo si krvni sladkor in
se dogovorili za smer pohoda. Nič koliko zanimivih
poti imamo na voljo. Pohodi so trajali uro do uro in
pol. Na pohodih je vedno
veselo, zanimivo. Veliko se
pogovarjamo, tako da sta
smeh in dobra volja naša
stalna spremljevalca.
Ti pohodi so za večino
pohodnikov posebno doživetje. Vedno znova odkriva-

mo prečudovite kotičke in
jase ob reki Pivki, na Soviču in še drugod. Narava
vsak dan spreminja svojo
podobo in najlepši čas je
spomladi in jeseni, narava
s svojo čudovito spreminjajočo se barvitostjo prevzame slehernega.

HOJA JE ODLIČNA
TELESNA AKTIVNOST
Hojo si vsak prilagodi
svojim sposobnostim, je
dosegljiva vsem, izvedljiva
je v vsakem okolju in še
brez stroškov jo je mogoče

organizirati. Hoja je aktivnost, ki človeka pomirja,
sprosti, daje možnost za
prijetno druženje, kot taka
je usmerjena k bogatenju
in plemenitenju človeka.
Mnogi smo se že prepričali o mnenju strokovnjakov,
da s hojo zmanjšamo dejavnike tveganja in da ugodno
vpliva na celoten bolezenski
sklop: izboljšuje delovanje
insulina, krvni sladkor se
zniža, zniža se tudi krvni
pritisk, pripomore k ustrezni telesni teži in še bi
lahko naštevali. Vendar vse
to izboljšanje ni dano za
vselej. Ko prenehamo s telesnimi aktivnostmi, prenehajo tudi ugodni učinki. Zato
so naša prizadevanja
usmerjena k spodbujanju za
vsakodnevne aktivnosti, ki
naj trajajo vsaj pol ure.

HOJA IZBOLJŠA TUDI
PSIHOFIZIČNO KONDICIJO
Skupine naših pohodnikov štejejo 10-15 udeležen-

cev. Izogibamo se prezahtevnih vzponov in tudi
tempo je prilagojen starejši
populaciji sladkornih bolnikov, za kar večinoma poskrbi naš strokovni vodja –
športni pedagog. Med
potjo se ustavimo in naredimo tudi kakšno dihalno
vajo, nekaj počepov ali preprostih vaj za krepitev
mišic. Po pohodu ponovno
izmerimo krvni sladkor.
Vsakokrat smo znova presenečeni, ko ugotavljamo,
kako zelo koristni so taki
pohodi.
Pridružite se nam ob prvi
priložnosti in sami se
boste prepričali, da hoja
pomaga k dobremu počutju. S hojo boste veliko naredili za svoje zdravje in
uživali kakovostno življenje. In še to: redna in
zmerna telesna aktivnost
upočasni staranje in izboljša psihofizično kondicijo.
Tudi to je nekaj!
Stanka Horvat

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Maribor

Tudi v Mariboru pol stoletja skrbi
za sladkorne bolnike

Društvo diabetikov Maribor za svoje člane prireja
tudi izlete in druga srečanja, kjer jih še dodatno
seznanja z nevarnostjo

Sladkorni bolniki iz Maribora in njegove okolice smo
14. decembra lani slovesno proslavili 50-letnico Društva
diabetikov Maribor, ki je bilo ustanovljeno leta 1956 kot
podružnica Društva diabetikov Slovenije. Od takrat deluje
mariborsko društvo kot zelo uspešna organizacija, ki skrbi
za sladkorne bolnike v Mariboru in njegovi okolici. V tem
času ga je vodilo več predsednikov, in sicer Rudi Ilec,
Lovro Budihna, Alfonz Škerget, Ivan Šeme, Ivan Farasin in
Pero Mirković, od leta 2004 pa je na čelu društva Viktor
Navršnik.
Slavnostni govorniki na
proslavi so bili Viktor Navršnik, predsednik mariborskega društva sladkornih
bolnikov, Janko Kušar,
predsednik Zveze društev
diabetikov Slovenije, in primarij Miro Čokolič, dr.
med., specialist internist,
predstojnik oddelka za endokrinologijo in diabetologijo Splošne bolnišnice Maribor.
Sedanje društvo, v katerem je 2300 članov, kar je
pravzaprav malo ob podatku, da jih je v mestu z
okolico približno 18.000, si
enako kot njegova pred-

hodnica ves čas prizadeva
za ozaveščanje sladkornih
bolnikov. V ta namen prireja različna predavanja in
šolo za sladkorne bolnike,
kjer jih diabetologi seznanjajo s to »kugo novejšega
časa« in s hudimi posledicami, ki so jim izpostavljeni sladkorni bolniki.

SKRB TUDI ZA SOCIALNO
VARNOST ČLANOV
Sladkorni bolniki zelo
zavzeto prisluhnejo besedam zdravnikov in drugih
strokovnjakov, pri čemer se
dodobra seznanijo z zahrbtnostmi sladkorne bole-

Predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Janko Kušar v pogovoru z
pomembnimi gosti proslave

zni. Pri predavanjih zdravniki in medicinske sestre
namenjajo posebno pozornost ustrezni prehrani sladkornih bolnikov, saj je od
nje najbolj odvisno, ali bo
zdravljenje uspešno ali ne.
Prav tako namenjajo predavatelji posebno skrb jemanju zdravil in uporabi insulina.

Udeleženci slovesne proslave ob 50-letnici Društva diabetikov Maribor
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sladkorne bolezni. Tako je
društvo peljalo svoje člane
v Prekmurje, na Dunaj, v
Safaripark Gänserndorf, po
Velikem in Malem slovenskem železniškem krogu in
še kam.
Posebno dragocene so
kratke počitnice v Rogaški
Slatini, kamor društvo že
več let dvakrat na leto za
teden dni popelje svoje
člane in njihove svojce. Seveda so sladkorni bolniki
pri vseh teh akcijah deležni
primerne hrane. Kako veliko je zanimanje članov za
izlete in počitnice v Rogaški Slatini, dokazuje dejstvo, da so razpoložljiva
mesta že teden dni po razpisu povsem zasedena.
Društvo skrbi tudi za socialno varnost članov, s
tem da intenzivno vpliva na
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da bi bili
sladkorni bolniki deležni
čim boljše skrbi. Dohodki
društva so članarina in prispevki donatorjev. Najprej
je bil sedež društva v Splošni bolnišnici Maribor, od
leta 2004 pa domuje v Trubarjevi ulici 15 v Mariboru,
v stavbi, kjer je tudi sedež
mariborskega društva invalidov.

IZ NAŠIH DRUŠTEV

• Stane Černe,
predsednik NO društva

DOBRO SODELOVANJE
Z ZDRAVSTVENIM OSEBJEM
Da društvo že vsa leta
tako uspešno deluje, ni zasluga samo vsakokratnih
predsednikov, tajnikov,
blagajnikov in drugih članov izvršnega odbora,
marveč tudi zdravnikov
diabetologov. V Mariboru
so to (ali so bili) doktorji
medicine Miran Črnilec,
Stipe Čokolić, Martin Medved in Miro Čokolić, medtem ko že več let vodi Šolo
za diabetike Maribor doktorica Dušanka Hajdinjak
skupaj z diplomirano medicinsko sestro Marijo Škafar. Nikakor pa ne smem
pozabiti tudi izjemnega
prizadevanja medicinskih
sester bodisi na oddelku
za diabetologijo in endokrinologijo Splošne bolnišnice Maribor bodisi v diabetološki ambulanti mariborske bolnišnice.
Ob nedavni 50-letnici organiziranega delovanja
sladkornih bolnikov v Sloveniji, ki smo jo počastili
14. novembra v Mestnem
gledališču ljubljanskem, so
bila najzaslužnejšim in najprizadevnejšim funkcionarjem in zdravnikom podeljena zaslužena priznanja
Zveze društev diabetikov
Slovenije. Zaradi nesporazuma (zaradi zamenjave
vodstva v mariborskem
društvu) med dobitniki
priznanj ni bilo Mariborčanov. To hudo pomanjkljivost bo Društvo diabetikov
Maribor v najkrajšem času
popravilo.

