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Odgovorna skrb za zdravje
Janko Kušar,
predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

Na skupščini zveze sem v poročilu o delu v letu 2006 povedal, da smo bili uspešni pri uresničevanju nalog in ciljev.
Naše delo je še posebej zaznamovala velika aktivnost ob 50letnici organiziranega delovanja društev sladkornih bolnikov.
Delo, ki smo ga opravili skupaj z društvi, ne samo lani, temveč v vseh preteklih letih, je bilo za sladkorne bolnike koristno, spodbudno in v številnih primerih je tudi bistveno vplivalo na zavedanje o nujnosti, da tudi sami čim bolj odgovorno skrbimo za
svoje zdravje. Zato upravičeno pričakujemo, da nas bodo državni organi, še
posebej ministrstvo za zdravje in tudi stroka, sprejeli kot dobronamernega sogovornika in partnerja pri konkretnih nalogah in aktivnostih, ki so potrebne in
nujne za preprečevanje in obvladovanje te hude in trdožive bolezni.
Hvalevredno je, da smo lani dobili kar dve resoluciji o diabetesu. Eno je na
začetku leta v imenu EU sprejel evropski parlament, drugo konec leta generalna skupščina OZN. Tisto, kar nas skrbi in se je v preteklosti že večkrat zgodilo, je, da se sklepi resolucij v praksi zelo počasi ali pa sploh ne uresničujejo.
Upajmo, da bomo s slovenskim programom za preprečevanje in obvladovanje
sladkorne bolezni tipa 2, ki ga pripravlja posebna delovna skupina pri ministrstvu za zdravje, imeli več sreče.
Predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, ki je bil do nedavnega v javni razpravi, je med sladkornimi bolniki
in vsemi zavarovanci zbudil izjemno veliko zanimanje. Priča smo bili zelo živahni
in tudi kritični razpravi. Pričakovanja zavarovancev in seveda tudi nas sladkornih
bolnikov so, da se bosta s spremenjenim besedilom zakona izboljšali raven in
kakovost zdravstvenih storitev, da bomo zmanjšali čakalne vrste in da bosta
ohranjeni vzajemnost in solidarnost pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.
Ne vidimo upravičenih razlogov, ne materialnih, še manj strokovnih, da bi se
zniževala raven zdravstvenih storitev. Skrb za zdravje ljudi je in mora ostati
primarna naloga družbe kot celote in seveda tudi posameznikov. V okviru
danih materialnih možnosti smo in bomo tudi mi, sladkorni bolniki, prevzeli
del nalog, da bodo sladkorni bolniki živeli čim bolj zdravo in normalno.
Na skupščini sem pohvalil projekt izobraževanja mladih v osnovnih in srednjih
šolah, s katerim pravočasno, čim bolj celovito seznanjamo mlade z vzroki in
posledicami sladkorne bolezni; informiranje, ki ga izvajamo z glasilom Sladkorna bolezen in dobro pripravljeno spletno stranjo, ki jo obiskuje čedalje več
uporabnikov; strokovna predavanja, ki jih pogosto organizirajo naša društva,
in druge aktivnosti zveze in društev.
Finančna sredstva, s katerimi razpolagajo zveza in društva, nam ne omogočajo, da
bi začete in že uveljavljene programe bistveno povečevali in razširjali. Zaradi čedalje večjega števila humanitarnih organizacij se nam obeta tudi realno zmanjševanje
deleža finančnih sredstev za naše socialne programe iz naslova FIHO.
Zato upravičeno pričakujemo več razumevanja za programe pri zavodu za
zdravstveno zavarovanje, ministrstvu za zdravje in občinah. Ne glede na to,
kako uspešni bomo pri zagotavljanju finančnih virov za naše programe, je
nujna njihova smotrna raba, kar naj velja tako za zvezo kot za društva. Naših
storitev naj bo deležno čim več sladkornih bolnikov. Ne prezrimo socialne
plati naših članov, še posebej tedaj, ko gre za storitve, ki pomagajo za boljše
zdravstveno počutje.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki ste kakor koli pomagali, da smo
bili pri našem humanitarnem in družbeno koristnem delu uspešni. Še posebej
hvala vsem predsednikom in vodstvom naših društev in članom izvršnega odbora zveze. Dobro in uspešno sodelovanje naj ostane temeljno vodilo tudi v
prihodnje. Še naprej bomo krepili sodelovanje z drugimi društvi kroničnih bolnikov, še posebej s tistimi, ki so že več let naši sodelavci tudi pri konkretnih
programih, kot je na primer Društvo za srce in ožilje. Brez dobrega in uspešnega sodelovanja z ministrstvom za zdravje, z našimi diabetologi, Fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij si je težko predstavljati uspešno delo.
Skupščina je sprejela tudi posebno pobudi, ki smo jo poslali ministru za zdravje Andreju Bručanu. Pismo s pobudo objavljamo na naslednji strani.
Spoštovane bralke in dragi bralci, lepo vas pozdravljam.
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Spoštovani gospod minister Andrej Bručan!
V Zvezi društev diabetikov Slovenije, ki združuje več kot 17.000 članov, smo bili skupaj z društvi vključeni v zelo odmevne in tudi kritične
razprave o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Naša ocena je, da
gre za zelo pomembne in občutljive
spremembe, ki zadevajo domala celotno prebivalstvo Republike Slovenije. Zato pričakujemo, da bo dokončen predlog sprememb zakona sledil
potrebi bolnikov in čim višji kakovosti zdravstvenih storitev.
Naša konkretna pripomba k predlogu zakona se nanaša na 13. člen
sprememb zakona, ki se glasi: Z obveznim zavarovanjem je zavarovanim
osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov v celoti. Osma alineja tega člena pojasnjuje, da se v
celoti krijeta zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni,
razvitih oblik sladkorne bolezni, multipleskleroze in psoriaze.
Za mnenje, kaj pomeni razvita oblika sladkorne bolezni, smo zaprosili
Klinični oddelek za endokrinologijo,
diabetes in presnovne bolezni, kjer
so nam odgovorili takole: »Izraz razvita oblika sladkorne bolezni je neustrezen in arhaičen. Izvira iz časov,
ko so ločevali med latentno in manifestno – razvito obliko sladkorne bolezni. Dandanes ga moramo (če se

ne nadomesti, kar bi bilo pravilno)
interpretirati kot sladkorna bolezen.«
Pričakujemo, da se bo pri dokončni
redakciji sprememb zakona upošteval predlog Kliničnega oddelka za
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endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni in vseh sladkornih bolnikov v Sloveniji.
Janko Kušar,
predsednik
Zveze društev diabetikov Slovenije

BESEDA UREDNIKA

Kdo lahko jamči ozdravitev
sladkorne bolezni?
Cveto Pavlin, vaš urednik

Ko sem v začetku prejšnjega meseca šel v službo, me je en dan ustavil sosed, ki ima stanovanje dve nadstropji pod našim. Vem, da ima sladkorno bolezen in da ponavadi že zjutraj naredi prvi sprehod. Če imam čas, se ustavim in malo poklepetava o tem in onem, ker
je prijeten gospod, ki se bliža osemdesetim letom ali pa jih je celo že dopolnil, pa mu jih
ne bi dal, ker dobro izgleda. Odkar ve, da urejam Sladkorno bolezen, glasilo Zveze društev diabetikov Slovenije, rečeva tudi kakšno o sladkorni bolezni, predvsem o zdravem načinu življenja, zdravi in pravilni prehrani, telesni dejavnosti itd.
Tokrat me je takoj po jutranjem 'Dobro jutro' presenetil z vprašanjem, če morda vem za knjigo z naslovom
Diabetes je ozdravljiv, o kateri je gledal na televiziji, in če jo je izdala naša zveza, naj mu jo kupim. Pojasnil
sem mu, da takšne knjige naša zveza pravgotovo ne bi izdala in da kolikor sem se jaz v tem času, odkar
urejam glasilo Sladkorna bolezen, naučil, je sladkorna bolezen neozdravljiva, mogoče pa jo je s pravilno
prehrano, telesno dejavnostjo in zdravim načinom življenja uravnavati in sladkor držati v mejah normale.
Odvrnil mi je, da vse to ve in da sva o tem že veliko govorila, vendar me je vseeno prosil, naj se pozanimam za to knjigo, ker bi on rad ozdravel in ne že več kot dvajset let svojo sladkorno bolezen samo uravnaval in jo držal na vajetih. Dodal je še, da mi lahko takoj da denar za knjigo, saj ni pomembno, koliko stane,
ker je zdravje vsakomur na prvem mestu. Če denarja ne bo dovolj, je rekel, naj dam iz svojega, pa mi ga
bo vrnil.
Denarja nisem vzel, obljubil pa sem mu, da bom skušal kaj več zvedeti o tej knjigi, čeprav sem skeptičen,
ker dvomim, da bi obstajala knjiga s takšnimim naslovom, saj se je nihče ne bi upal napisati, ker sladkorna
bolezen ni ozdravljiva. Dodal sem še, da se bom o knjigi pozanimal tudi na zvezi.
Ker obljuba dela dolg, sem takoj, ko sem prišel v službo, poklical Špelco na zvezo in ji naredil obnovo mojega jutranjega pogovora s sosedom. Tudi Špelca ni mogla verjeti, da je kaj takega mogoče in tudi o knjigi
ni nič vedela. Nato sem na internetu odtipkal naslov knjige - Diabetes je ozdravljiv - in pokazalo se mi je
več zadetkov. Prvi je govoril o tem, da je izšla knjiga Diabetes je ozdravljiv, avtorjev Irme in Igorja Ogorevc,
in da jo je mogoče kupiti v vseh trgovinah podjetja As An, ki svoje izdelke in storitve trži pod blagovno
znamko Planet zdravja.
Drugi zadetek je govoril o tem, da je diabetes ozdravljiv, da knjiga pomeni rešitev in priložnost vsem diabetikom, ki želijo živeti, in sladkornim bolnikom obljublja, da bodo spoznali način, s katerim jamčijo ozdravitev sladkorne bolezni vsem, tako tipu ena kot tipu 2. Tretji zadetek je vabil v Knjižnico Domžale, kjer
bo 9. marca ob 18. uri predstavitev knjige Diabetes je ozdravljiv. Podobno predavanje je bilo 22. februarja
(berem iz naslednjega zadetka na internetu) v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu. Nato sem prebral, da
je 15. decembra lani o tem, da je diabetes ozdravljiv pisal tudi brezplačnik Dobro jutro. Kaj pravite na to?
Je kaj od tega res, sem se spraševal? Kako bodo vse to razumeli naši člani in drugi sladkorni bolniki, ki dobijo Dobro jutro, ki imajo dostop do interneta, hodijo na predstavitve knjig in ne nazadnje, sem si rekel,
čakam samo dan, ko bomo iz kakšnega od naših društev dobili članek za Sladkorno bolezen, v katerem
bodo pisali, da so imeli predavanje in predstavitev knjige Daibetes je ozdravljiv.
Katastrofa sem si dejal. Nekaj je treba ukreniti, sem dodal. Zgodba se je odvila tako, da sta naša podpredsednica Vlasta Kaloper in nekdanji predsednik Jože Snoj odšla na predstavitev knjige v Domžale (kaj se je
tam dogajalo lahko preberete na 13. in 14. strani tokratne Sladkorne bolezni), jaz pa sem se lotil problematike zdravilstva: pogledal sem, kaj pravi zakonodaja in ugotovil, da je zakon, ki bo urejal to področje, v pripravi. Dobil sem tudi nekaj primerov, kako so to uredili v tujini in kaj naj bi vse sodilo pod zdravilstvo, o
čemer lahko bereta na straneh od 16. do 18.
Čudi me, da nihče iz diabetološke stroke ves ta čas, po štirih mesecih in več, ni nič odgovoril glede pisanja
o tem, da je diabetes ozdravljiv v knjigi in po časopisih, in predvajanja podobne oddaje na televiziji. Saj
veste, ko se o nečem govori dalj časa, to postane resnica, četudi ni. V to začnejo ljudje verjeti, ker tega
nihče ne zanika.
Naša zveza je reagirala, kolikor je lahko. Prejšnji teden, 12. aprila, se je sestal izvršni odbor in razpravljal o
čedalje pogostejših primerih, ko posamezniki pišejo in razlagajo »da je sladkorna bolezen ozdravljiva«,
upoštevajoč priporočila in recepte, ki jih razlagajo sladkornim bolnikom. Ker je primerov nestrokovnih razlag o vzrokih in zdravljenju sladkorne bolezni čedalje več, je izvršni odbor sklenil, da naj strokovna skupina pri Zvezi društev diabetikov Slovenije oceni objavljeno gradivo. Na podlagi te ocene in podanih predlogov se bo vodstvo zveze odločilo, kako se zoperstaviti nestrokovnim razlagam pri zdravljenju sladkorne
bolezni. Pričakujemo, da se bo ob teh primerih odzvala tudi uradna medicina.
A P R I L
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Prvi letošnji posvet predsednikov
društev sladkornih bolnikov
Prvi letošnji posvet predsednikov društev sladkornih bolnikov je bil 24. februarja v Ljubljani v Hotelu Mons.
Na njem je sodelovalo 37 predstavnikov zveze in društev.
Najprej smo poslušali predavanje
Marjana Česna, dr. med., ki nam je
spregovoril o izzivih na področju
zdravstva. Predavanje je bilo poučno in
zanimivo. Na koncu so mu poslušalci
zastavili tudi nekaj vprašanj. Decembra
lani je v okviru strokovne zbirke Knjižnica ZZZS, ki jo izdaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izšla knjiga Reforma zdravstva v Sloveniji, ki je
delo dr. Marjana Česna, dobrega poznavalca javnih zdravstvenih sistemov. V
knjigi se je lotil spreminjanja zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki ga narekujejo politične, ekonomske in zlasti demografske razmere.