BOGAT KULTURNI PROGRAM
TER PODELITEV PRIZNANJ
IN ZAHVAL
Proslavo 50-letnice Društva diabetikov Maribor je

V SLOGI JE MOČ

Kulturni program so popestrili pevci skupine Liguster

popestrila vokalna skupina
Liguster s svojimi »vižami«.
S poučno humoresko in
domačo glasbo, pri kateri
med glazbili niso manjkale
niti »rifle« za pranje perila,
so nastopili tudi Hoški samotarji. Ob njihovih poskočnicah so nas zasrbeli
podplati in marsikdo se je
tudi zavrtel. Članici kulturne sekcije Društva gluhih
in naglušnih Podravja Maribor sta nam z dobro razumljivo pantomimo uprizorili igrico Na vlaku in
smo se jima nasmejali od
srca.
Sledila je podelitev priznanj in zahval strokovnemu
osebju Oddelka za endokrinologijo in diabetologijo
Splošne bolnišnice Maribor
(SBM) in zaslužnim članom
društva. Posebna priznanja
za trud, delo in sodelovanje so prejeli:
• Martin Medved,
dr., med., spec. int.
• prim. Miro Čokolič,
dr. med., spec. int.
• Dušanka Hajdinjak,
dr. med.
• prim. Jurij Šubic,
dr. med., spec. int.

za nego vaših nog

• Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo SBM
Zahvale za organizirano
medsebojno sodelovanje
so prejeli:
• Marija Škafar,
dipl. med. sestra
• Bernarda Janžekovič,
viš. med. sestra
• Biba Kodba, med. sestra
• Ivan Verlič,
podpredsednik društva
• Silva Štern,
tajnica društva
• Franc Nedelko,
blagajnik društva

V imenu vseh sladkornih
bolnikov z našega območja
se nagrajencem za trud in
pomoč iskreno zahvaljujemo in jim čestitamo. Sladkorne bolnike pa pozivamo, naj se vključijo v društvo, kjer za svoje zdravstvene težave najdejo razumevanje in podporo, saj
lep slovenski pregovor
pravi V slogi je moč.
V popolnoma zasedeni
dvorani Zavarovalnice Maribor je proslava 50 letnice
mariborskega društva sladkornih bolnikov izzvenela
poučno, zabavno, spodbudno in ob podelitvi priznanj in zahval slovesno. Na
koncu nam je skupina Liguster zapela še dve
pesmi, kot zadnjo imenitno
Maistrovo Katrco.
Sledila je še pogostitev z
obloženimi kruhki in kozarčkom brezalkoholne nesladkane pijače ter z dobro
željo za srečno vrnitev
domov.
Ivan Verlič
Brigita Živec

Na izletu v Istrskih toplicah
V soboto in nedeljo, 16. in 17. decembra lani, smo bili v
Istrskih toplicah na Hrvaškem. To je bil dvodnevni izlet, ki
se ga je udeležilo 50 sladkornih bolnikov.
Odšli smo ob 6. uri. Izlet v Istrske toplice je bil za nekatere člane prvi, zato smo bili bolj radovedni. Med
potjo smo se ustavili na Lomu, popili kavo in se dobre
volje odpeljali naprej. Na meji s Hrvaško ni bilo nobenih
težav. Malo pred 11. uro smo prispeli na cilj. V hotelu
so nam pripravili lep sprejem in nam predstavili zdravilnosti vode Istrskih toplic.
Po kosilu smo šli nekateri počivat, drugi pa na sprehod in ogled okolice. Tisti, ki imamo radi zdravilno
vodo, so jo mahnili v bazen. Dobra in okusna večerja
nam je vsem zelo teknila, saj smo lahko ob čudoviti
glasbi tudi zaplesali in zapeli.
V nedeljo smo se kar kmalu po zajtrku odpravili na
krajši izlet v Poreč, kjer smo si ogledali stari del mesta
in njegove znamenitosti. Kljub dežnim kapljam je bilo
dobre volje in smeha na pretek in čas je prehitro minil.
Po kosilu smo zapustili Istrske toplice in se odpeljali
proti domu, kamor smo se vrnili vsi zdravi in polni energije. Na izletu je bilo lepo.
Silva Štern
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Posavje – Brežice

Šola zdravega življenja v Strunjanu
Društvo diabetikov Posavje – Brežice je za člane društva
tudi letos vključilo v svoj letni načrt šolo zdravega življenja.
Že četrto leto zapored je bila odločitev soglasna, da gremo
v Krkino zdravilišče Strunjan.
Štiriinsedemdeset sladkornih bolnikov, potrebnih
aktivnega obnavljanja znanja o pravilnem načinu življenja, je v lepem jesenskem vremenu z dvema avtobusoma zapustilo rodno
Posavje. V Strunjan smo prispeli srečno, malce prezgodaj, a v veselem razpoloženju. Po manjših zadregah z
namestitvijo v komaj izpraznjene sobe so se nam
že oglašali naši želodci.
Kosilo nam je teknilo,
tako da je bil že prvi obrok
pri marsikom malo pregrešen. Po krajšem počitku je
sledila predstavitev programa posebej za nas in tudi
dodatnih animacij za druge
goste. Kot vsako leto smo

stno in prijazno opravljala
Darinka Ogorevc, dipl.
med. sestra iz brežiške bolnišnice. Rezultate smo beležili za vsakega posebej.
Po zajtrku je vsak dan sledila nordijska hoja s palicami pod vodstvom animatorke prof. Barbare in krajši
sprehod z našo Tanjo za
tiste, ki svoj korak že malo
teže obvladujejo. Z dopoldansko telovadbo v bazenu
smo pregreli kosti in sklepe, s pesmijo pa tudi grla.
Do kosila spet nordijska
hoja ali proste aktivnosti in
dodatna terapija po želji.
Takoj po kosilu smo se
spet odpravili na pohod v
naravno okolje strunjanskega naravnega parka ali pa

Priprava večerje po receptih našega kuharja Željka

dobili urnik aktivnosti za
vse dneve našega bivanja.
Ugotovili smo, da teh
sedem dni ne bomo lenarili.

PREDAVANJA,
NORDIJSKA HOJA IN
TELOVADBA V BAZENU
V programu so bile zajete naslednje dnevne aktivnosti: ob 7. uri merjenje
sladkorja in krvnega pritiska na tešče, ki ga je ve40

malo dlje, v Portorož, Piran
ali Izolo. Po hoji se je spet
prileglo namakanje v topli
morski vodi. Po večerji so
bila koristna predavanja o
težavah z dihali in ožiljem
pri sladkornih bolnikih.
Prof. Tinka Podjavoršek nam
je tudi letos na neposreden
način predstavila koristnost
pozitivnega razmišljanja,
smeha in dobre volje, prof.
Barbara pa pravila nordijske
hoje. Naša sestra Darinka
F E B R U A R

nam je bila na voljo vse
dneve s svojimi nasveti in
prvo pomočjo, ko je bilo to
potrebno. Pokazalo se je,
da sladkorni bolniki še najraje zaupamo in prisluhnemo tistim, ki so nam tudi
sicer vedno na voljo.

Pika na i je bil sobotni
ples z družabnimi igrami,
po katerih so nas še naslednji dan bolele smejalne
mišice. No, k temu je nekaj
prispeval tudi kozarček refoška, vendar vse v mejah
zdravilnega učinka. Naša
Barbara je najbolj vztrajnim
pohodnikom podelila lična
priznanja. Dogodke in ak-

V obdelavi (merjenje krvnega sladkorja in pritiska) pri sestri Darinki

Celotnega programa ne
bi uspešno obdelali, če ne
bi bili deležni že omenjenih zdravih obrokov, ki so
jih posebej za nas pripravljali in tudi postregli kuharji in osebje hotela Svoboda.
Dve večerji smo pripravili
tudi sami v šoli kuhanja,
seveda pod skrbnim vodstvom našega kuharja Željka, ki nam je podrobno
razložil osnovna pravila
priprave obrokov za sladkorne bolnike in nam podaril nekaj receptov. Srečnež
je edini moški, ki ima v
pretežno ženski družbi glavno besedo.