varnosti (razen zdravstva), ki posredno
ali neposredno vplivajo tudi na zdravje
in zdravstveno varstvo ljudi. Tretji del je
namenjen javnemu zdravju. Dr. Česen
pojasnjuje pravico do zdravja, našteva
dejavnike zdravja in drugo problematiko, ki spremlja razprave o zdravju skupnosti. Pozornost namenja zlasti svobodni odločitvi posameznika za zdravo
oziroma nezdravo življenje in s tem povezano osebno odgovornost.
Najobsežnejši je četrti del knjige, v
katerem avtor razpravlja o možnostih
za spreminjanje zdravstvenega varstva,
ki ga obravnava ločeno in pregledno po
njegovih prvinah: najprej zdravstveno
politiko, nato pa
zdravstveno dejavnost in zdravstveno zavarovanje.
Našteva mnenja in

se je dr. Marjanu Česnu zahvalil predsednik zveze Janko Kušar.

BOGAT
LETOŠNJI PROGRAM DELA

Vsebina knjige sledi omenjenima
splošnima usmeritvama. V prvem delu
je nekaj informacij o razvojnih hotenjih
in ciljih Slovenije v prihodnjem dolgoročnem obdobju. Drugi del omenja značilnosti in položaj na področjih socialne

Nato smo nadaljevali delovni posvet
predsednikov po predlaganem dnevnem redu. Vsi udeleženci so bili seznanjeni s predlogom programa nalog
zveze za letos in nanj niso imeli pripomb. Letos bomo izdali pet številk
glasila Sladkorna bolezen in še naprej
urejali svojo spletno stran.
Organizirali bomo že 9. tekmovanje
učencev in dijakov iz znanja o sladkorni
bolezni (šolsko tekmovanje bo 19. oktobra, državno pa 24. novembra v Šempetru pri Novi Gorici in Slovenj Gradcu),
športno-rekreativno srečanje v Kranju
(26. maja), Merčunov pohod na Storžič
(16. junija), osrednjo prireditev ob 14.
novembru, dnevu sladkorne bolezni
Marjan Česen, dr. med.,
Združenih
narodov v Velenju (17. novemje spregovoril o izzivih
bra), in druge redne dejavnosti zveze.
na področju zdravstva
in o reformi zdravstva
Letošnja tema, ki jo je IDF predlagal
v Sloveniji
za temo leta, s katero naj bi se največ
ukvarjali v letih 2007 in
2008, je namenjena mladim in sladkorni bolezni
tipa 1. Temi bomo namenjali več pozornosti pri šolskem tekmovanju in v
Sladkorni bolezni.
Pregledali smo tudi
predlog finančnega načrta
zveze za leto 2007 in ga
predlagali skupščini v
sprejem. Največ časa smo
se zadržali v razpravi o
Prvega letošnjega posveta se je udeležilo 37 predstavnikov
predlogu
razdelitve odozveze in društev iz vse Slovenije
brenih sredstev FIHO za
predloge o tem, kako bi bilo treba radruštva za leto 2007. Nazadnje smo se
vnati, da bi skupaj dosegli razvojne
dogovorili, da tri društva nekaj sredcilje zdravstvenega sistema in želene
stev odstopijo trem drugim društvom,
spremembe.
ki so upravičena do večh sredstev, kot
Knjiga je zagotovo zanimivo branje
bi jih prejela po predstavljeni delitvi.
ne le za zdravnike, zdravstvene ekonoIzvršni odbor zveze pa mora do delimiste, zavarovalniške strokovnjake, pra- tve v letu 2008 pripraviti merila, na povnike, zdravstvene menedžerje, politidlagi katerih bo društvom mogoče čim
ke, novinarje in druge strokovne bralbolj objektivno pripraviti predlog delitev
ce, temveč tudi za širšo javnost, ki želi
sredstev FIHO. Eno od meril, ki naj se
spoznati razloge za izzive sodobnega
uporablja, je število članov. Za preostala
sistema zdravstvenega varstva pri nas,
merila se bo treba posebej dogovoriti.
in kako se nanje odzvati. Za predavanje
Besedilo in fotografiji: A. R.
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NAJVEČJI

IZZIVI GLEDE
SOCIALNE POLITIKE

Slovenija se skupaj z drugimi evropskimi državami sooča s pritiski globalizacije svetovnega gospodarstva in čedalje hujšo konkurenčnostjo na svetovnih trgih. Države »socialne« Evrope se
novim razmeram prilagajajo z usmerjanjem domačih in tujih virov v gospodarski razvoj in nova delovna mesta,
hkrati pa pritiskajo na doseženo socialno varnost, ki so jo ljudje dolga leta
uživali na račun javnih socialnih sistemov. Prav na socialnih področjih pa so
dolgoročni razvojni izzivi največji in
kot kaže, tudi najtežji.
Vodilna avtorjeva misel je, da si mora
javna zdravstvena politika prizadevati
za dve stvari: povečati skrb in odgovornost ljudi za lastno zdravje in zdravje
družine z aktivnostmi na področju javnega zdravja in povečati učinkovitost
in uspešnost javne zdravstvene službe
z gospodarno rabo in porabo razpoložljivih človeških, materialnih in finančnih virov. Vsebino knjige je mogoče
prebrati in tudi naročiti tudi na internetni strani ZZZS.

KAKŠNA

BO NAŠA JAVNA
ZDRAVSTVENA POLITIKA?

2 0 0 7

Skupščina
Zveze društev diabetikov Slovenije
Redna letna skupščina Zveze društev diabetikov Slovenije je bila v soboto, 24. marca, v dvorani Krke na
Dunajski 65 v Ljubljani. Udeležilo se je je 60 delegatov iz društev sladkornih bolnikov in 14 drugih povabljenih
gostov. Na skupščini smo sprejeli letošnji program dela, finančni načrt in delitev sredstev FIHO med društva.

Alojz Rudolf

Ker je IDF predlagal, da sta letošnje
leto in leto 2008 namenjeni mladim
sladkornim bolnikom s poudarkom
na sladkorni bolezni tipa 1, smo
skupščino začeli s to temo, o kateri
nam je predavala asistentka dr. Nataša Uršič Bratina, dr. med., s pediatrične klinike v Ljubljani. Predstavila je
sladkorno bolezen tipa 1, postregla s
podatko o naraščanju sladkorne bolezni tudi med mladimi in govorila o
potrebni skrbi za mlade bolnike. Več
boste o sladkorni bolezni pri otrocih
in mladostnikih lahko brali v štirih
sredinskih prilogah v naši reviji. Prvo
objavljamo že tokrat.
Predsednik skupščine Dominik
Soban je po uvodnem pozdravu začel
skupščino in povabil na govorniški
oder predsednika zveze Janka Kušarja. Pozneje pa dal besedo še gostu
prim. Janezu Remškarju, generalnemu direktorju Direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za
zdravje.

V

ORGANIZIRANE PROGRAME
VKLJUČENIH ČEDALJE VEČ
SLADKORNIH BOLNIKOV

Predsednik zveze Janko Kušar se je
v svojem govoru dotaknil dela zveze
v letu 2006. Omenil je uspešno proslavo 50-letnice organiziranega delovanja zveze, ki je bila tudi medijsko
dobro zaznamovana. Delo društev in
zveze v letu 2006 in tudi v preteklih
50 letih je označil za zelo koristno in
spodbudno. Omenil je, da sta bili
lani sprejeti dve resoluciji o sladkorni
bolezni, v Evropski uniji in v Organizaciji združenih narodov.
Kot uspeh lanskega leta šteje tudi
to, da je bila na ministrstvu za
zdravje ustanovljena skupina za pripravo akcijskega načrta oskrbe ljudi
s sladkorno boleznijo in preprečevanja sladkorne bolezni tipa 2. V
delo te skupine se je zveza aktivno
vključila.

Številni delegati letošnje skupščine

Lani je zveza uspešno izvedla tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Pomembno poslanstvo zveze je
tudi informiranje članov s pomočjo
glasila Sladkorna bolezen in spletne
strani. Čedalje bolj so obiskana tudi
predavanja in športne dejavnosti na

društvih, za kar se je zahvalil predsednikom društev, ki dobro opravljajo svoje delo. Skupaj pa si moramo
prizadevati, da bo čim več sladkornih
bolnikov deležnih naših programov
in sredstev. Omenil je tudi, da se razmišlja o dežurnem telefonu, ki bi bil
sladkornim bolnikom dosegljiv 24 ur,
vendar za ta projekt še ni zagotovljen denar.

VEČJA

POZORNOST OTROKOM
S SLADKORNO BOLEZNIJO

Delegate je pozdravil tudi prim. Janez
Remškar, generalni direktor Direktorata za
zdravstveno varstvo na ministrsvu za zdravje
A P R I L
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Pozdravil nas je tudi prim. Janez
Remškar, generalni direktor Direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje. Poudaril je, da je
sladkorno bolezen kronična bolezen
in zahteva od človeka veliko discipline. Povedal je tudi, da se je razširjeni
kolegij pediatričnih strok odločil, da
zdravilišče Rakitna namenijo otrokom
s čezmerno telesno težo oziroma z
motnjami hranjenja. Za to je tudi že
izdelan program.
Tak program je potreben, ker je čezmerna telesna teža, predvsem pri
7
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BOMBAČ

Letošnji načrt dela zveze obsega
naslednje projekte:

Dr. Nataša Uršič Bratina, dr. med., s pediatrične klinike v Ljubljani je predavala o mladih in
sladkorni bolezni tipa 1

otrocih, velik problem v svetu in pri
nas. Poudaril je, da je čezmerna telesna teža povezana z družino, njenimi
prehranskimi navadami in z gibanjem. Zahvalil se je za delo, ki ga
zveza in društva opravljajo s širjenjem znanja in informiranja o sladkorni bolezni.

STROKA

NAJ POVE, KAKO JE Z
ALTERNATIVNIM ZDRAVLJENJEM

Po uvodnih govorih je skupščina
sprejela vsebino pisma, ki ga bomo
poslali ministru za zdravje mag. Andreju Bručanu, dr. med., v katerem
priporočamo, da se pri spremembah
zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju v čim večji
meri upošteva zadovoljiva zdravstvena oskrba prebivalcev, skrajšajo čakalne vrste in zagotovi vzajemnost in
solidarnost v zdravstvenem varstvu.
Še posebej je skupščina zavrnila
besedilo, ki je v 13. členu predlogu
zakona, v katerem se navaja, da se
celotna obveznost pri zdravljenju
upošteva pri razviti sladkorni bolezni, vendar tega pojma ne poznamo
več. Zato stroka predlaga, vsi sladkorni bolniki pa zahtevamo, da se
besedilo zakona v tem delu dopolni,
tako da bo pisalo samo sladkorna
bolezen.
Skupščina je razpravljala tudi o alternativni medicini, zlasti o zdravljenju sladkorne bolezni z metodami alternativne medicine, o čemer stroka
8

nima popolnoma enotnega mnenja.
Zato zveza želi, da se stroka do tega
opredeli. Prav tako bo zveza poskušala dobiti mnenje zdravstvene in laboratorijske stroke o odvozu odpadkov, ki nastanejo pri merjenju sladkorja v javnih prostorih.
Skupščina zveze je sprejela popravek statuta, da lahko društva sladkornih bolnikov vključujejo v svojo dejavnost tudi bolnike iz držav članic
EU, ki pa ne morejo biti funkcionarji
društva.