TEDEN JE MINIL PREHITRO
Gostitelji so nas presenetili tudi z nastopom ljudske
glasbene skupine iz Krkavč
in stojnico domačih pridelkov iz Šavrinije. V nasprotju z lansko je letošnja
tombola potekala v prid
sladkornih bolnikov iz Posavja, kljub nekaterim zapletom, ki so bili posledica
prevelike vneme igralcev in
pozabljenih naočnikov.
2 0 0 7

tivnosti smo ovekovečili na
posnetkih, ki si jih bomo
lahko ogledali na naslednjem občnem zboru.
Teden je minil prehitro,
vendar smo se kot vsako
leto kar nekam voljno odpravili proti domu. Še postanek in kofetek na Lomu
in že smo odbrzeli tudi tokrat sončnemu Posavju naproti. Za konec samo še
zahvala našemu predsedniku Ivanu Živiču, pozorni in
vestni sestri Darinki, osebju
Krkinega Zdravilišča v Strunjanu in vsem sladkornim
bolnikom in članom našega
društva, ki so s svojo prisotnostjo omogočili, da
smo uspešno izpeljali tudi
to točko našega letnega
programa. Na svidenje na
naših prihodnjih srečanjih!
Vsem diabetikom, njihovim družinam in prijateljem
naj bo naklonjeno tudi
novo leto, predvsem z
zdravjem, notranjim mirom
in s strpnostjo predvsem
do tistih, ki so nemočni in
zato osamljeni.
Marjan Piltaver

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Litija

V štirih letih podvojili število članov
Občni zbor litijskih in šmarskih diabetikov je bil 31. januarja
v litijskem zdravstvenem domu. Številnim članom društva
se je pridružilo več gostov, med njimi tudi predsednik Zveze
društev diabetikov Slovenije Janko Kušar. Prisotni so
ugotovili, da je bil lanski program litijskega društva v celoti
izpeljan. Zelo dobre so bile tudi ocene delovanja organov
društva v iztekajočem se štiriletnem mandatu.
Srečanje je bilo namenjeno predvsem pregledu obširnega poročila o uresničevanju predvidenega programa za leto 2006. Ugotovili
smo, da smo ga v celoti izpeljali. Najpomembnejši
projekt v lanskem letu je
bila obnova Doma invalidov, ki je tudi naš dom, za
kar nam je uspelo pridobiti
sredstva FIHO. S skupnimi
močmi smo obnovili streho, izolirali celotno stavbo
z novo izolacijsko oblogo
in naredili novo fasado. Pri
obnovi so s prostovoljnim
delom pomagali tudi člani
obeh društev.

ZADOVOLJNI
S SVOJIM DELOM
Ker je dosedanjim organom društva potekel štiriletni mandat, smo svoj pogled usmerili še v njihovo
delovanje. Predsednica
Društva diabetikov Litija
Darja Zupančič je poudarila, da so pred štirimi leti
izvoljeni organi društva začeli delo z obilico
optimizma in zagnanosti za čim boljše
delovanje društva.
Njihov osnovni
namen je bil pomagati vsem bolnikom s
sladkorno boleznijo
na našem območju,
da bi laže in bolj kakovostno živeli s to
epidemijo 21. stoletja. Z različnimi predavanji, delavnicami
in drugimi aktivnostmi se trudimo ljudi
izobraževati in obveščati o zdravi prehrani in gibanju, saj sta
to glavna pomočnika
pri dobrem uravnava-

nju sladkorne bolezni in
preprečevanju zapletov.
Društvo seznanja okolje s
svojim delovanjem prek lokalnih medijev, člani pa delujemo tudi individualno in
poskušamo v delovanje
društva vključiti še svoje
znance, prijatelje, naključne znance v ambulantah
… Veseli smo, da nam je v
tem mandatnem obdobju
uspelo naše članstvo podvojiti, zdaj nas je več kot
300. Kljub temu se moramo glede na visoko rast
obolevnosti še naprej truditi za povečevanje članstva.
Naš program je pripravljen
za dva meseca naprej in z
njim seznanimo svoje člane
prek Obvestil. Nekoliko pa
smo bili razočarani, da
nam kljub prizadevanju ob
praznovanju 50-letnice
Zveze društev diabetikov
Slovenije in svetovnega
dneva sladkorne bolezni ni
uspelo pritegniti k sodelovanju lokalne televizije in
radia Geoss.

LANI ZAČELI
Z UČNIMI DELAVNICAMI
Ob vsebinsko bogatem
programu dela velja omeniti
še učne delavnice z naslovom Kvalitetno življenje s
sladkorno boleznijo. Za te
delavnice smo se trudili več
let in jih lani končno izvedli.
Gre za delo v manjših skupinah (deset udeležencev),
ki jih vodijo strokovnjaki
pod mentorstvom diabetologa dr. Andreja Janeža.
Predsednica je na občnem zboru izrazila zahvalo
litijski in šmarski občini, ki
imata veliko razumevanja
in posluha za delovanje našega društva, saj sta nam
prek razpisov dodelili sredstva za naše delovanje. Že
od leta 2004 vsako leto dobimo tudi delavko prek javnih del, kar nam močno
olajša naše delovanje, ki je
zaradi sedanje zakonodaje
zelo zahtevno, podrejeno
podobim merilo in sankcijam kot gospodarstvo.
Tako nam je s pomočjo
zaposlene delavke uspelo
urediti celotno poslovanje
društva, tako administrativno kot tehnično. Poleg tega
lahko zaradi kadrovske
okrepitve v društvu pogosteje izvajamo predstavitve
izdelkov, ki so sladkornim

bolnikom v pomoč, in omogočamo njihov nakup po
društvenih cenah.
V teh letih smo se tudi
informacijsko posodobili,
saj smo s pomočjo sredstev FIHO kupili nov računalnik in si uredili tudi internetno povezavo. Pri finančnem poslovanju nam donatorsko priskoči na pomoč
knjigovodski servis.

POHVALA SOCIALNEMU
PROGRAMU
IN SKRBI ZA STAREJŠE
Janko Kušar, predsednik
Zveze društev diabetikov
Sloevenije, je v svoji razpravi izrekel priznanje vodstvu
litijskega društva za izjemno aktivno in uspešno
opravljeno delo in izrazil
pohvalo za povečano članstvo. Posebej je pohvalil naš
socialni program ter skrb za
starejše in nemočne.
Priznanje uspešnemu delovanju našega društva so izrekli tudi predstavnik litijske
občine, predstavnika društva
diabetikov iz Trbovelj in
Hrastnika, predstavniki društva litijskih invalidov ter litijskih in šmarskih upokojencev. Predstavniki lokalnih
društev so predlagali srečanje predsednikov, ki bi uskladili dejavnosti posameznih
društev, da med njimi ne bi
prihajalo do prekrivanja.
Občni zbor je vseboval
tudi izobraževalni del, v katerem sta predstavnici podjetja Roche
Diagnostic predstavili njihov najnovejši
aparat za merjenje
sladkorja v krvi in
insulinsko črpalko.
Ponosni smo na
svoje uspešno in bogato delovanje. Veseli
bomo, če nam bo
uspelo obdržati tako
kakovostno in obširno delovanje tudi v
prihodnjih štirih letih.
Na novo izvoljenim
članom v vodstvenih
organih pa želimo pri
tem veliko uspeha.
Helena Muzga
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Jesenice

Sreča stopi v hišo, iz katere se razlega smeh
Izvršilni odbor jeseniškega društva je že novembra začel
načrtovati novoletno srečanje članov društva. Vsebinski del
je pripravil član društva Ivan Berlot. Že pred začetkom
srečanja, ki se ga je udeležilo 124 članov, je bila dvorana
polna in so se iskali dodatni sedeži.
Uvod je bil strokoven. Pripravila ga je Vasiljka Kokalj, ki je predstavila osnove zdravega življenjskega
sloga. Poudarila je, da je
zdravje ravnotežje, ki ga
dosežemo z zdravim življenjskim vzorcem. Nato je
sledil novoletni nagovor
predsednika društva, ki je
vsem zaželel prijetno druženje in zdravja v letu
2007.
Vodenje je prevzel Božiček in pozval Sonjo Ravnik,

da je obširno predstavila
izdelke tovarne nogavic
Polzela, ki se je odzvalo
društvu za predstavitev njihovih izdelkov. Sledilo je
žrebanje reklamnih izdelkov, ki ga je izpeljal Božiček.
V kulturnem programu
je nastopilo več »znanih«
pevcev. Najprej je nastopil
pevec »Fredi«, v nasednji
točki pa je že navdušila
pevka »Saška«, ki je predstavila svoj veliki hit Ne

»Fredi« se ni mogel upreti »Saškini« lepoti in je šel takoj na kolena

grem na kolena, vendar
se »Fredi« ni mogel upreti
njeni lepoti in je šel takoj

na kolena.
Ker so med člani društva
tudi ljubitelji resne glasbe,
je bila naslednja točka namenjena njim. »Baletniki«
so zaplesali odlomek iz baleta Labodje jezero. Poželi
so zelo velik aplavz, ker so
ponesli baletno umetnost v
»nove višave«, kljub zelo
kratkemu času za pripravo.
Kulturni program so končale »Sestre« s svojim izbranim sporedom.
Druženje članov jeseniškega društva sladkornih
bolnikov se je nadaljevalo
ob glasbi Janeza in z vmesnimi šalami, ki jih je zganjal Božiček, in plesom.
Razšli smo se z misiljo Sreča stopa v hišo, iz katere se razlega smeh.