SPREJETA

LETOŠNJI PROGRAM
DELA IN FINANČNI NAČRT

Sprejeta so bila poročila o delu in o
finančnem poslovanju in poročilo nadzornega odbora zveze za leto 2006.
Program dela je bil predstavljen že
na posvetu predsednikov v februarju,
tako da na skupščini ni bilo nikakršnih pripomb. Predsednik Kušar je
poudaril, da je temeljno poslanstvo
zveze in društev sladkornih bolnikov,
kot humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu, da upoštevamo načela prostovoljnosti in nepridobitnosti, da »skrbimo za čim bolj kakovostno in samostojno življenje
sladkornih bolnikov, si prizadevamo
za preprečevanje posledic sladkorne
bolezni in enakopravno vključevanje
sladkornih bolnikov v vsakdanje življenje«. Te cilje in naloge pa je mogoče uresničiti samo z načrtnim in organiziranim skupnim delom.
A P R I L
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1. Izdaja petih številk glasila Sladkorna bolezen v nakladi 17.700
izvodov (februar, april, junij, september in december).
2. Deveto tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni na osnovnih in
srednjih šolah: šolsko tekmovanje
bo 19. oktobra, državno 24. novembra.
3. Dvanajsto športno-družabno srečanje sladkornih bolnikov bo v soboto, 26. maja, v Kranju.
4. Proslavo ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni bo 17. novembra organiziralo Društvo diabetikov Velenje.
5. Spletna stran, ki jo dopolnjujemo
vsak mesec.
6. Predstavitev na Festivalu za tretje
življenjsko obdobje.
7. Priprava akcijskega načrta za preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2.
8. Izdaja Novic po potrebi.
9. Strokovno izobraževanje vodstev
društev: prvo je bilo 24. februarja,
drugo bo jeseni.
10. Merčunov pohod bo v soboto, 16.
junija, organiziralo ga bo Društvo
diabetikov Tržič.
11. V pripravi je knjiga o sladkorni
bolezni avtorja doc. dr. Marka Medveščka, dr. med.
12. Mednarodno povezovanje.
13. Deveto tekmovanje radioamaterjev.

DEL

DOHODNINE ZA ZVEZO
IN DRUŠTVA SLADKORNIH
BOLNIKOV

Načrt dela in finančni plan za letos
sta bila sprejeta, prav tako delitev
sredstev FIHO med društva. Zveza
mora do septembra pripraviti merila
za sofinanciranje društev v letu
2008. Delegati skupščine so članom
predlagali, naj zakonskih do 0,5 odstotka dohodnine namenijo za Zvezo
društev diabetikov Slovenije in za
njena društva. V zvezi s tem je bilo
sklenjeno, da zveza pošlje dopis ministrstvu za zdravje, da nas uvrsti na
seznam prejemnikov teh sredstev iz
dohodnine.
Sprejet je bil tudi sklep, da je članarina društev za leto 2008 0,7 evra
oziroma 167 tolarjev na člana.
Po končani skupščini smo se družili v preddverju Krkine poslovne stavbe in prijetno poklepetali. Krki se
zahvaljujemo za gostoljubnost in si
želimo še nadaljnje uspešno sodelovanje.

I n t e r v j u : D O R J A N M A R U Š I Č , d r. m e d .

Do konca junija bo oblikovan predlog
akcijskega načrta za sladkorno bolezen
V Sloveniji je v različnih fazah sprejemanja več zakonskih predlogov, ki posegajo na zdravstveno področje.
Gre za zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakon o koncesijah v zdravstvu, zakon
o pravicah bolnikov in ne nezadnje, kar je za sladkorne bolnike izjemno pomembno, za akcijski načrt
za obvladovanje in preprečevanje sladkorne bolezni.

Cveto Pavlin

O pripravi zakonov z zdravstvenega
področja, o njihovem pomenu za vsakogar od nas in o tem, kako bodo ti
zakoni uvedeni v prakso, smo se pogovarjali z državnim sekretarjem na ministrstvu za zdravje Dorjanom Marušičem, dr. med., ki je prijazno odgovoril
na vsa naša vprašanja.

V kateri fazi je zdaj sprejemanje
zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju?
Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju je v medresorskem usklajevanju. Potekajo zadnji
dogovori z ministrstvom za kulturo za
dokončno ureditev predlaganih sprememb glede obračuna prispevkov za
izvajalce avtorskih in podjemnih pogodb. Z ministrstvom za finance pa
iščemo rešitev za status tujih zavarovancev, ki delajo v Sloveniji, ter za
osnove in plačevanje prispevkov za samozaposlene in kmete.

Zakaj je nastajal toliko časa oziroma
zakaj tako dolgo sprejemanje?

nih rešitev v tenkočutnem dialogu socialnih partnerjev, katerih osnovna zaveza je bilo zagotavljanje pravic zavarovancev in delodajalcev. Tako je petnajstmesečno usklajevanje vsebinski
uspeh, časovni interval pa je bil očitno
potreben pogoj za doseženo.

V javnosti prevladuje mnenje, da
zakon zmanjšujejo obseg pravic
zavarovancev, da povečuje neenakost
in pripomore k socialnemu
razslojevanju državljanov. Kako
komentirate ta mnenja?
Gre za povsem zmotno prepričanje,
saj končni predlog nikakor ne zmanjšuje pravic. Prav nasprotno! Širijo se vrste
oziroma statusi zavarovancev na tiste
osebe, ki pridobijo pravico po zakonu,
ki ureja obsojence na prestajanju zaporne kazni, starševsko varstvo in družinske pomočnike. Povečuje se skrb države za socialno najbolj ogrožene prebivalce glede na njihov premoženjski
status, tako da se zagotavlja kritje doplačil za zdravstvene storitve v breme
proračuna. Širijo se pravice zavarovanih
oseb, za določene skupine bolezni in
stanj pa je zagotovljeno popolno plačevanje zdravstvenih storitev iz obveznega zavarovanja. To so slepi in slabovidni v skladu z veljavno klasifikacijo
Svetovne zdravstvene organizacije, popolna ali zelo huda okvara sluha po
Mednarodni klasifikaciji okvar, cistična
fibroza, avtizem ter zavarovanci, ki
imajo prirojene motnje presnove. Kot
novost je vključena pravica do neakutne bolnišnične obravnave s podaljšanim bolnišničnim zdravljenjem, zdravstvena nega in paliativna oskrba, ki bo
pokrita najmanj v višini 85 odstotkov
vrednosti. Odpravljajo se številne pomanjkljivosti in pravne praznine, ugotovljene v 15-letnem izvajanju sedanjega zakona.

Slovenski sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je
pred pomembnimi izzivi, kako zagotoviti dolgoročno vzdržnost ob demografskih pritiskih z epidemiološkimi
spremembami, hitrim razvojem medicinske tehnologije in zahtevami za pravilnejše vrednotenje kakovostno opravljenega dela. V takih razmerah je na
resni preizkušnji temeljni socialni in
zdravstveni cilj javnih sistemov, saj se
lahko ob omejenih sredstvih slabša dostopnost do zdravstvenih storitev in
omejuje uresničevanje zdravstvenih
pravic. Zato sta potrebna nenehno sistemsko prilagajanje in dograjevanje za
ohranjanje dostopa do kakovostnega in
varnega zdravstvenega varstva. Zakon
o zdravstvenem varstvu in zavarovanju
je eden najpomembnejših in najzahtevnejših sistemskih zakonov na področju zdravstvenega varstva. Kompromisni predlog je rezultat iskanja optimal-

Utrjuje se sistem solidarnosti, uvaja
se večja odgovornost državljanov za lastno zdravje, nadgrajujejo in dopolnjujejo se postopki uresničevanja pravic
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Katere bistvene spremembe na
sistemski ravni prinaša predlog novega
zakona oziroma kateri so cilji zakona?
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zavarovancev. Dosežen je pomemben
korak v zagotavljanju zdravstvene varnosti, nadaljnje stabilnosti in finančne
vzdržnosti sistema financiranja zdravstvenih storitev in drugih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Socialno najbolj ogroženi zavarovanci se
razbremenjujejo plačevanja premij za
dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V
izvajanje funkcij in odgovornosti partnerjev v upravljanju sistema zdravstvenega varstva se vgrajujejo nove vsebine
in postopki za oblikovanje programov
in storitev, oskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki. Natančneje je pri dogovarjanju definirana vloga in odgovornost zdravstvene politike za razvojna
vprašanja in opredeljevanje prednostnih
nalog. Zagotovljene so možnosti za
odločanje o spornih vprašanjih med
partnerji pri dogovarjanju in pogodbah
v stalni arbitraži. Dograjuje se poslovna
avtonomija nosilca in izvajalca obveznega zdravstvenega zavarovanja, širi finančno nadzorna funkcija in izrekanje
prekrškovnih odločb za neizpolnjevanje
posameznih določb, pomembnih za
uresničevanje pravic zavarovancev.
Vzpostavlja se tudi bolj enakopravno
upravljanje in odločanje zavarovancev
in delodajalcev s spremembo strukture
skupščine in upravnega odbora ZZZS.

Katera področja, kot na primer pravice
do storitev iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, nadomestila v času
bolniške odsotnosti in podobno, bodo
doživela največ sprememb?
Dosedanje področje uveljavljanja pravic do bolniške odsotnosti oziroma nadomestil v času začasne zadržanosti
od dela zaradi bolezni in poškodb je
zahtevalo spremembe. Področje ni celovito urejeno, pravice so široke, ni naravnanosti na spodbujanje delavcev k
čim hitrejši vrnitvi na delo, neučinkovit
nadzor omogoča zlorabe. Pri oceni začasne nezmožnosti za delo so čedalje
bolj obremenjeni izbrani osebni zdravniki in zdravstvene komisije. Poseben
izziv so poškodbe zunaj dela, med katerimi je velik delež takih, ki so posledica zavestne izbire tveganih aktivnosti, uživanja alkohola in drugih psiho-

V postopkih ugotavljanja začasne delanezmožnosti oziroma odločanja o
bolniških odsotnostih se določata vsebino in način posredovanja medicinske
dokumentacije. Izbrani zdravniki bodo
imenovanim zdravnikom ali zdravniški
komisiji ZZZS pošiljali le s predpisom
določen del medicinske dokumentacije
oziroma kot zbirno informacijo o zdravstvenem stanju bolnika. Takšna ureditev
je primernejša od dosedanje z vidika
načel ustreznega varovanja podatkov,
kot tudi z vidika varne hrambe medicinske dokumentacije. Zdravniki bodo
zbirne informacije lahko posredovali v
pisni ali elektronski obliki, kar bo skrajšalo roke in postopke za odločanje.
Za pospešitev postopkov ugotavljanja
delanezmožnosti in hitrejšo vrnitev zavarovancev na delo so določeni roki za
uvedbo postopkov pred invalidsko komisijo, za posredovanje dokumentacije o delovnem mestu,
za posredovanje mnenja
specialista medicine dela.
Določene so tudi sankcije v
primerih zavlačevanja oziroma prekoračitve navedenih
rokov. Zakon na novo določa
odstotke za nadomestila za
čas bolniške odsotnosti nad
30 dni v primerih, ko je ta
odsotnost posledica ukvarjanja z rizičnimi ali
ekstremnimi aktivnostmi, pri katerih se ne spoštujejo pravila
varovanja, oziroma pri povzročiteljih nesreč, kjer se
ugotovi vsebnost več kot
0,5 promila
alkohola ali
drugih psihotropnih
substanc v
krvi.

Deleži za druge oblike odsotnosti se
po dolgotrajnih pogajanjih s socialnimi
partnerji ne spreminjajo in so v primerjavi z ureditvami v številnih evropskih
državah v povprečju za pet do deset
odstotkov višji. Ob tem pa nadomestila
ne morejo biti manjša, kot je zajamčena
plača, in ne večja, kot bi bila plača, ki
bi jo prejemal zavarovanec, če bi delal.
Uvajajo se pogoji, ko zavarovanec izgubi pravico do prejemanja nadomestila.
Predvsem gre za spoštovanje navodil
zdravnika za ravnanje med bolniško in
pa okoliščino, ko bi zavarovanci med
bolniško opravljali pridobitno dejavnost.
Zavarovanec ima v primeru negativne
odločbe možnost pravnega varstva na
delovnem in socialnem sodišču.

Sladkorni bolniki se 23. marca na
skupščini Zveze društev diabetikov
Slovenije niso strinjali z besedilom
zakona, ki v 13. členu govori, da se
celotna obveznost plačila stroškov
zdravljenja iz zdravstvenega
zavarovanja upošteva pri razviti
sladkorni bolezni. Pojma razvita
sladkorna bolezen ne poznamo več,
zato so sladkorni bolniki zahtevali,
takšno pa je bilo tudi mnenje stroke,
da se ta del 13. člena spremeni, tako
da bo pisalo samo sladkorna bolezen.
Bo to mogoče?
Da, ta predlog stroke smo v končni
redakciji upoštevali, dosedanji zastareli
termin »razvita sladkorna bolezen« je
po našem mnenju posledica časa, v katerem je nastajal sedanji zakon, ki je 1.
marca letos praznoval 15. »rojstni dan«.