Že pred začetkom srečanja, ki se ga je udeležilo 124 članov, je bila dvorana polna in so se iskali dodatni sedeži

Oto Kelih

Tudi »baletniki«, ki so zaplesali odlomek iz baleta Labodje jezero,
so poželi velik aplavz
42
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Kranj

Prijetno druženje
Razpoloženje, kakšno je ob koncu leta, v kranjskem društvu
vsako leto strnemo na že tradicionalnem prednovoletnem
srečanju. Tako je bilo tudi lani.
Naše zadnje druženje v
letu 2006 smo pripravili v
gostilni Brunarica Štern
na Kokrici pri Kranju, kjer
se je zbralo dobrih sto
članov in verjamem, da
nikomur ni bilo žal, kajti,
kaj je boljšega za veseli
december kakor dobra
glasba in dobra družba?!
Štiri ure in pol smo uživali v druženju, prijateljevanju in lepem razpoloženju. Da pa naši želodčki
ne bi bili prazni, smo po-

skrbeli tudi za dobro
hrano.
Naj na koncu z veseljem
dodam, da sem med obiskovalci videla tudi nove
obraze, ki so se kar hitro
vključili v krog naših članov
in jih je druženje z nami
veselilo ter jim popestrilo
večer. Naj bo to namig
vsem tistim članom, ki bolj
poredko obiskujejo naše
prireditve, in vsem, ki še
niso naši člani.

Tudi tokrat smo posebno pozornost namenili najstarejšima udeležencema srečanja, Ivanki Kalan in Francu Strniši (oba letnik 1925), in ju nagradili z rožami, ki jih je prispevalo Vrtnarstvo Kozjek. Franc, kljub
letom še vedno poskočen, je večer dodatno »začinil« s svojimi prigodami iz dolgoletne veterinarske prakse. Duhovitih anekdot mu kar ni hotelo zmanjkati.

Jolanda Polanec

Program delavnic od marca do junija
Člane kranjskega društva obveščamo, da letos v okviru
strokovnega izobraževanja sladkornih bolnikov nadaljujemo z delavnicami, ki smo jih začeli lani jeseni. Potekale
bodo od februarja do junija v Diabetičnem centru (DC)
v Kranju, vodila pa jih bo Branka Strniša, univ. dipl. psih.
Vsaka delavnica traja dve pedagoški uri ali 90 minut.
V delavnicah bodo udeleženci dobili vpogled v to, kako
lahko pridobijo vpliv in nadzor nad svojim življenjem,
kako pomembno je, da se zavedajo svojega doživljanja
bolezni, kako se »nosijo« z njo. Naučili se bodo opredeliti in izraziti svoje potrebe in želje ter si pridobili zavedanje o svoji moči, o notranjih virih. Razumeli bodo, kje in
kako so izgubili moč in kako jo lahko znova pridobijo na
področju emocionalnega, mentalnega doživljanja in medosebnih odnosov.
Jolanda Polanec

Prvič smo podelili novo nagrado, katere »boter« je naš neutrudni Ivan
Benegalija, in sicer smo članici in članu, ki imata najdaljši »staž na insulinu«, podelili hudomušni nagradi - lično zavito zeljnato glavo s korenjem. Jesenski pridelek, ki se ga ne bi sramoval noben dober kmet, ni
presenetil samo dobitnika, ampak vse prisotne. Kljub začetni tremi smo
od njiju le izvedeli nekaj nasvetov za zdravo življenje, saj je Kristina
Feher na insulinu 32 let, Franc Snedic pa že od 17. februarja 1957, to je
nekaj več kot pol stoletja.

PROGRAM PREDAVANJ
Četrtek, 8. marca ob 10.00 – dan odprtih vrat DC
Optimizem ali kako se lotevati težav
Četrtek, 15. marca ob 18.00
Komunikacija - sporočanje, poslušanje,
sprejemanje kritike
Četrtek, 12. aprila ob 18.00
Čustvena inteligentnost – izražanje in obvladovanje čustev
Četrtek, 17. maja ob 18.00
Tehnika reševanja težav, sporov in problemov
Odločanje – sprejemanje odločitev
Četrtek, 14. junija ob 18.00
Samopodoba – kdo sem, osebno negovanje,
samozavest
Spretnosti v medosebnih odnosih – vzgoja odnosov
Informacije o predavanjih dobite po telefonu 04/20 28 310.
Vljudno vabljeni!

Večer nam je polepšal duet Val, ki nas je nostalgično popeljal nazaj v
70. leta. V sproščenem razpoloženju smo vsi z veseljem pozabili na
vsakdanje skrbi in obveznosti ter se spontano podali v živahen ples in
zabavo do poznih ur.
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Domžale

Proslava jubileja, 20-letnica delovanja društva
Kulturni dom Groblje pri Domžalah je bil v soboto,
9. decembra lani prizorišče slavnostne prireditve od 20-letnici
Društva diabetikov Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica in
Trzin. Skoraj dveurna slovesnost je postregla z vsem, kar se
za tak dogodek spodobi ... Z govori uglednih funkcionarjev,
z glasbo, kulturnim programom, podelitvijo priznanj in ob
koncu z dobro voljo vseh, približno 200 povabljencev.
V uvodu sta nekdanja
predsednica Anica Kvas in
sedanji prvi mož društva
Franc Hrovat podrobno orisala zametke organiziranega delovanja sladkornih
bolnikov v Domžalah, kot
tudi nadaljnje uspešno delo
vse do današnjih dni. Kvasova je poudarila predvsem

velik entuziazem ter humani in socialni čut ustanoviteljev društva, ki so tako
pomagali sebi in drugim.
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Domžale
je bil razvoj dokaj hiter,
nove izkušnje pa so bile
kmalu jamstvo za še zahtevnejše programe. Po bese-

dah Anice Kvas smo začeli
obiskovati sladkorne bolnike na domu in v domu za
upokojence. Organizirali
smo različna predavanja,
prodajali diabetične izdelke, bili pa smo tudi gostitelji prvega vseslovenskega
športno-rekreativnega in
družabnega srečanja sladkornih bolnikov v domžalskem športnem parku.

VELIK POMEN POHODNIŠTVU
S pomočjo donatorjev
smo lahko kupili laser za
patronažno službo, ki ima
v svojem delokrogu največ
sladkornih bolnikov, poleg

Govor predsednika
društva
Franca Hrovata

tega pa smo med prvimi v
Sloveniji pripravili okrevanje v Strunjanu in številna
zdravstveno-vzgojna, kulturno-družabna in pohodniška srečanja v slovenskih
zdraviliščih.
Minulih šest let je v
rokah držal žezlo Franc
Hrovat, ki je v svojem govoru opozoril zlasti na to,
da smo v tem času končno
dobili svoj prostor, ki ga
imamo v kletnih prostorih
domžalskega zdravstvenega doma. Velik korak naprej je društvo v tem času
naredilo predvsem pri pohodništvu. Zaradi organizacije skupnih pohodov se
je povezalo s štirimi gorenjskimi društvi; kranjskim, škofjeloškim, tržiškim in jeseniškim. Po
Hrovatovih besedah ima

Udeleženci proslave 20-letnice domžalskega društva

Društvo diabetikov Murska Sobota

Izlet po Prekmurju in proslava ob konecu leta
Bila je hladna in meglena
nedelja, 17. decembra, vendar smo se člani soboškega
društva sladkornih bolnikov
vseeno odpravili na izlet
po Prekmurju.
Zbrali smo se na avtobusni postaji v Murski Soboti,
od koder smo ob 10. uri
krenili proti Selu na Goričkem na ogled Rotunde,
najstarejše kapelice v Sloveniji. Tam nas je pričakala
prijazna turistična vodnica
in nam predstavila zanimi44

vo zgodovino selške Rotunde. Z velikim zanimanjem
smo prisluhnili njeni razlagi in se ji na koncu zahvalili za prijaznost.
Nato nas je pot peljala proti
Bogojini, kjer smo si ogledali
cerkev, ki je nastala po načrtu
našega znanega arhitekta
Jožeta Plečnika. Po ogledu zanimive notranjosti smo se
odpravili v vas Sebeborce,
kjer smo imeli organizirano
proslavo za konec leta.
Ob okusni hrani smo se
pomenili o različnih stvaF E B R U A R

reh, tudi o naši bolezni, se
malo pošalili in nazadnje
še veselo zapeli. V prijet-

nem razpoloženju smo
končali leto 2006, ki je bilo
v vseh pogledih uspešno in
zanimivo. Veseli in z lepimi
občutki smo se razšli z
željo, da bo takšnih izletov
v prihodnje še več.