Drugo pomembno področje, za katero
se zanimajo sladkorni bolniki, je
zakonodaja, ki se nanaša na urejanje
koncesij v zdravstveni dejavnosti. V
kateri fazi je sprejemanje zakona o
koncesijah?
Za zakon o koncesijah za izvajanje
javne službe v zdravstveni in lekarniški
dejavnosti in o svobodnih zdravnikih
specialistih je javna razprava končana,
tako da zdaj na ministrstvu za zdravje
proučujemo številne pripombe.

BOMBAČ

Zakaj se z zakonom kljub veliko
pomislekom tako hiti? A ne bi bilo
smotrneje prej sprejeti nacionalni
program zdravstvenega varstva in
določiti javno zdravstveno omrežje?

FOTO: BRANE

tropnih substanc, ali prehitre vožnje in
bi jih bilo mogoče z vzgojo in ustreznim obnašanjem preprečiti. Postavlja se
vprašanje, do katere mere so takšna ravnanja lahko predmet splošne solidarnosti, do katere pa naj velja osebna odgovornost.
Zakon uvaja načelo osebne odgovornosti zavarovanih oseb za tvegana ravnanja, ki so stvar osebne izbire, in za
ravnanja v času bolniške odsotnosti, ki
niso v skladu z navodili zdravnika, s
tem da bo zaostril odgovornost pri ravnanju zavarovancev v času bolniške
odsotnosti z dela in preprečil določene
zlorabe v času bolniške odsotnosti. Poenostavljeni in posodobljeni so postopki
ocenjevanja nezmožnosti za delo pri izbranih osebnih zdravnikih, imenovanih
zdravnikih in zdravstvenih komisijah zavoda za zdravstveno zavarovanje. Pooblastila bodo pridobili ginekologi za ocenjevanje in
predpisovanje nezmožnosti za delo. Razbremenjeno bo delo zdravnikov na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti in vplivali
bomo na zmanjševanje
odsotnosti z dela zaradi
bolezni in poškodb.

Preoblikovanja našega zdravstvenega
sistema bo ob napovedanih liberalizacijah zdravstvenih storitev v EU nujno.
Ne glede na to, kako bomo organizirali
sistem javnega zdravstva, moramo že
zdaj upoštevati evropske tokove in priporočila. Cilj sprememb, ki se odvijajo,
ni komercializacija zdravstvenih storitev, ampak zagotoviti bolnikom, da dobijo čim boljše zdravstvene storitve v
katerikoli državi članici EU. Financiranje
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zdravstvenih sistemov v EU temelji na
družbeni solidarnosti med revnimi in
premožnimi, bolnimi in zdravimi in Slovenija pri tem ne bo izjema. Tudi sedanja ureditev podeljevanja koncesij (čeprav jih je bilo v 15 letih podeljenih že
več kot 1300) ima vse preveč pravnih
praznin in nedorečenosti tako glede
razpisov, vsebine koncesijskih odločb,
postopkov podeljevanja in drugega.
Čimprejšnje sprejetje novega zakona,
ki bo urejal podeljevanje koncesij za izvajanje javne službe v zdravstveni in lekarniški dejavnosti, je tako nujno, zavedamo pa se, da samo to ni dovolj. Ministrstvo bo pred sprejetjem zakona
sprejelo tudi javno zdravstveno omrežje in predvsem okrepilo nadzor tako
pri javnih izvajalcih kot pri zasebnikih.

določa nobenega obveznega oblikovanja skupinskih praks, jih ne prepoveduje, kot niso prepovedane niti po sedanjih predpisih. Ne gre za vstop gospodarstva na področje zdravstvenih storitev, pač pa za pospeševanje javno-zasebnega partnerstva na tem področju.
Ta partnerstva namreč v tujini zavzemajo tudi do 70 odstotkov vseh javnozasebnih partnerstev in so zelo pomembna. Za zdravstvo pomenijo svež
kapital in vlaganja v prostore in opremo, hkrati pa privedejo do učinkovitejšega in smotrnejšega poslovanja. Javni
partner mora v koncesijskem razmerju
poskrbeti, da je dobiček omejen na najmanjšo sprejemljivo mero in zlasti, da
ne gre na račun kakovosti zdravstvenih
storitev. Privatizacije javnih zdravstvenih zavodov pa zakon sploh ne ureja in
je očitek o divji privatizaciji nerazumljiv in neupravičen.

Konec marca lani se je iztekla javna
razprava o zakonu o pravicah
bolnikov. Kako je zdaj s tem oziroma
kako daleč je sprejemanje?

Nasprotniki tega zakona so proti
takšnemu zasebništvu, ki bi razbilo
zdaj dobro organizirano javno
zdravstveno službo. Trdijo, da bo ta
zakon razgradil osnovne zdravstvenega
sistema do te mere, da obstaja
upravičena bojazen, da bi socialno
šibkejši imeli slabši dostop do
zdravstvenih storitev, ki bi bile manj
kakovostne. Kaj pravite na to?

Zakon je bil po oblikovanju dopolnitev iz javne razprave septembra lani
predložen v medresorsko usklajevanje,
ki se je tudi zaradi različnih pristopov
in ocen nekaterih ministrstev zavleklo
do konca letošnjega marca. Gre predvsem za oblikovanje materialnopravnih
določb o vsebinah pacientovih pravic
ter postopkovne določbe njihovega uresničevanja in varstva. Zakonodajna ureditev tega področja je izjemno občutljiva novost v našem pravnem sistemu,
zato je oblikovanje pravih, z našim pravnim redom prilagojenih in usklajenih
rešitev zahtevno strokovno opravilo
prava in medicine. Tudi v enejstih državah, ki so že sprejele takšne zakone, ni
enotnih rešitev in so te prilagojene
predvsem kulturnim, zgodovinskim in
etično-medicinskim okoliščinam ter
razmeram pri uveljavljanju pravic do
zdravstvenega varstva v teh državah.

Trditve, da je javno zdravstvo ogroženo zaradi podeljevanja koncesij, so
povsem zgrešene. Predlagani zakon nikakor ne posega v pravice zavarovancev iz zdravstvenega zavarovanja, ne
omogoča razslojevanja prebivalstva,
sploh pa ne pomeni dodatnega plačevanja storitev iz zdravstvenega zavarovanja, kot poudarjajo nekateri nasprotniki zakona. Javno zdravstveno službo
opravljajo tako javni zavodi kot zasebnopravni izvajalci s koncesijo - skupaj
pa sestavljajo javno zdravstveno
omrežje. Oboji imajo svoje prednosti in
slabosti, medsebojno pa se dobro dopolnjujejo.
Predlog zakona o koncesijah v ničemer ne ureja prodaje ali kakršnekoli
druge privatizacije javnih zdravstvenih
zavodov in ne » razgrajuje osnove
zdravstvenega sistema«. Prav tako ne

Z zakonom o pravicah pacientov
bomo v skladu z dobrimi praksami nekaterih evropskih držav natančno opredelili njihove pravice, odgovornost vseh
zdravstvenih delavcev za njihovo uresničevanje in v pritožbenih postopkih,
približanih pacientom, zagotovili preprost postopek za pritožbe, njihovo
učinkovito reševanje na ravni zdravstvenih zavodov, regij in države. Neposredno je opredeljenih in varovanih 15
pravic pacientov, ki so neodvisne od
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Uvedeno je tristopenjsko reševanje domnevnih kršitev z uvedbo instituta zastopnika pacientovih pravic
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kot pomoč pacientu v postopkih. Pomembni prvini teh postopkov sta mediacija in poravnava. Eden pomembnih
ciljev zakona je zagotoviti večjo prijaznost, kulturo dialoga predvsem med
zdravnikom in pacientom, varnost in
kakovost zdravstvenih storitev. Na ravni
države bo ustanovljena komisija za varstvo pravic pacientov, v regijah bodo
delovali poklicni zastopniki pacientovih
pravic. Zastopnik bo pacientom dajal
pravno pomoč in jih zastopal v pritožbenih postopkih kot pooblaščenec. Vsi
postopki so za pacienta brezplačni.
Zakon temelji na usmeritvah več
mednarodnih dokumentov s področja
varovanja pravic pacientov, ki sicer državopravno ne zavezujejo, pomenijo pa
pomembne standarde s področja zaščite, varnosti in boljše zdravstvene oskrbe pacientov.

Sladkorne bolnike, ki jih je v Sloveniji
več kot 100.000, pa seveda najbolj
zanima, kako daleč je priprava
nacionalnega programa za sladkorno
bolezen oziroma akcijski načrt za
preprečevanje in obvladovanje
sladkorne bolezni tipa 2?
Po podatkih raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije iz leta 2001
ocenjujemo prevalenco sladkorne bolezni med odraslimi prebivalci Slovenije
na 4,3 odstotka. Problematika sladkorne bolezni tipa 2 je bila posebej poudarjena med avstrijskim predsedovanjem EU na svetu ministrov, kjer je bila
sprejeta pobuda, da se poskuša zajeziti
epidemija znotraj držav članic in v
okviru EU. V zadnjih letih je veliko pozornost obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni in dejavnikov tveganja
povezanih z njimi, kot je na primer debelost, namenila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Na ministrstvu za
zdravje skrbno sledimo vsem pobudam
doma in v tujini. Podprli smo tudi opozorila stroke in nevladnih organizacij,
med katerimi je tudi vaša zveza, da je
treba zagotoviti usklajen in povezovalni
program vseh strok in vseh ravni z
vključitvijo nevladnih organizacij.
Tako smo lani na ministrstvu za zdravje začeli pripravljati osnutek akcijskega načrta za preprečevanje sladkorne
bolezni tipa 2. Akcijski načrt bo utemeljen v Nacionalnem programu zdravstvenega varstva, ki ga pripravljamo
vzporedno. V delovni skupini za pripravo akcijskega načrta sodelujejo predstavniki stroke vseh treh ravni zdravstvenega varstva, programa CINDI, Inštituta za varovanje zdravja in predstavniki nevladnih organizacij – Zveze društev diabetikov Slovenije. Končni osnutek bo narejen v prihodnjih mesecih.

Kaj naj bi uredili z nacionalnim

programom oziroma akcijskim načrtom
za sladkorno bolezen tipa 2?
Akcijski načrt bo vključeval uvod,
oceno stanja, mednarodni in slovenski
politično-strokovni okvir, primere dobrih
praks (Finska, Avstrija in evropska strategija za preprečevanje in obvladovanje
kroničnih nenalezljivih bolezni), oceno
kakovosti oskrbe, pregled omrežja oskrbe za diabetike tipa 2, krovne cilje in
konkreten akcijski načrt z določenimi aktivnostmi, nosilci, terminskim planom in
viri. Podlaga za pripravo tega načrta je
evropska strategija za preprečevanje in
obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni, kjer je sladkorna bolezen tipa 2
ena kroničnih nenalezljivih bolezni. Akcijski načrt bo moral biti usklajen z drugimi
strateškimi in taktičnimi dokumenti, ki
smo jih na ministrstvu za zdravje že pripravili, kot sta strategija za področje prehrane in akcijski načrt za področje gibanja, ki je bil pred kratkim potrjen v vladi.

Kaj naj bi ta akcijski načrt prinesel
sladkronim bolnikom?
Akcijski načrt naj bi zagotovil integralno obravnavo bolnikov s sladkorno
boleznijo tipa 2 in celovit pristop k tej
kronični nenalezljivi bolezni, od preprečevanja in obvladovanja dejavnikov tveganja za to bolezen, zgodnjega odkrivanja bolnikov s sladkorno boleznijo,
kakovostno obravnavo in rehabilitacijo
sladkornih bolnikov predvsem z vidika
preprečevanja zapletov zaradi sladkorne bolezni, do zagotavljanja informacijske podpore za sladkorno bolezen in
ustrezne raziskovalne dejavnosti. Pomembno bo zagotoviti usklajenost delovanja različnih partnerjev pri obvladovanju sladkorne bolezni na vseh ravneh
zdravstva, vključevanje civilne sfere in
zagotovitev sinergističnega delovanja
različnih strategij, ki se nanašajo na ta
problem, kot sta prehranska strategija
in akcijski načrt za promocijo gibanja.

Kdaj bo akcijski načrt pripravljen za
javno obravnavo?
Aktivnosti na akcijskem načrtu za
obvladovanje sladkorne bolezni in preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2 so
zaradi kadrovskih težav na ministrstvu
za zdravje v januarju nekoliko zastale.
Delovna skupina je v predlogu definirala naslednje prednostne naloge, ki naj
bi se začele izvajati v prihodnjih letih,
in sicer: razvoj metodologije za oceno
bremena bolezni, razvoj informacijskega sistema za spremljanje kakovosti
obravnave sladkorne bolezni in vzpostavitev standardov kadrov na primarni
ravni ter delitev nalog med primarno in
sekundarno ravnjo. V delovni skupini
naj bi do konca junija izoblikovali dokončen predlog in ga posredovali v
javno razpravo.

Knjiga Diabetes je ozdravljiv
– megla, zavita v celofan
Pred dobrim mesecem sem po naključju izvedela, da bo v domžalski
knjižnici predstavitev nove knjige avtorjev Irme in Igorja Ogorevc z
naslovom Diabetes je ozdravljiv. Poleg predstavitve je bilo napovedano
tudi predavanje o tem, kako doseči ozdravitev. Predstavitve sem se
seveda z velikim zanimanjem udeležila, vendar sem iz predavalnice
predčasno odšla. Nisem namreč mogla poslušati neresnic, ki jih je
pripovedovala Irma Ogorevc.

Vlasta Gjura Kaloper, dr. med.

Že vse življenje živim s sladkorno boleznijo in njenimi zapleti.
Moja mama si je 45 let dajala insulin, sama pa isto počnem 22 let.
Tako sem kot zdravnica malce iz
poklicnega in veliko iz osebnega
zanimanja prebrala veliko strokovne in tudi poljudne literature o
sladkorni bolezni. V vseh teh letih
sem se udeležila marsikaterega
strokovnega srečanja, predavanja
in delavnice, ki so jih vodili tudi vrhunski svetovni strokovnjaki za
diabetes, vendar nihče izmed njih
ni s tako lahkoto izjavljal, da je
diabetes ozdravljiv.

NAPORI

RAZISKOVALCEV,
DA BI ODKRILI ZDRAVILO
Sladkorno bolezen lahko sicer
dobro zdravimo in dobro obvladujemo. Že dolgo velja, da so poleg
sodobnih učinkovitih zdravil in insulina zdrav način prehranjevanja,
veliko gibanja in ohranjanje primerne telesne teže najpomembnejši dejavniki pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2. Sladkorna bolezen tipa 1, katere vzrok nastanka
je čisto drugačen kot pri tipu 2 in
ki jo najdemo predvsem pri otrocih
in mladih, ravno tako lahko učinkovito obvladujemo. Seveda znanstveniki po vsem svetu iščejo zdravilo, ki bo sladkorno bolezen ozdravilo.
Tako v zadnjih letih precej slišimo
o presaditvah trebušne slinavke in
pankreatičnih otočkov, vendar je za
zdaj tako zdravljenje še poskusno
oziroma ima še zelo malo indikacij,
ker je veliko težav predvsem z zdravili, ki preprečujejo zavračanje presajenega tkiva. Vsa ta prizadevanja
raziskovalcev v svetu in pri nas pa
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so vsaj do zdaj pripeljala le do
skupnega mnenja: sladkorno bolezen lahko zdravimo in obvladujemo
v taki meri, da se njeni tipični zapleti pokažejo čim pozneje. Zato
me je neznansko zanimalo, kako
Irma Ogorevc ozdravi sladkorno bolezen.

PREDČASNO
IZ PREDAVALNICE
Predavalnica v prostorni in sodobno opremljeni domžalski knjižnici
je bila polna ljudi, mladih in starejših. Irma Ogorevc jim je z zanosom
govorila o pregrevanju organizma,
na kar vplivata prehrana in telesna
teža. Organizem postaja zakisan.
Ker so bile povezave nekaterih fizioloških dejstev zame nove, sem si
poskušala stvari zapisati. Čeprav že
več kot tri četrtine življenja delam
zapiske in mislim, da mi to načeloma ne dela težav, mi to pot zapisovanje predavanja nikakor ni šlo od
rok.
Predavateljica Irma je »skakala« iz
anatomije v fiziologijo in patologijo
ter patofiziologijo, pa še to je bilo
vse nekako »skrivenčeno«. Sem in
tja, brez logike in razumljive povezave. Mislim, da niti sama ni prav
dobro vedela, o čem govori. Je pa
bila v svojem izvajanju izjemno suverena, kar je laičnim poslušalcem
dajalo občutek prepričljiivosti. Dokler je govorila o hujšanju, rekreaciji in spremembi prehrane pri diabetikih, sem bila tiho. Ko pa je začela
po svoje razlagati »nesporna« dejstva o anatomiji trebušne slinavke,
sem se seveda morala oglasiti. Ženska očitno še nikoli ni videla ne mikroskopsko ne makroskopsko, kako
ja slinavka videti.
Najin »dialog« se je z nadaljevanjem njenega predavanja stopnje13

val. Pri tem sta mi precej pomagala
urednica Dite Darja Lovšin in nekdanji predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Jože Snoj. Končal se je
z Darjinim in mojim predčasnim odhodom iz dvorane. Na srečo je Jože
Snoj ostal, da je pozneje prišel do
omenjene knjige, da se je lahko na
lastne oči poučil, kako naj ozdravi
svojo sladkorno bolezen. Pozneje mi
je sporočil, da so ljudje brez besed
in negodovanja kupovali knjigo po
20 evrov in se vpisovali v društvo
Planet zdravja, ki ga vodita Ogorevčeva, in plačevali letno članarino 50
evrov.

ZVIJAČEN NAČIN
IZRABLJANJA BOLNIH LJUDI
Ker sem pol predavanja izpustila,
sem hotela manjkajoče informacije
dopolniti. Ogledala sem si spletno
stran Planet zdravja. Prvi vtis ob prebiranju strani je bil, da sta Irma in
Igor predvsem trgovca, ki hočeta čim
bolje prodati meglo, zavito v celofan.
Pri tem na zvijačen način izrabljata
željo bolnih ljudi po zdravju in jih zavajata.
Če ima človek resne zdravstvene težave in želi tudi sam kaj storiti za
svoje zdravje, išče različne informacije
in rešitve. Tudi zunaj okvira uradne
medicine, kar ni nič narobe, saj so nekatere komplementarne
metode zelo učinkovite in lajšajo življenje
ljudi s kronično boleznijo. Vendar vse to
velja, dokler se dogaja v mejah razumnega in v soglasju s
preskušeno medicino. Ko pa sem na
njihovi spletni strani
brala, kako učinkovita so olja, kreme,
čaji, fruktoza, nenasičena (?) voda in
»mineral, povsem
naravno hranilo in
odlično škropivo za
rastine«, sem spoznala, da
sem jaz ali neskončno trdobučna ali
pa je vse skupaj velika marketinška
potegavščina.

Sklep IO zveze glede
nestrokovnih razlag o sladkorni boezni
IO zveze je na seji 12. aprila na pobudo posameznikov in nekaterih društev sladkornih bolnikov razpravljal o čedalje pogostejših primerih, ko posamezniki (ne iz vrst stroke) pišejo in razlagajo »da je sladkorna bolezen
ozdravljiva«, upoštevajoč priporočila in recepte, ki jih razlagajo sladkornim
bolnikom.
Ker je iz dneva v dan več primerov nestrokovne razlage o vzrokih in
zdravljenju sladkorne bolezni, bo strokovna skupina pri Zvezi društev diabetikov Slovenije ocenila objavljeno gradivo. Na osnovi te ocene in podanih
predlogov se bo vodstvo zveze odločilo, kako se zoperstaviti nestrokovnim
razlagam pri zdravljenju sladkorne bolezni.
Pričakujemo, da se bo ob teh primerih odzvala tudi uradna medicina.
Izvršni odbor Zveze društev diabetikov Slovenije

želimo biti zdravi. Nenavadni naslovi,
ki malo povedo: osem delov telesa
(?), spoznanje (?). Da smo za zdravje
odgovorni sami, vemo vsi. Prav tako
se vsi trudimo, da bi bili srečni in
zdravi. Tisti, ki zdravja nima, ve,
zakaj.

IRMA

IZKORIŠČA
SLABOSTI URADNE MEDICINE

V podporo njihovi dejavnosti so navedeni strokovni članki. Napisanih jih
je pet, dolgih po nekaj stavkov. Naslovi člankov so: Osem delov telesa,
Za svoje zdravjes smo odgovorni
sami, Spoznanje, Srečno življenje in
Zakaj iščemo pot do zdravja in zakaj

Napisanih je tudi nekaj izjav njihovih »uspešno ozdravljenih« bolnikov.
Gospod iz Črnuč, dolgoletni diabetik
tipa 2, ki se je že zdravil z insulinom, je po njihovih navodilih spremenil prehranske navade in se
jih zdaj strogo (!) drži.
Zdravljenje z insulinom je lahko opustil.
Gospe iz Ljubljane
zdravila sploh niso več
pomagala. Ves čas je
imela močno povišan
sladkor v krvi. Po navodilih, ki jih je dobila
v Planetu zdravja, je
spremenila prehrano,
se začela rekreirati in
sladkor se je uredil.
Navodil se mora strogo držati. Še ena gospa z
Jesenic je po spremembi prehrane
precej shujšala in sladkor se je normaliziral.
Kakorkoli že. Irma in Igor Ogorevc
sta uspešno izkoristila vrzel v skrbi
uradne medicine za ljudo s sladkorno boleznijo. Ta pomanjkljivost je
»premalo časa«, ki ga lahko zdravnik
in zdravstveno osebje nameni bolniku. Sama menim, da v ta okvir sodi
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premalo pogovora in poslušanja,
slaba komunikacija in premalo spoštovanja mnenja bolnika. Neučinkovit
je način izobraževanja, motiviranja
bolnikov in premalo individualnega
dela z njimi.

ZAVAJANJE

LJUDI

Sodobna medicina je resnično dosegla visoko raven stvarnega znanstvenega napredka, v razvojni naglici pa je morda malce pozabila, da je
bolnik človek z dušo in telesom. Duševno zdravje brez dvoma vpliva na
telesno in narobe. Če se to ravnotežje, ki pomeni zdravje, poruši, nastopi bolezen. Postavljanje prave
diagnoze in iskanje pravega vzroka
za njen nastanek sta največja umetnost, a sta nujna za uspešno zdravljenje.
Če bomo hoteli preprečiti tako in
podobno zavajanje ljudi s knjigami,
kot je Diabetes je ozdravljiv, bo uradna medicina morala odkrito priznati
svoje pomanjkljivosti in jih tudi odpravljati. Ljudje, ki si želijo zdravja,
pa bodo morali malo bolj kritično
sprejemati informacije, ki jih Ogorevčeva in njima podobni neovirano širijo po vsej Sloveniji.
Zveza društev diabetikov Slovenije
je na svoji redni letni skupščini 24.
marca sprejela sklep o tem, da je
treba glede alternativne medicine pridobiti odgovor stroke, zlasti glede
zdravljenja sladkorne bolezni, da bi
se laže izognili nestrokovnim ponudnikom različnih storitev, ki največkrat
zavajajo ljudi.

Milijoni kapljic. En biser.

PFI-10-09

15000 naših znanstvenikov po vsem svetu raziskuje, išËe in
ustvarja nove uËinkovine za nova zdravila. Za zdravila prihodnosti, za zdravila, ki bodo premagala najhujše bolezni.
NajveËje farmacevtsko podjetje smo zato, ker namenjamo
najveË sredstev za raziskave, ker smo razvili 33 originalnih
zdravil iz 18 terapevtskih podroËij in ker nikoli ne odnehamo
upati, da bomo novo zdravilo odkrili prav z naslednjim
poskusom.

Pfizer Luxembourg SARL°°283 Route D’Arlon, L-8011 STRASSEN LUKSEMBURG
PFIZER, podružnica Ljubljana, Letališka 3c, 1000 Ljubljana, www.pfizer.si

Zdravilstvo bo urejeno z zakonom
Slovenija bo poskušala z zakonom urediti neurejeno področje zdravilstva, ki je pri nas siva lisa, zaradi česar
se je nanadzorovano razbohotilo in je veliko možnosti za ribarjenje v kalnem. V pripravi je predlog (menda
že deseta različica) zakona o zdravilstvu. Zdravilce bo nadzorovala zdravilska zbornica, njo pa ministrstvo
za zdravje. V prihodnjih treh letih (2008-2010) bo za zbornico potrebnih več kot 300.000 evrov.