Pred selško Rotundo
2 0 0 7

Marija Barber

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Ilirska Bistrica
zdaj domžalsko društvo
570 članov, med katerimi
so poleg sladkornih bolnikov tudi njihovi svojci in
prijatelji.

SLAVNOSTNI NAGOVORI
IN KULTURNI PROGRAM
Ves čas prireditve so nas
spravljali v dobro voljo narodno-zabavni ansambel
Razpotnik, kamniška kolednika Rok Lap in Janez Majcenovič ter harmonikar
Božo Matičič, ki so ločeno
zaigrali in zapeli več kot
deset lepih pesmi.
Sicer pa se je na odru
zvrstilo še nekaj ljudi, tako
ali drugače povezanih z
našo boleznijo. Direktor
Zdravstvenega doma Domžale dr. Janez Svoljšak, ki
že več kot 15 let dela s
sladkornimi bolniki, je
predstavil posebnosti življenja sladkornih bolnikov
ter pohvalil uspešno sodelovanje z bolniki in medicinskimi sestrami.
Z veseljem smo na odru
pozdravili tudi predsednika
Zveze društev diabetikov
Slovenije Janka Kušarja, ki
je omenil 50 let organiziranega dela društev v Sloveniji in hkrati izrazil obžalovanje, ker kljub več kot
100.000 sladkornim bolnikom pri nas še vedno nimamo njihovega registra.
Glas sladkornih bolnikov se
sliši tudi v državnem
zboru. Omenil je evropsko
deklaracijo o sladkorni bolezni ter pohvalil mlade, saj
so imeli letos osmo tekmovanje iz znanja o sladkorni
bolezni, ki se ga je udeležilo kar 240 šol.

PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO
PRIZADEVNO DELO
Sledila je slovesna podelitev priznanj, zahval in
daril. Za uspešno sodelovanje in delo so priznanja
iz rok Janka Kušarja in
Franca Hrovata prejeli: dr.
Janez Svoljšak, dr. Breda
Kokalj Limbek, dr. Marjeta
Zenkovič, dr. Janez Grošelj, dr. Anja Babič, Anica
Kvas, Anica Cotman Anžič,

Vida Čeh, Irena Mihalec in
Ana Urek Bohnec. Zahvale
so prejeli tudi predstavniki
vseh štirih že prej omenjenih gorenjskih društev in
najbolj prizadevni člani izvršnega odbora domžalskega društva, in sicer
Janez Mihelič kot prvi
predsednik društva, Mirjam Beden, Nuša Vodlan,
Ivan Osolnik, Friderik Prešern, Maks Grošelj in
Franc Hrovat.
Župan občine Domžale
Toni Dragar je nato čestital
društvu in vsem nagrajencem ter povedal, da je v
občini več kot sto različnih
društev. Pohvalil je skrb
društva za organizacijo
predavanj, družabnih srečanj in pomoči sladkornim
bolnikom, ob koncu pa je z
zdravim darilom – mandarinami - voščil predvsem
zdravo novo leto.

Osebnost leta 2006
na Notranjskem je Ivan Bergoč
December je čas, ko nam življenje steče malo drugače.
Zdi se, kot da bi po eni strani življenje upočasnilo svoj
korak, po drugi pa neutrudno hitelo plesti jutrišnji dan,
ki naj bo lepši, boljši in prijaznejši.

DRUŽENJE OB SADNOZELENJAVNIH DOBROTAH
Sledilo je še nekaj kulturnih utrinkov. Recitatorka Maša Grošelj je v pesmi
predstavila sladkorno bolezen, Maks Grošelj je v
njemu lastnem, občutenem slogu pripovedoval o
prijateljstvu, Santo Lucijo
pa sta ob spremljavi klavirja in violine zaigrala
brat in sestra Nejc in Katja
Škofic.
Ob koncu prireditve, ki jo
je profesionalno vodil izkušeni novinar, sicer sin
Maksa Grošlja, se je predsednik Hrovat vsem skupaj
in vsakemu posebej zahvalil ter zaželel vse lepo v
novem letu. Po druženju ob
prigrizku in sadno-zelenjavnih dobrotah smo se s pesmijo in objemi v smislu
»mi se 'mamo radi« počasi
razšli.
Za konec iskrena zahvala
zlasti režiserju proslave
Maksu Grošlju in Francu
Hrovatu za »čaranje« glede
finančnega pokritja obletnice, kakor tudi sodelavcem
za uspešno delo na terenu.
Besedilo: Anica Cotman Anžič
Foto: Repanšek

Ivan Bergoč med podelitvijo priznanja za osebnost leta Ona in On

Kljub temu sta Radio 94
v Postojni in Notranjski
radio Logatec konec lanskega leta že trinajsto leto zapored izpeljala odmevno
akcijo Ona in On. S pomočjo svojih poslušalcev sta
poskrbela, da nekateri dogodki in posamezniki ne bi
utonili v pozabo. Vestni poslušalci so namreč predlagali in izglasovali osebi, ki
sta po njihovi presoji najbolj zaznamovali leto in si
zaslužita naslova Ona in
On leta 2006. Oba sta tokrat odromala v občino Ilirska Bistrica.
Naslov Ona 2006 je na
slavnostni podelitvi, ki je
bila 13. januarja v Jamski
restavraciji v Postojni, prejela dolgoletna sekretarka
občinskega odbora Rdeče-
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ga križa Ilirska Bistrica
Nada Čeligoj, naslov On
2006 pa Ivan Bergoč,
predsednik Društva diabetikov Ilirska Bistrica. Pred
leti je bil predsednik skupščine občine in je opravljal
druge pomembne funkcije. Zdaj je aktiven odbornik Planinskega društva
Snežnik Ilirska Bistrica in
pomemben član organizacije DeSUS. Z njegovo podporo in pomočjo je marsikateri projekt stekel laže
in bolje.
Obema iskreno čestitamo
za pridobljeni naslov in želimo, da bi še naprej zaupala ljudem, tkala medčloveške vezi in tako prispevala kamenčke v mozaik
skupne blaginje.
Zofija
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DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

Datum

Vsebina

Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel. št..

ob 10.00, v Ljubljani

01 430 54 44

Zveza društev diabetikov Slovenije
24. marec

Skupščina Zveze društev diabetikov Slovenije

Društvo diabetikov Domžale
marec

Predavanje

Zdravstveni dom Domžale

društvena pisarna, 01 721 42 79

21. april

Meddruštven pohod Zalog-Sv.Trojica-Vrhpolje-Zalog

ob 9.00, gostišče Soklič – Zalog pod Sv. Trojico

Maks Grošelj, 041 679 787, 01 722 76 11

Društvo diabetikov Idrija
marec

Predavanje

objavljeno bo na plakatih

Valerija Pavšič, 040 840 204

8. marec

Občni zbor

ob 17.00, gostilna Kos

Valerija Pavšič, 040 840 204

od 25. mareca do 1. aprila

7-dnevna zdravstveno-prevent. vzgoja v Zdravilišču Šmarješke Toplice objavljeno bo na plakatih

april

Izlet v Volčji potok

objavljeno bo na plakatih

Zdenka Bogataj, TA NOVA, Idrija

1. ponedeljek v mesecu

Merjenje krvnega sladkorja, holesterola in tlaka

od 9.00, do 11.00, trgovina BIO-MED Idrija

Valerija Pavšič, 040 840 204

4x mesečno (ob petkih)

Telovadba

ob 19.00, stara OŠ Idrija

Valerija Pavšič, 040 840 204

vsako soboto

Pohod po okolici Idrije

ob 15.00, na "Vagi"

Drago Kavčič

Zdenka Bogataj, 031 307 089

Društvo diabetikov Jesenice
10. marec

Izlet v Kano Žalec - nega diabetičnega stopala

ob 9.00, Jesenice

16. marec

Občni zbor

ob 17.00, dom Franca Berglja

7. april

Izlet v Trebelno - ogled zeliščarstva, kopališče Zreče

ob 9.00, Jesenice

Društvo diabetikov Kočevje
1. marec

Terapevtska delavnica: Zdravljeneje in ustavrjanje z glino

ob 17.00, dvorana Name Kočevje, po prijavah

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

5. marec

Tečaj: Računalniško opismenjevanje (30 ur windows in word)

ob 16.00, dvorana Name Kočevje, po prijavah

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

20. marec

Predvanje: Lažje pojesti kot prebaviti

ob 17.00, dvorana Name Kočevje

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

28. marec

Izlet v znano (Lokev, Vilenica, Lipica)

ob 7.30, avtobusna postaja Kočevje

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

16. do 23. april

Preventivno okrevanje v Zdravilišču Rogaška Slatina

po prijavah

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

april

Sodelovanje v akciji supermarket Tuš: Kako za kaj zdravje?