Cveto Pavlin

V Sloveniji so komplementarne, alternativne oziroma dopolnilne metode zdravljenja, duhovnost in osebni
razvoj čedalje bolj priljubljeni, hkrati
pa je v ljudeh tudi zaradi prevladujočega odklonilnega odnosa uradne
medicine do teh tem precej predsodkov.Vzroki za takšno povečanje zdravilskih metod so tudi v čedalje večji
birokratizaciji medicine, v izgubljanju
osebne odgovornosti zdravnika, nekritičnosti pri predpisovanju zdravil
in v čedalje bolj ustaljenem zanemarjanju osnovnega kliničnega pregleda,
še posebej temeljitega pogovora z
bolnikom.
Področje zdravilstva naj bi zdaj
uredili z zakonom. Za ureditev zdravilstva, ki je najstarejša oblika zdravljenja na svetu, se zavzemajo tudi
zdravilci, ki si med drugim želijo sodelovanja z zdravniki in da bi Slovenija postala ena tistih evropskih
držav, kjer zdravniki in zdravilci so-

USMERJANJE
POZITIVNE ENERGIJE
Alternativna medicina pozna več
vej in šol, izhajajočih iz usmerjanja
pozitivne energije, ki blagodejno
pomaga na vseh štirih človekovih ravneh: psihični, fizični, čustveni in
zdravstveni, vendar se je treba zavedati, da pri bolezni v večini primerov
ne zadostuje le alternativa, ampak
je potrebna tudi pomoč klasične medicine. Priporočljiva je kombinacija
obeh.
Marsikatera bolezen ali simptom
na psihični ali fizični ravni izhaja iz
naše podzavesti in naših negativnih
misli. Zato je pomembno predvsem,
da vsak sam pri sebi skuša najti
vzrok lastnega slabega počutja in da
čim več komunicira s svojimi bližnjimi, ki ga najbolj poznajo in mu tudi
lahko svetujejo. Nasploh pa velja, da
je pametno pozitivno se odzvati na
vsako misel, ki se nas dotakne. Kajti
le pozitivne misli in dejanja nam
vračajo pozitivno.
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delujejo v dobro vseh, pravi Matjaž
Marinko, predsednik Iniciativne interesne skupine zdravilcev Slovenije.
Vasilij Šimek, doktor alternativne medicine in predsednik Društva za komplementarno in naravno zdravilstvo
Slovenije Konaz, pa poudarja, da je
uradna medicina izgubila človeka, izgubila je stik z njim, saj zdravniki
gledajo samo še to, kaj kažejo zdravstveni aparati.

V SLOVENIJI JE
VEČ KOT 2000

ZDRAVILCEV

V Sloveniji so se prizadevanja za
ureditev zdravilstva začela leta 1992,
ko je bilo ustanovljeno društvo bioenergetikov. Po neuradnih ocenah se v
Sloveniji z različnimi oblikami zdravilstva oziroma alternativne medicije
ukvarja približno od 2000 do 2500
oseb (registriranih naj bi jih bilo le
200), za alternativno medicino pa
njeni uporabniki porabijo približno
42 milijonov evrov na leto. Zdravilska
dejavnost se bo po predlaganem zakonu lahko izvajala le v gospodarskih
družbah ali espejih.
Zdravilstvo je treba urediti zaradi
dveh razlogov: zaradi zaščite bolnikov in drugih uporabnikov storitve
zdravilcev, saj bodo zaradi zakona
imeli preglednejše informacije o metodah zdravilstva in njihovih storitvah, in zaradi ureditve položaja zdravilcev, ki bodo morali svoje delo
opravljati profesionalno in v skladu s
sprejetim zakonom.

KAKŠNO

IZOBRAZBO
NAJ IMAJO ZDRAVILCI?

Po predlogu zakona je zdravilstvo
dejavnost, ki jo opravljajo zdravilci
za izboljšanje zdravja in kakovosti
življenja uporabnikov storitev zdravilstva. Med zdravilske dejavnosti zakon
šteje tradicionalno kitajsko zdravilstvo, ajurvedo oziroma tradicionalno
indijsko zdravilstvo, homeopatijo in
druge oblike zdravilstva. Katere so
to, bo določeno glede na osnovni
način izvajanja.
Za priznavanje zdravilskih dejavnosti in metod bo pristojna zdravilska
A P R I L
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V EVROPI

NAJBOLJ RAZŠIRJENI
AKUPUNKTURA, HOMEOPATIJA
IN KIROPRAKTIKA

Inštitut Bion, ki je kot koordinator
za Slovenijo pooblaščen za projekt
alternativne medicine v projektu Evropske komisije, je že v 90. letih pripravil zasnove strokovnih podlag za
pravno ureditev zdravilstva v Sloveniji s pregledom zdravilskih metod
in kako so te sprejete po posameznih državah.
Večina zahodno- in tudi vzhodnoevropskih držav ureja področje
zdravilstva ali pa ga je že uredila.
Najpogosteje dovoljene in najbolj
razširjene zdravilske metode v Evropi so akupunktura, homeopatija, kiropraktika, osteopatija in fitoterapija. V nekaterih državah imajo zanje
zagotovljeno tudi izobraževanje.
V Nemčiji imajo zdravilci široko
področje delovanja, ki je določeno
z zakonom o zdravilcih, a ne smejo
predpisovati zdravil, ki se dobijo na
recept, zdraviti spolnih in infekcijskih bolezni, cepiti ali opravljati porodništva. Podobno je na Danskem,
Švedskem, Norveškem, v nekaterih
kantonih Švice in v Angliji, le da
tam zdravilci ne smejo uporabljati
anestetikov in opravljati kirurških
posegov.
V večini evropskih držav ne dovolijo medicinsko neizobraženim osebam samostojne uporabe različnih
alternativnih oziroma komplementarnih medicinskih dejavnosti. Zakoni s tega področja pa so zelo liberalni v Veliki Britaniji, kjer smejo različne metode uporabljati laiki, na
Danskem in Norveškem pa smejo
opravljati samo nekatere medicinske
dejavnosti. V drugih evropskih
državah (Belgija, Francija, Nizozemska) je uporaba metod zdravilstva
dovoljena le zdravstvenim delavcem.
Zavarovalnice v večini držav ne
plačujejo stroškov alternativnih
metod zdravljenja, kar pomeni, da
gre za ekonomsko kategorijo. Tudi
to je razlog, da je treba tudi pri nas
zdravilstvo zakonsko urediti.

zbornica. Zbornico in zdravilce bo
nadziralo ministrstvo za zdravje. Za
zagon zbornice, izvajanje javnih pooblastil in nadzora in tri zaposlene v
zbornici bo v prihodnjih treh letih
potrebnih nekaj več kot 300.000
evrov.
V prodlogu zakona je odprtih še
nekaj določil. Med drugim
tudi določilo, da je medicinska fakulteta obvezna
le za homeopatski
način zdravljenja, za
vse druge zdravilce
pa se zahteva najmanj srednja strokovna šola. Takšnemu
določilu nasprotujejo predvsem homeopati, ker je do njih
diskriminatorski in
daje prednost drugim
oblikam alternativnega
zdravljenja oziroma drugim
zdravilskim metodam.

NA MADŽARSKEM
IMAJO ŽE DESET LET
ZAKON O ZDRAVILSTVU
Poglejmo, kako so se problema
zdravilstva lotili pri naših sosedih, na
Madžarskem, kjer se od leta 1990 čedalje več ljudi obrača po pomoč h
komplementarni medicini; nekateri
zaradi preventive pred boleznimi,
drugi pa se nočejo zdraviti z zdravili.
Težava pa je bila, ker ni bilo zakonsko določeno, kdo jim lahko pomaga
s komplementarnimi metodami.
To je povzročalo veliko nevšečnosti, saj so se začeli s temi metodami
ukvarjati tudi podjetniki, poštarji in
tajnice, ki so ob koncu tedna opravili
tečaj zdravilstva, vendar se je z leti
izkazalo, da lahko z bolniki delajo le
takšni, ki imajo hkrati medicinsko
znanje o anatomiji, psihologiji, pato-

AVRA –

Nad težave z bioenergijo
Kljub hitremu napredku znanosti oziroma uradne medicine, morda pa
celo prav zaradi njega, je povsod v svetu in tudi pri nas čedalje več zanimanja za alternativno, komplementarno, tradicionalno, nekonvencionalno – ali kakor koli ji že rečemo – medicino. Uradnih raziskav seveda ni,
menda pa se vsaj že pol Slovencev zdravi z eno ali več njenimi
metodami. Pri nas naj bi jih bilo v uporabi približno sto.
Nekaj manj kot leto dni je minilo od ustanovitve prvega
bioenergijskega centra v Sloveniji, ki so ga v Strunjanu odprli Hoteli Piran. V centru Syra izvajajo bioterapijo, terapijo reiki, barvno in duhovno terapijo ter psihoterapijo,
organizirajo pa tudi obisk energijskega parka, v katerem kar dvanajst energijskih točk seva pozitivno zemljsko energijo, s katero je mogoče napolniti telo in duha.
Direktor centra je Darko Filiput, ki je tudi sam pred
petnajstimi leti hudo zbolel (takrat je bil uspešen podjetnik in lastnik podjetja s 50 zaposlenimi), tako da mu je
klasična medicina napovedala še nekaj meecev življenja. S
pomočjo alternativnega zdravilca je ozdravel in se tudi sam
začel intenzivno učiti metod alternativne medicine. Poleg reikija – usmerjanja kozmične energije, ima v žepu štiri mednarodna
mojstrstva za alternativno medicino ter več priznanj in diplom. Po nadgradnji reikija je študiral psihokibernetiko, psihosinergijo ter stari tibetanski in egipčanski sistem usmerjanja energije.
Med študijem alternativnega znanja na kraljevskem mednarodnem inštitutu v Španiji je magistriral iz psihoterapije in doktoriral iz naravne medicine.
V Italiji je pridobil naslov doktorja naturopatije – psihoterapije, vendar ga pri
nas zaradi visokih stroškov ni uradno nostrificiral. Za povrh je končal tudi
magistrski študij iz ekonomije, ki mu pride zelo prav pri obravnavi menedžerjev, saj ob psihoterapiji lahko z njimi komunicira na enaki ravni.
Darko Filiput je tudi član upravnega odbora sekcije naravnih zdravilcev
pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki so jo ustanovili pred petimi leti. V
tem času so izdelali osnutke programov za poklice bioenergoterapevta in
nekaj drugih, na primer za tuino maserja in joga terapevta. Izobraževanje
po teh programih zajema 210 ur trajajoč tečaj iz klasične medicine in predavanja iz klasične kitajske in indijske medicine. Po uspešno končanem
preskusu znanja kandidat prejme certifikat GZS o usposobljenosti, vendar
ta certifikat še ni nostrificiran, ker je nostrifikacija vezana na sprejetje zakona o zdravilstvu.
Prej ko bo zakon sprejet, prej se bo slovenski trg rešil šarlatanstva in sive
ekonomije. V Slovenji imamo namreč veliko dobrih zdravilcev, pa tudi kar veliko šarlatanov ... Zakon o zdravilstvu bo naredil red na tem področju, saj bo
vsak zdravilec moral imeti veljavna dokazilo o svoji usposobljenosti.

VAROVALNI ENERGIJSKI PLAŠČ

Vsako živo bitje obdaja energijski plašč - avra. Energija je povsod okoli nas
in v nas samih: tudi čakre so zgolj energijske točke, skozi katere se pretaka
energija. Povezane so z različnimi centri in organi in tudi z različnimi deli
naše podzavesti. Človek je celosten šele tedaj, ko ti energijski centri med
seboj delujejo usklajeno. Takrat lahko delujemo s popolnim razumom in tudi
organi, optimalno napolnjeni z energijo, delujejo normalno. Takrat pravimo,
da smo v dobri formi.
Ko pa smo v stresni situaciji in polni strahov, energijsko polje okoli nas
oslabi. Če tako stanje traja dlje časa, zbolimo ali zapademo v depresijo. Tedaj
ne bo odveč obisk bioenergetika ali sorodne veje pomoči (od reikija do meditacije in energetske masaže), da se telo optimalno napolni z energijo. Tudi
to je ena preventivnih oblik, da ne pride do hujših obolenj in da ne bo treba
popravljati stanja s tabletami in sirupi.
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fiziologiji in so poučeni o temeljih
naravnega zdravljenja.
Zato so na Madžarskem po nekajletnih pripravah leta 1997 sprejeli
zakon, ki določa, kdo sme s komplementarnimi metodami pomagati bolnikom, kar pomeni, da je komplementarna medicina zakonsko priznana. Ko so z zakonom poenotili izobraževanje in nadzor zdravilcev, se je
njihovo število zmanjšalo. Bistveno
pa je, da ja zakon omogočil nadzor
nad zdravilci, kar je dobro tudi za
bolnike.
»Spodbudno je, da univerza v Pécsi
dovoljuje poučevanje komplementarnih metod zdravljenja na vseh svojih
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višjih strokovnih šolah za medicinske
sestre, dietetičarje in podobne zdravstvene delavce. Medicinska fakulteta
še ni tako prilagodljiva, toda kot
zdravnica lahko potrdim, da je lahko
sodelovanje obeh medicin pri zdravljenju bolnika učinkovitejše kot le
medicinska pomoč. Seveda je to
odvisno od diagnoze,« pravi dr.
Marta Forrai, ki od leta 2001 vodi zasebno šolo za komplementarno
zdravljenje.
Doslej jo je obiskalo približno 500
slušateljev. Forraijeva v vsakdanji
zdravniški praksi že od leta 1995
uporablja tudi komplementarne metode, med njimi akupunkturo, refleksoterapijo, terapijo moksa (terapija
z rastlinskimi obkladki zoper bolečine v kosteh), razstrupljevalno terapijo, Vollovo elektro-akupunkturno diagnosticiranje in vodno terapijo za
danko in debelo črevo.

PREMALO

ZNANJA O
KOMPLEMENTERNIH METODAH
Na koncu je treba kljub vsemu povedati, da čeprav so na Madžarskem
zakon o zdravilstvu sprejeli že pred
desetimi leti in čeprav o komplementarnih metodah zdravljenja poučujejo

ZDRAVILCI

IMAJO ZA BOLNIKE
VEČ ČASA

Naravno zdravilstvo ali tako imenovane alternativne oziroma komplementarne metode zdravljenja so
lahko zelo koristne, če so opravljene
pravilno in etično. Žal se velikokrat
izkažejo le kot zavajanje in finančno
odiranje bolnikov, najpogosteje
ravno zelo bolnih, ki iščejo še zadnje možnosti za ozdravitev. Veliko
metod izboljša splošno počutje,
zato so vsakomur lahko koristne.
Predvsem pa imajo zdravilci več
možnosti, da si vzamejo za svoje
stranke več časa.
Ljudje že s pogovorom in s tem,
da jih nekdo posluša, v svoji glavi
uredijo marsikateri problem, ki se
kaže z zdravstvenimi težavami. Akupunktura je koristna. Veliko bolnikov navaja, da so se pozdravili pri
kiropraktiku (čeprav je tudi nekaj
drugačnih primerov) in homeopatu.
Tudi refleksoterapija, bioenergetika,
razne masaže in zdravljenje z barvami ne morejo nikomur škodovati in
so lahko dopolnilne metode pri
zdravljenju za izboljšanje tako fizičnega kot psihičnega počutja.

medicinske sestre na univerzi v
Pésci, uradna medicina komplementarnih metod še ni sprejela in jih večina zdravnikov odklanja. Temeljni
razlog je bržkone v tem, da študentov medicine o teh metodah na fakulteti ne poučijo, kot zdravniki pa nato
sprejemajo in uporabljajo le tiste metode, ki so se jih naučili na fakulteti.
Dokler ne bodo imeli znanja o komplementarni medicini, jo bodo imeli
za mazaštvo in šarlatanstvo. Ljudje
pa ne, saj čedalje bolj ugotavljajo, da
je zdravilstvo lahko koristno pri odpravljanju kroničnih bolezni, pri rehabilitaciji in preventivi.
Še stavek oziroma dva o zdravilstvu v Nemčiji. Nemški zakon o zdravilstvu ima le osem členov. Tam na
primer reikiterapevti ali fangoterapevti ne spadajo med tako imenovane zdravstvene dejavnosti, ampak
med zdravilske. Zato bi bilo zdravilstvo na primer smiselno razdeliti
tako, da bi bile v eni skupini metode,
pri katerih se zahteva osnovno medicinsko znanje, v drugi pa tiste, pri
katerih ta znanja niso potrebna, kot
so na primer reiki, bioenergija, fangoterapija, aromaterapija, kopeli itd.
V Nemčiji je to jasno ločeno.

SLADKORNA BOLEZEN – PRIROČNIK
Uredniki:
Milena Bohnec, Jana Klavs, Mateja Tomažin Šporar, Andrej Krašovec, Barbara Žargaj
Priročnik SLADKORNA BOLEZEN je celovit pripomoček pri zdravljenju, zdravstveni
negi in zdravstveni vzgoji sladkornih bolnikov. Namenjen je medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, farmacevtom, ki se pri svoiem delu ukvarjajo z preprečevanjem, zdravljenjem, zdravstveno nego in zdravstveno vzgojo sladkornih bolnikov. Prav
tako je namenjen širši populaciji bralcev (učiteljem na vseh šolah, dietetikom, biologom,
timom specialističnih ambulant (zdravnikom, medicinskim sestram), študentom visoke
šole za zdravstvo, študentom medicine, sekundarijem, specializantom interne medicine
ter splošne in družinske medicine itn.
Vsebina prlročnika je zelo široka in zajema 64 strokovnih člankov vrhunskih strokovnjakov s področja diabetologije, prehrane, preventive in zdravljenja sladkorne bolezni, psihologije, okulistike, ginekologije, pedagogike, andragogike v povezavi s sladkorno boleznijo.

Obseg priročnika zajema 900 strani, dopolnjen je s slikovnim gradivom, razlago pojmov in
vezan v trdo vezavo. Prisrčno vabljeni k branju tega obsežnega in celovitega priročnika.

NAROČILNICA
Naročilnico pošljite na naslov:
Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek
za endokrinologijo, diabetes in presnovne
bolezni, diabetološke ambulante, Milena
Bohnec, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana.
Telefon/faks: 01/522 25 16

Nepreklicno naročam priročnik SLADKORNA BOLEZEN – PRIROČNIK.
Cena priročnika je 46 € (DDV je vključen).
Za plačilo po povzetju potrebujemo naslednje podatke:

Priimek in ime: …........................................................................................................................……
Ulica in hišna štev.: ………….......................................................................................................…….
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Štev. pošte: …........................ Pošta: ……….….....................................................................……....
Kraj in datum: …....................................................…. Lastnoročni podpis: …...........................…..

Z A N A Š E Z D R AVJ E

tudi v sklopu spletnih medijev. Najpomembnejša vsebina kampanje v
letu 2006 je bil Evropski manifest
mladih. Gre za pobudo, ki je nastala
v sodelovanju z Evropskim forumom
mladih, tako da so na vseevropskem
posvetovanju mladih Evropejcev govorili o škodljivih učinkih tobaka in
tobačnih izdelkov.

MERJENJE

OGLJIKOVEGA
MONOKSIDA V TELESU

HELP –
za življenje brez tobaka
Protikadilska kampanja Evropske komisije »HELP – za življenje brez
tobaka«, ki je nastala leta 2005 na pobudo evropskega komisarja za
zdravje in varstvo potrošnikov Markosa Kyprianouja, je namenjena
ozaveščanju javnosti o problematiki kajenja in negativnih učinkih,
ki jih ima kajenje na zdravje in življenje, saj v EU zaradi posledic
kajenja vsako leto umre 650.000 ljudi.

S kampanjo HELP si je Evropska komisija zastavila tri prednostne naloge, in sicer:

• preprečevanje kajenja,
• spodbujanje k prenehanju kajenja,
• ozaveščanje o negativnih posledicah pasivnega kajenja.
Ob začetku kampanje, marca 2005,
je bila v Bruslju organizirana tiskovna
konferenca, ki jo je vodil evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov Kyprianou, v državah članicah pa
so bile organizirane nacionalne novinarske konference. V letih 2005 in
2006 je bilo pripravljenih devet sporočil za javnost, zasnovanih na podlagi informacij in vsebin, ki so jih
pripravili strokovnjaki in specialisti.
Sporočila so bila prevedena v nacionalne jezike držav EU in posredovana
medijem vseh evropskih držav članic.
Mediji so se lani na kampanjo HELP
dobro odzvali in jo komunikacijsko
podprli. Televizijske hiše so brezplačno predvajale televizijske oglase, o
škodljivosti kajenja so govorile številne televizijske oddaje, v tisku so bili
objavljeni specializirani članki, ki so
obravnavali škodljive posledice kajenja, odmevnost pa je akcija doživela
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Cveto Pavlin

Evropski komisar Markos Kyprianou
je leta 2005 takrat v 25 državah članicah EU začel obsežno kampanjo, ki
obvešča in ozavešča evropsko javnost o nevarnih in pogosto usodnih
posledicah kajenja. Štiriletna kampanja (2005-2008) je posebej namenjena najstnikom med 15. in 18. letom
ter mladim odraslim med 19. in 30.
letom.
Namen kampanje je s televizijskimi
oglasi in različnimi promocijskimi
aktivnostmi v zdajšnjih 27 članicah
EU prepričati Evropejce, naj ne začnejo kaditi, oziroma spodbuditi kadilce, naj kajenje opustijo, saj je na
področju javnega zdravja boj proti
kajenju ena osrednjih nalog Evropske komisije.

DOBRI ODZIVI
NA KAMPANJO

HELP

2 0 0 7

Pomembno akcijo je sprožil komisar Kyprianou v družbi enajstih drugih evropskih komisarjev in predstavnikov mednarodnih medijev 29.
marca lani pred poslopjem zgradbe
Berlaymont v Bruslju, ko je začel
vseevropsko akcijo testiranja ravni
ogljikovega monoksida v organizmu.
Preskus ravni ogljikovega monoksida v organizmu je bil organiziran v
okviru različnih dogodkov in prireditev po vsej Evropi. Na potujoči stojnici je bilo obiskovalcem na voljo informativno in promocijsko gradivo, s
pomočjo preizkusa pa so se sodelujoči lahko sami prepričali o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega
kajenja. Stojnica je bila postavljena
na več kot 260 prireditvah v 25 evropskih državah. Preizkus z ogljikovim monoksidom je bil organiziran
tudi v sklopu Svetovnega dneva brez
tobaka in v okviru številnih drugih
evropskih prireditev.

NAČRT

ZA LETO

2007

Letos se kampanja proti kajenju
HELP nadaljuje že tretje leto, prihodnje leto pa jo bodo končali. Letošnji
načrt vključuje:
• medijsko podporo Evropskemu manifestu mladih s pomočjo novinarskih konferenc v državah članicah,
• predvajanje novih televizijskih oglasov, ki obravnavajo posledice pasivnega kajenja,
• spletne oglasne akcije, namenjene
mladim, in spletno svetovanje za
kadilce, ki želijo opustiti kajenje,
• nadaljevanje preskusov ravni ogljikovega monoksida na javnih mestih in v počitniških letoviščih,
• izobraževalne dejavnosti v šolah in
drugih izobraževalnih ustanovah.

Z novim zakonom
več pozornosti nekadilcem
Na svetu vsako leto zaradi kajenja umre pet milijonov ljudi, v Sloveniji 3500, od tega 300 zaradi pasivnega
kajenja. Slovenci smo z letnim povprečjem skoraj 2700 pokajenih cigaret na osebo na petem mestu v Evropi.
Kadilci umirajo 14 let prej kot nekadilci. Zato večina ljudi podpira čimprejšnje sprejetje nove, strožje kadilske
zakonodaje, ki naj bi kajenje povsem prepovedala v vseh javnih prostorih. Zakon ni usmerjen proti kadilcem,
ampak želi zgolj zavarovati nekadilce in osebje, zaposleno v gostinskih lokalih. Če ne bo nadzora, tudi ta
zakon ne bo veliko koristil.
Cveto Pavlin

Podobno zakonodajo, kot jo zdaj
pripravljamo v Sloveniji, so sprejeli še
v nekaterih evropskih državah. Tako
so na Irskem prvi v Evropi leta 2004
prepovedali kajenje na vseh javnih in
delovnih mestih. Sledili so jim v Italiji, kjer je kajenje na javnih krajih, v
restavracijah in barih prepovedano že
dve leti, pa na Norveškem in Švedskem. Tudi v Litvi se ne sme kaditi v
središču mesta in v conah za pešce,
v restavracijah, lokalih in barih.
V Nemčiji je od 1. januarja letos cigarete mogoče kupiti le na avtomatih, na katerih je mogoče plačevati le
s plačilno kartico, te pa ne morejo
dobiti mlajši od 16 let. Tudi v Belgiji
od letos ne kadijo na javnih mestih
in v restavracijah. V državah, v katerih je kajenje v restavracijah, kavarnah, barih in drugih lokalih prepovedano, je to urejeno v posebnih kadilnicah ali v delih lokalov, povsem (fizično) ločenih od nekadilcev.