Tuš Kočevje

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

1. sreda in 1. četrtek v mes.

Merjenje sladkorja, holesterola, trigliceridov in krvnega tlaka

od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov

Bojan Figar 041 929 836, Branka Kovačič, 041 518 256

1. sreda v mesecu

Informativni dan

ob 17.00, pisarna društva diabetikov

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

vsak ponedeljek

Telovadba za diabetike

po prijavah

Milena Kaligarič, 01 893 90 13

vsak ponedeljek

Šola hujšanja po prijavah

ob 17.00, pisarna društva diabetikov

Jelka Poje, 01 893 90 14

vsak torek

Voden 2-urni pohod po okolici Kočevja

ob 16.00, avtobusna postaja Kočevje

Jože Krapež, 041 624 414

vsaka sreda in četrtek

Uradne ure

od 7.00, do 9.00, pisarna društva diabetikov

dežurni člani, 01 893 90 13

zadni četrtek v mesecu

Kopanje v Dolenjskih Toplicah

ob 9.00, avtobusna postaja Kočevje

Branka Kovačič, 041 518 256

Društvo diabetikov Kranj
8. marec

Dan odprtih vrat Diabetičnega centra, ob prvi obletnici

od 10.00 do 14.00

društvena pisarna ali 04 202 83 10

8. marec

Delavnica: Optimizem, vodi Branka Strniša, uni. dipl. psih.

ob 10.00, Diabetični center

društvena pisarna ali 04 202 83 10

15. marec

Delavnica: Komunikacija, vodi Branka Strniša, uni. dipl. psih.

ob 18.00, Diabetični center

društvena pisarna ali 04 202 83 10

23. marec

Volilno-programska konferenca DD Kranj

ob 17.00, MO Kranj

društvena pisarna ali 04 202 83 10

12. april

Delavnica: Čustvena inteligenca, vodi Branka Strniša, uni. dipl. psih.

ob 18.00, Diabetični center

društvena pisarna ali 04 202 83 10

14. april

Pohod Javornik–Sv. Jošt

ob 9.00, Iskra Tel Labore

društvena pisarna ali 04 202 83 10

vsak ponedeljek

Uradne ure

od 15.00 do 17.00, društvena pisarna v Diab.centru

društvena pisarna ali 04 202 83 10

vsako sredo

Uradne ure

od 15.00 do 17.00, društvena pisarna v Diab.centru

društvena pisarna ali 04 202 83 10

Društvo diabetikov Lenart
24. marec

Občni zbor s predavanjem

ob 9.30, Izletniška kmetija Bunderla, Sp. Žerjavci 41b

Jožica Vračko, 031 661 283

1. ponedeljek v mesecu

Pohod po okolici Lenarta

ob 10.00, Zdravstveni dom

Jožica Vračko, 031 661 283

vsako sredo

Uradne ure

od 9.00 do 11.00, pisarna društva

Jožica Vračko, 031 661 283

Društvo diabetikov Ljubljana
1. ponedeljek v mesecu

Merjenje HbA1c, mikroalbumini

ob 15.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 01 282 21 33

1. in 3. sredo v mesecu

Plavanje

ob 19.00 do 20.00, Zavod RS za rehabilitacijo

Hermina Šteh, 041 338 372

ponedeljek

Uradne ure

ob 14.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 01 282 21 33

sreda

Voden sprehod

ob 10.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 01 282 21 33

sreda

Badminton

ob 17.00, Bit center

Igor Novak, 01 282 21 33

četrtek

Telovadba

ob 17.00, ŠD Tabor

Hermina Šteh, 041 338 372

torek, četrtek

Uradne ure

ob 9.00 do 11.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 01 282 21 33

ob 16.30, pri Brančurniku

Bojan Proje, 031 533 724

Društvo diabetikov Mežiške doline
9. marec
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Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel. št..

Datum

Vsebina

od 25. marca do 1. aprila

Okrevanje v Strunjanu (Terme Krka)

prjavljeni bodo dodatno obveščeni

Bojan Proje, 031 533 724

vsak torek

Pohodi po okolici Mežice

ob 15.00, avtobusna postaja

Srečko Podhraški, 040 306 530

vsak torek

Pohodi po okolici Kotelj

ob 14.00, po dogovoru skupaj z društvom osteroporoze

Marjeta Macur, 041 847 401

vsak torek

Rekreacija v telovadnici - odbojka

ob 17.30, telovadnica OŠ Koroški jeklarji

Bojan Proje, 031 533 724

vsako sredo

Pohodi po okolici Črne

ob 15.00, avtobusna postaja

Branko Lepičnik, 041 283 029

vsako sredo

Pohodi po okolici Leš

ob 13.00, pri Lukanu na Lešah

Jaroš Kodrun, 041 420 131

Jožica Rolih, 041 208 404

Društvo diabetikov Novo mesto
marec

Občni zbor

Hotek Krka Novo mesto

vsak dan

Plavanje

od 12.00 do 15.00 in od 19.00 do 21.00, Terme Šmarješke Toplice

vsako 2. sredo

Pohod

ob 13.30, OŠ Grm

Silvo Oblak, 041 604 341

Društvo diabetikov Postojna
od 11. do 18. marca

Preventivno okrevanje v Šmarjeških Toplicah

ob 14.00, avtobusna postaja

Stanka Horvat, 031 624 482

20. marec

Nega nog medicinska pedikura

po razporeditvi v ZD Postojna

Stanka Horvat, 031 624 482

27. marec

Nega nog medicinska pedikura

po razporeditvi v ZD Postojna

Stanka Horvat, 031 624 482

3. april

Nega nog medicinska pedikura

po razporeditvi v ZD Postojna

Stanka Horvat, 031 624 482

10. april

Nega nog medicinska pedikura

po razporeditvi v ZD Postojna

Stanka Horvat, 031 624 482

v 2. polovici aprila

Kuharska delavnica: Vlaknine v prehrani diabetika

ob 15.00, restavracija Postojnska Jama

Milica Savkovič, 041 172 170

1. ponedeljek v mesecu

Merjenje krvnega sladkorja

ob 10.00, v pisarni društva

Milica Savkovič, 041 172 170

vsako sredo v aprilu in maju

Pohod v naravo s telesnimi vajami

ob 16.00, v avli ZD Postojna

Milica Savkovič, 041 172 170

Društvo diabetikov Ptuj
24. marec

Občni zbor z zdravstvenim predavanjem

ob 9.00, Narodni dom Ptuj

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

14. april

Izlet: Prekmurje in Lenti (Madžarska)

ob 7.00, železniška postaja Ptuj

Zalika Vučak, 051 272 804, 782 96 41

Društvo diabetikov Slovenj Gradec
od 12. do 19. aprila

Okrevanje na Malem Lošinju

ob 8.00, pri Športni hali

Ivan, 040 742 342

vsak petek

Kegljanje

ob 15.00, na kegljišču v Slovenj Gradcu

Stane, 051 613 342

vsako sredo

Pohod

ob 15.30, pri NO

Olga, 041 945 664

Društvo diabetikov Škofja Loka
17. marec

Občni zbor DD Škofja Loka

ob 10.00, OŠ Ivan Grohar Škofja Loka

Silva Žontar, 031 390 284

24. marec

Strunjan - kopanje

ob 7.00, Podlubnik

Marija Mančevski, 031 472 125

od 25. marca do 1. aprila

Okrevanje v Šmarjeških Toplicah

ob 17.00, AP Škofja Loka

Marija Mančevski, 031 472 125

21. april

Repnje-Skaručna-Smledniški Grad

ob 9.00, Repnje

Marija Mančevski, 031 472 125

28. april

Sesljan, Devin-Rikejeva pot, Miramare

ob 7.00, Podlubnik

Silva Žontar, 031 390 284

vsak četrtek

Pohod po okolici Škofje Loke

ob 9.00, Podlubnik

Marija Mančevski, 031 472 125

vsak torek in sredo

Meritve sladkorja, holesterola in krvnega tlaka

od 8.00 do 10.00, ZD. Škofja Loka

Silva Žontar, 031 390 284

Društvo diabetikov Velenje
3. marec

Po Trški poti

ura po dogovoru, Ribiška koča Šoštanj

Fanika Jurjovec, 031 437 595

1. april

Okrevanje v Strunjanu

udeležence obvestimo

Romana Praprotnik, 041 745 229

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

Cena knjige je 22,64 evra. Za člane s člansko izkaznico je cena 18,11 evra.
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
F E B R U A 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
Terme Krka, zdraviliške, turistične in gostinske storitve, d.
o . o., Ljubljanska cesta 26,
8501 Novo mesto, in Terme
Krka - Strunjan, zdraviliške, turistične in gostinske storitve, d.
o. o., Strunjan 148, 6320 Portorož. Izvajalec bo na podlagi pogodbe za leto 2007 zagotavljal
članom društva naslednje popuste:
- Terme Dolenjske Toplice 10 odstotkov popusta na denzitometrijo (merjenje kostne gostote),
- Terme Šmarješke Toplice 10
odstotkov popusta za pregled
pri kardiologu in za obremenilno testiranje (obe storitvi je
treba opraviti skupaj).
- Talaso Strunjan 10 odstotkov
popusta na pavšalni program
zdravljenja.
Popusti veljajo na individulane
cene storitev iz rednega cenika. Popust ne velja za programe in akcijske cene. Naročniki
storitev lahko uveljavljajo popust samo z veljavno člansko
izkaznico.
Zdravilišče Laško medicina in
turizem, d. d., Zdraviliška 4,
3270 Laško. Zdravilišče Laško
ponuja članom društva:
a) 20 odstotkov popusta pri gotovinskem plačilu v kopališki
recepciji za naslednje storitve:

bazen, savna, fitnes in kombinacija teh storitev,
b) 10 odstotkov popusta pri gotovinskem plačilu v kopališki recepciji za kopališke storitve v
kombinaciji z gostinsko ponudbo: kopanje + kosilo ali večerja,
kopanje + pica, savna + kosilo
ali večerja in savna + kopanje +
kosilo,
c) 10 odstotkov popusta pri gotovinskem plačilu v kopališki
recepciji za masaže, druge
wellness in zdravstvene storitve, darilne bone za wellness
storitve (ne velja za vrednostne
darilne bone).
Član lahko izkoristi popust na
podlagi predložitve izkaznice
zveze in osebne izkaznice. Popust velja za člana na dan, ko
izkoristi storitev. Pri negotovinskem plačilu se navedeni popusti zmanjšajo za pet odstotkov.
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 imajo pri rezervaciji
bivanja KTC Rogla in Termah
Zreče 10-odstotni popust na
redne cene penzionov, polpenzionov, najemov in paketov.
Hotel Sava Rogaška, d. o. o.,
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška
Slatina, tel.: 03 81 14 000,

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, katerega cena je že znižana 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
– Vič Interspar, Jamova 105, tel.: 01 423 73 00
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
Sanolabor–Prosana, Kocbekova ul. 4, tel.: 03 544 33 95
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faks: 03 81 14 732. Priznajo 10
odstotkov popusta na storitve
po rednem ceniku in pet odstotkov na programe.
Mladinsko zdravilišče in letovišče
Debeli rtič, Jadranska cesta 73,
Ankaran, ponuja pet odstotkov
popusta na cene penzionskih storitev. Za vse informacije pokličite
v recepcijo tel.: 05 669 20 00.
Člani društev se v recepciji evidentirajte s člansko izkaznico.
Terme Dobrna, d. d., Dobrna
50, 3204 Dobrna, tel.: 03 780
81 10, faks: 03 780 81 11. Priznajo 10 odstotkov popusta na
letni katalog cen in programov
ter sezonske programe, zdravstvene storitve (razen specialističnih), kopanje in termalne kopeli vse dneve v tednu, storitve
v Deželi savn, storitve v lepotnem centru Hiša na travniku.
Uveljavljanje popustov: popuste
za navedene storitve člani društva uveljavljajo na podlagi
članske izkaznice društva, katere podatki so enaki s podatki
predloženega osebnega dokumenta. Z uveljavljanjem popustov iz ponudbe se izključujejo
vsi drugi popusti. Popusti veljajo za individualne rezervacije
(brez posredovanja agencij).

PREHRANA
UPINA, d. o. o., dopolnila k
prehra ni, Franca Nebca 14,
Ljubljana (Rakovnik), tel.: 01
427 20 83. Ponujamo 10 odstotkov popusta na izdelke Lecitin, Anthogenol, Omega 3,
Kavo karamel in sladila do 31.
decembra 2007 v naši prodajalni. 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
Kana, d. o. o., Žalec. V podjetju
imajo dolgoletne izkušnje z
nego nog in diabetičnega stopala. Pri njih vam opravijo pedikuro, nego nog in vam ponudijo
izdelke za nego nog na osnovi
naravnih zelišč. Udeležite se
lahko tudi predavanja o negi
nog vsak prvi torek v mesecu ob
16. uri ali po dogovoru za skupine. Predavanje je brezplačno.
Pri pedikuri in izdelkih imate na
člansko izkaznico pet odstotkov
popusta. Pokličite in se naročite
na telefonsko številko 03 713 18
16. Obiščite nas v Žalcu, Savinjska cesta 45. Vabljeni.
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Salon DIVINA, Ulica talcev 2,
Ljubljana Poljane. Urejeno stopalo - ugodje na vsakem koraku, medicinska pedikura in
nega nog, strokovna obravnava
diabetičnega stopala, manikura in nega rok, ročna limfna
drenaža in refleksna masaža
stopal. Članom društva omogočamo pet 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,
1000 Ljubljana, tel.: 01 433 10
43. Prodaja, kontrola in servis
merilnikov krvnega tlaka. Desetodstotni popust pri nakupu
novega aparata in pri popravilu
starega.
Hospitalia, d. o. o., vam v svojih poslovnih enotah na Kržičevi 7 v Ljubljani in Betnavski 9/a
v Mariboru ob ustrezni predložitvi izkaznic še naprej ponuja
petodstotni 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, Izola (na tržnici). Medicinske
pripomočke izdajamo tudi na
recept oziroma naročilnico
ZZZS. Deset odstotkov popusta
pri izdelkih za sladkorne bolnike (merilniki sladkorja s potrošnim materialom, posebna
obutev za sladkorne bolnike) in
pet odstotkov na vse druge izdelke, razen pri izdaji na recept.
Zaloker & Zaloker, d. o. o., Kajuhova ulica 9, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 542 51 11. V naši specializirani trgovini vam ponudimo 10 odstotkov popusta za
nakup merilnikov za merjenje
glukoze v krvi, testnih lističev,
lancet in začasne pooperativne
obutve. Ponujamo vam tudi
svetovanje o izbiri pripomočkov iz našega prodajnega programa na brezplačni telefonski
številki 080 1880.
BBlight, Branko Burja, s. p., Kotlje 105, 2394 Kotlje, tel.: 02
82 77 010 ali 041 448 651, Dajemo 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.

NAGRADNA KRIŽANKA
Avtor:
Rudi
Murn

OZRAČJE

VRATARICA,
PORTIRKA

TRUP

STARINSKI
KDOR
ROMUNSKI
IZRAZ
RAD
NOGOMETAŠ
ZA
MORALIZIRA STOICA
OMOTICO

UTEŽNA
MERA

BRZOSTRELKA
HITRO
PONAVLJANJE ENEGA
ALI VEČ
TONOV
ENOROČNA
SEKIRA

OBLAZINJENO
LEŽIŠČE
IVAN LEVAR
ORANJE
(star.)

SLAVKO
AVSENIK

OTROCI
(pogovorno)
BRIZANTNO
RAZSTRELIVO
POLDRAG
KAMEN
SINEKDOHA,
retorična
figura
v literaturi

FLOS

OČESNA
ŠARENICA,
IRIS

VRČKOVNIK

ZAPIS
STARA JAP.
POMEMBNIH PRESTOLNICA
FRNIKOLA PRIPOVEDNA DOGODKOV
PESEM
V ZAPORED. HRVAŠKI FODOGAJANJA TOGRAF
KALOGJERA

NEKDANJI
NADAV
AVSTRIJSKI
NOVEC
STARA
ZA POL
LJUBLJANA
KRAJCARJA

RETORIČNA
FIGURA
V
LITERATURI

PREMIKAJOČI
SE ZRAK
BANJA

PREDMET
NAMENJEN
ZA OPRAV.
DOLOČENEGA DELA

JAPONSKO
ŽENSKO
OBLAČILO

OSEBA,
KOT
DRAMSKA
UPODOBITEV

OVOJ,
OVITEK,
PAKET

ITALIJANSKA
PESNICA
NEGRI

MESTECE V
DALMACIJI
AM. IGRALEC
BRANDO

ZDRAVILNA
DEL TEDNA
GOSTA
RAZTOPINA
GRŠKA
SLADKORJA
ČRKA
(množina)

SOČUTJE
DROG ZA
POVEZAVO
NA VOZU

VITTORIO ALFIERI
STOICA,
ALIN romunski no- POKRIVALO
gometaš

VETRNI
JOPIČ
S
KAPUCO

RIBIŠKA
PRIPRAVA
OČKA

POVRŠINSKA
MERA

AMERIŠKA
ZRAK
FILMSKA
(latinsko)
IGRALKA PASREDIŠČE
TRICIA
(iz črk: ELAN) VRTENJA

IRANSKA
DENARNA
ENOTA
RAZUMEVAJOČE SOŽITJE
LAURENCE
OLIVIER

RDEČA
POLJSKA
CVETICA

AM. FILMSKA
IGRALKA
(Lucy)
NIKOLA TESLA

SIMBOL
ZA
OSMIJ

PREBIVALEC
NA OBALI
GRENLANDIJE
RADIJ

GLIVIČNA
BOLEZEN
NA
TRTI
SREDOZEMSKA
RASTLINA

PETI
DEL
CELOTE

ZAPORNICA,
PREGRADA
ČRKI IZ BESEDE LOŽA

NA DOLENJSKEM PRAVIJO RUMENI
KOLERABI
KORALNI
OTOK

GLEDALIŠKI
ALI FILMSKI
DELAVEC

ŠTEVNIK
S KATERIM
SE PRIČNE
ŠTETJE
LJUDSKI
IZRAZ ZA
KISLO ZELJE
ALI REPO

Geslo nagradne križanke iz prejšnje številke se glasi:
Za večjo vitalnost
Nagrade za tokratno križanko bo poklonilo podjetje
Novo Nordisk d.o.o. iz Ljubljane.
Rešeno križanko s kuponom pošljite do 5. aprila 2007
na naslov:
Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana, s pripisom »Nagradna križanka št. 68«.
Nagrajence bomo o nagradah obvestili po pošti.

NEVARNA
BOLEZEN,
KARCINOM

Kupon za nagradno križanko št. 68

(februar 2007)

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

Pust, dan žena in 40 mučenikov

K

otalili smo se v prvih dnevih vročičnega decembra, ko me je prav
zoprno glodalo vprašanje, ali je vse v
redu z mojo humoresko za novoletno številko Sladkorne bolezni. Pa zavrtim številko našega urednika Cveta in še preden
se ga po ovinkih lotim, me on nokavtira z
vprašanjem: »Kaj stari, si še ...?«
»Sem, sem. Si mislil, da te kličem iz
nebes?«
»Tistih pa ti ne boš videl prav od
blizu!« me je na trdna tla postavil mladenič Cveto. Potem sem ga pobaral, kdaj
izide novoletna številka, ali bo moja humoreska objavljena ter do kdaj naj naškrabam novo in o čem naj se tokrat razpišem. Okvirno, kajpada.
»Politiko in politike lepo pusti pri
miru!« mi je kar malo požugal Cveto ter
mi tako pri priči zaprl dostop do najbolj
špasnega dogajanja.
»Se pravi nič o hecnih politikih, pa o
takšnih in drugačnih interpelacijah, morečih izrednih sejah in drugih parlamentarnih burkah?«
»Nič. Kaj ti sploh ne veš, kaj pomeni
beseda nič?«
»Kaj pa Romi, izbrisanci, osemkolesniki,
pa zakon o koncesijah v zdravstvu in strožji protikadilski zakon?« zavrtam globlje,
vendar tudi bolj neprevidno v urednika.
»Ne serji ga. Ta problematika je preveč
zlajnana. Napiši kaj bolj lahkotnega, da
se bodo ljudje smejali, saj veš – smeh
je pol zdravja,« mi je pribil nazaj
»Pa saj nisem mislil na one izbrisance, ki so se potikali po Evropi, ampak na tiste, ki so jih
babnice emancipiranke izbrisale iz svojih zakonskih postelj. Tudi ti prideš na vrsto,«
sem hudomušno pritegnil ne
vedoč, kaj me čaka.
»Ej, stari, sem ti že zadnjič
dopovedoval, da smo resna
revija, zato prav nič o seksu
in podobnih rečeh,« je urednik trmasto vztrajal pri svojem.
»Kaj pa kakšen nedolžen
vic o nas Gorenjcih, vsaj kakšen star vic, ki ni političen in
ni seksualen?«
»Pa saj sploh ni vicev o Go-

renjcih, ko je vse res ... No, če že trmariš,
pa kakšnega kratkega in nič opolzkosti.
Smo resna edicija. Bova oba dobila čevelj, potem boš pa sit.«
»Ne bodi tako zadrt. Pisuni moramo
odpirati nove teme in iskati nove pristope. No, Cveto, si morda želiš tistega, kako
smo Gorenjci šparovni še takrat, ko plavšamo, se pravi, ko napeljujemo na tiste
stvari. Poslušaj! Poba, po imenu Francelj,
pogleda sosedovo Micko globoko v njene
zvedave oči, da dečva kar malo zardi,
potem pa jo pobara: A b'? Ona, se pravi
Micka, že zaradi lepšga povesi pogled,
zatrepeta s trepalničkami, pa tiho, a ne
preveč, skromno, a radodarno, odvrne:
B'. S prvima črkama naše abecede se na
Gorenjskem zmenmo tudi najdelikatnejše reči, prmej. Ne pa tko, kot vi morostarji, kup besed, pa nič akcije. Bi tole
šlo, Cvetko?« se mu diplomatsko malo poslinim.
»No, ne vem, stvar je res delikatna,
vprašljiva, ni ravno po kodeksu ...« zakomplicira urednik z druge strani žice.
»Ne lomi ga, no,« ga prekinem in takoj
nadaljujem: »Sicer bi pa že lahko vedel,
da se razmere hitro spreminjajo, da ženske jemljejo zadeve v svoje roke, čeprav
so jih v prapracajtih že imele. Kaj ti res

nič ne bereš tazaresnih časopisov, kot so
Lady in Direkt, pa Nova, pa ne vem kater
še? Kakšen urednik pa si?,« mu pribijem
in dodam: »Pa saj menda veš, kako je bilo
že v raju, ko je Adam stal pod tistim drevesom, ki ni bilo ne češplja in ne hruška,
ampak krivopecelj, in precej neumno gledal Evo in tiste njene vzhajajoče oblinice
in se obnašal, kot bi mu muca jezička popapala, potem je pa Eva, ki je mečkala
tisti sadež v rokah, že precej neučakano
izustila besedice: A dam?, kar je bilo
sicer slišati Adam, čeravno v mislih ni
imela sadeža, ki ga je vrtela v ročici,
ampak tisto, kar jo je ščemelo ...«
»Zdaj te imam pa res dosti, Jože! Revija
izide okoli pusta in malo pred dnevom
žena, pa napiši kaj o ... Joj, Jože, oprosti,
zvoni mi drug telefon. Pokličem te pozneje ali prihodnji teden, ko bom imel kaj
več časa, pa se bova dogovorila za temo
...« je bilo zadnje, kar sem tisti dan slišal
iz Cvetove slušalke.
Minil je tisti teden in naslednja dva,
pravzaprav kar ves mesec, vendar njegovega obljubljenega klica nisem dočakal.
Kaj hočemo, prezasedeni, raztreseni in
morda včasih tudi pozabljivi uredniki.
Vsi so si podobni.
No ja, rekel je pust, pa dan žena, sem
se spomnil, pozabil pa je na 40 mučenikov. Vse to bi res lahko brez posebnih
težav združil v zanimovo pisanje,
saj imajo ti trije prazniki veliko
skupnega, vendar, kako bo to
urednik objavil, če že s tem,
kar sem napisal, skoraj
dosegam število vrstic,
ki mi jih je dodelil? Pa
vendarle morem tudi o
tem kaj napisati, sicer
me drugič ne bo več povabil k sodelovanju, ker
ne upoštevam njegovih
navodil. Zato na kratko.
Najpozneje 8. marca večina dedcev sname maske, pa
ne pustne, najbolj zagrizeni
pa si tiste z rdečimi nosovi
veselo nadenejo šele tisti
dan, 40 mučenikov pa smo
tako in tako razpotegnili skozi
vse leto. Pa ne brez razloga.
Jože Praprotnik
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