KAJENJE

POVZROČA
VEČ VRST RAKA
Smrtnost je pri kadilcih večja kot
pri drugih odvisnostih od drog. Zara-

di kajenja na svetu vsako leto umre
pet milijonov ljudi, med katerimi je
pol milijona nekadilcev, to je pasivnih kadilcev oziroma ljudi, ki so zaradi kadilcev izpostavljeni škodljivemu cigaretnemu dimu. V Evropski
uniji zaradi kajenja umre 650.000
ljudi na leto, zaradi pasivnjega kajenja pa skoraj 80.000. Zaradi uživanja
alkohola vsako leto umre
dva milijona ljudi, zaradi uživanja drog
pa 200.000.
Da kajenje
povzroča številne bolezni,
najpogosteje
pljučnega
raka, že dolgo
vemo. Poleg
tega kadilci pogosteje zbolevajo
še za rakom požiralnika, želodca, črevesja, mehurja, prostate in ledvic. Kadilci, ki
hkrati radi pregloboko pogledajo v
kozarec, zbolevajo tudi za rakom na
jeziku, v ustni votlini, žrelu, na trebušni slinavki in jetrih. Pri ženskah
kajenje pospešuje poleg že prej omenjenih bolezni razvoj raka dojke, materničnega vratu, levkemije in kožnega raka.

VELIKA
PODPORA
PREDLOGU
ZAKONA

pričakovanih rezultatov. Večina gostincev se mu je spretno izognila
tako, da je v istem prostoru na steno
nalepila napisa – Kadilci ali Nekadilci.
Pogosto so bili spodnji prostori namenjeni kadilcem, zgornji pa nekadilcem, da so tako dobili še več cigaretnega dima, pogosto pa je bil del
V cigareti je kar 4000 kamijskih spojin, med katerimi je vsaj 60 rakotvornih. Kadilec vdihne
15 odstotkov snovi
iz cigarete, 85 odstotkov pa se jih
sprosti v okolje.
Prav zato, ker gre
večji del škodljivih
snovi v okolje, je
treba kajenje v javnih
prostorih omejiti oziroma prepovedati.

lokala, namenjen nekadilcem, v slabšem in neuglednejšem delu, pogosto
ob stranišču ali kakšnem drugem
prehodu.
Zdaj naj bi bilo drugače. Zakon, ki
naj bi povsem prepovedal kajenje v
vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, naj bi nekadilce in zaposlene
bolj zavaroval. Javnost je takšnemu
predlogu zakona naklonejna, saj ga
podpira skoraj 80 odstotkov ljudi,
med katerimi je tudi veliko kadilcev.

Sedanji
zakon, ki se
pripravlja,
naj bi nadomestil leta
1995 sprejeti
zakon o
omejevanju
uporabe tobačnih izdelkov, ki ni dal

Res je, da je odločitev glede kajenja stvar vsakega posameznika, vendar ni prav, da so nekadilci na javnih
mestih in v gostinskih lokalih izpostavljeni škodljivemu cigaretnemu
dimu, ki ogroža zdravje ljudi. Prav
tako zaposleni v teh lokalih. Nevarnost je večja za ljudi, ki že imajo kakšno bolezen, kot so astmatiki ali
otroci. Kot kaže, se bo zdaj z novim
zakonom marsikaj uredilo boljše, kot
je bilo do zdaj.

2 0 0 7
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Projekt O2 za vsakogar
Med mladimi je čedalje več takšnih, ki se zavzemajo za svet brez cigaret, zato
so na pobudo Mladinskega združenja Brez izgovora in v sodelovanju s Slovensko
zvezo za tobačno kontrolo, z vsemi tremi študentskimi organizacijami univerz
v Sloveniji in s kampanjo HELP Evropske komisije začeli Projekt O2 za vsakogar,
ki je največji ozaveščevalni mladinski projekt glede tobaka v Sloveniji, ki ga
v celoti razvija in vodi mladina.

Hana Alhady,
Mladinsko združenje Brez izgovora

Kljub opozorilom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o škodljivosti kajenja in o tobačni zaroti se
proizvodnja cigaret v svetu niti malo
ne zmanjšuje. Podatek, da je naša
generacija zrasla z napačnimi, podtaknjenimi idoli in ideali, nas ne sme
pustiti ravnodušnih. Ker je na svetu
več kot pol človeštva mlajšega od 25
let, verjamemo, da smo prav mladi
tisti, ki lahko ta položaj izboljšamo.
S tem bi omogočili prihodnjim generacijam dostojnejše življenje, v katerem se spoštujejo vsaj tiste vrednote,
ki neposredno vplivajo na naše telo
in na nas same.

ZABAVE

BREZ
CIGARETNEGA DIMA

Projekt O2 za vsakogar je največji
ozaveščevalni mladinski projekt
glede tobaka v Sloveniji, ki ga v celoti razvija in vodi mladina. Poleg preventive na osnovnih šolah in kurative
na fakultetah želimo v največji meri
ozavestiti srednješolce. Vsebine so
prilagojene različnim starostnim skupinam: osnovnošolcem in njihovim

TOBAK JE PRINESEL
KRIŠTOF KOLUMB
Zgodovina tobaka sega v čase
Krištofa Kolumba, ko so mu na
enem njegovih potovanj ponudili
posušene liste takrat še neznane
rastline, ki so jo domorodci vstavili
v nekakšno cev, jo na eni strani
prižgali, na drugi pa iz nje vdihavali dim. To pripravo so v takratnih
časih uporabljali za zdravljenje, a
tudi za omamljanje. Kmalu se je
uporaba tobaka razširila po Evropi,
kjer so se nedolgo zatem že oglasili nasprotniki kajenja, ker so ugotovili, da je škodljivo. V zadnjem času
je tudi pri nas čedalje več organiziranih kampanj proti kajenju in za
varstvo nekadilcev.
22

staršem, srednješolcem in študentom. Naše vodilo je, da je cilj pri posamezni starostni skupini mogoče
doseči le, če je mladim nastop razumljiv in zanimiv. Projekt je zemljepisno razdeljen na tri območja: na
Ljubljano z okolico, Maribor z okolico in slovenska obalo.
V dveh mesecih, kolikor dolgo bo
projekt trajal, bodo aktivisti neposredno v šolskih razredih in predavalnicah dosegli 25.000 mladih, starih od

nju s Slovensko zvezo za tobačno
kontrolo, z vsemi tremi študentskimi
organizacijami univerz v Sloveniji
(ŠOUP, ŠOULj in ŠOUM) in s kampanjo
HELP Evropske komisije. Kot partnerji
projekta sodelujejo tudi Urad RS za
mladino, Inštitut za varovanje zdravja
RS, Društvo študentov medicine Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije
in Agencija Imago, ki je glavni zastopnik evropske kampanje HELP v
Sloveniji.

OZAVEŠČANJE
KADILCEV, NE
DISKRIMINACIJA
Pomemben del
projekta je raziskava Indirektno
oglaševanje tobačne industrije v
medijih, ki jo podpirata Ministrstvo
za zdravje RS in
Diskriminacija kadilcev je napačen način
Statistični urad RS.
uveljavljanja sprememb na tobačnem
V času projekta
področju.
bo 1500 mladih
obiskalo tudi kinematografske centre po vsej Sloveniji in opazovalo,
12 do 25 let. S spremljevalnimi aktivkako in s kakšnim namenom se v filnostmi, kot so zabave brez cigaretmih uporabljajo tobačni izdelki. Pilotnega dima, okrogle mize, predavaska raziskava je namreč pokazala, da
nja, filmski večeri in preventivno
se kljub prepovedi oglaševanja v veoglaševanje na straniščih, bodo počini filmov tobačni izdelki podtalno
sredno dosegli še dodatnih 25.000
uporabljajo v promocijske namene,
mladih.
na kar opozarja tudi Svetovna zdravS Projektom O2 za vsakogar želimo
stvena organizacija v svoji izdaji
ozavestiti mlade o posledicah aktivWorld Tobacco Atlas iz leta 2006.
nega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih prijemih tobačne industrije.
Nekateri aktivisti sodelujejo tudi pri
Čeprav dajejo tobačna podjetja vtis,
lobiranju za novi zakon o omejevanju
da svojih izdelkov mladoletnikom ne
uporabe tobačnih izdelkov, kar je
želijo prodajati, njihov marketing tesvojevrstna oblika mladinske aktivacimelji predvsem na mladih – cigareto
je. Mladinsko združenje Brez izgovoželijo potisniti v roke že otroku, ki
ra poudarja, da je diskriminacija kabo kupec njihovih cigaret vse življedilcev napačen način uveljavljanja
nje do prezgodnje smrti.
sprememb na tobačnem področju.
Rešitev vidimo v nenehnem ozaveV projektu zdaj sodeluje petdeset
ščanju vrstnikov in v ukrepih, nameaktivistov, starih od 16 do 22 let, ki
njenih neposredno tobačni industriji,
se v delavnicah poslužujejo predki vidi v zastrupljanju človeštva le
vsem vrstniškega učenja. Projekt O2
svojo priložnost za čedalje večje boza vsakogar je pobuda Mladinskega
gatenje.
združenja Brez izgovora v sodelovaA P R I L
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Metabolni sindrom (1. del)
Srčnožilni zapleti, ki so v osnovi vzrok za slepoto, odpoved ledvic in amputacije pri ljudeh s sladkorno
boleznijo, so za družbo veliko socialno in finančno breme. Strokovnjaki napovedujejo, da se bo do leta 2025
število sladkornih bolnikov podvojilo, vzporedno s tem pa se bo podvojilo tudi število srčnožilnih in z njimi
povezanih zapletov in smrti.
nje odraslih z zvišanim holesterolom v krvi v ZDA
(US National Cholesterol Education Program Adult
Treatment Panel) izdalo priporočila za med seboj
povezane kriterije za klinično potrjevanje metabolnega sindroma. Pred kratkim so jih še dopolnili in
zdaj velja, da morajo biti za potrditev diagnoze izpolnjeni vsaj trije kriteriji od naslednjih petih:
1. Povečan obseg pasu; pri ženskah 88 cm in več,
pri moških 102 cm in več.
2. Zvišani trigliceridi (maščobe) v krvi; 1,7 mmol/l
ali več oziroma če človek zaradi take motnje že
jemlje zdravila.
3. Nizek holesterol HDL (High Density Lipid); pri moških 1,03 mmol/l ali manj, pri ženskah 1,29 ali
manj oziroma če človek že jemlje zdravila za tako
motnjo.
4. Zvišan krvni tlak (hipertenzija); sistolični 130 in
več, diastolični 80 in več mmHg (130/80 mmHg)
oziroma če človek zaradi hipertenzije že jemlje
zdravila.
5. Zvišan sladkor (glukoza) v krvi na tešče 5,6
mmol/l ali več ali že potrjena diagnoza sladkorne
bolezni tipa 2. Če je krvni sladkor 5,6 mmol/l ali
več, je priporočljivo opraviti tolerančni test za
glukozo (OGTT), ni pa to nujno za potrditev metabolonega sindroma.

Vlasta Gjura Kaloper, dr. med.

Ugotavitve kažejo, da ima od 20 do 25 odstotkov
ljudi na svetu metabolni sindrom. Ti ljudje imajo
petkrat več možnosti, da zbolijo za sladkorno boleznijo tipa 2 in dva- do trikrat več možnosti za nastanek srčnožilnih bolezni. Če dodamo še 246 milijonov že potrjenih ljudi s sladkorno boleznijo, bo zaradi izjemne razširjenosti po vsem svetu zdravstvena oskrba teh ljudi prednostni problem zdravstvene
politike 21. stoletja.

SPOZNAVANJE

METABOLNEGA SINDROMA

V strokovnih krogih še zdaj nimajo enotnega mnenja o tem, ali je skupek zdravstvenih motenj posledica debelosti ali neobčutljivosti celic na insulin (periferna rezistenca na inzulin). Zato je imelo to stanje
od začetka do današnjih dni že več imen: plurimetabolni sindrom, sindrom X, smrtonosni kvartet, sindrom inzulinske rezistence, dismetabolični sindrom
in še nekatera druga.
Šele leta 1998 je skupina za diabetes pri Svetovni
zdravstveni organizaciji postavila definicijo metabolnega sindroma, leto pozneje pa so objavili merila za
postavitev klinične diagnoze. Prisotnost diabetesa
tipa 2 ali motena toleranca za glukozo ter vsaj še
dva od naslednjih simptomov: visok krvni tlak, zvišane vrednosti maščob v krvi, debelost, sledovi beljakovin v seču (mikroalbuminuria) so bili dovolj za
potrditev diagnoze.
Prvi kriteriji so se pokazali kot pomanjkljivi. Ugotovili so, da nista vsaka debelost in le zvišan indeksi
telesne mase (body mass index, BMI) enako tvegana
za nastanek metabolnega sindroma. Bolj nevarna je
tista debelost, pri kateri
se nabira maščevje okrog
pasu. Tudi normalen
krvni sladkor ne pomeni,
da ni tveganja za metabolni sindrom. Z dodatnimi preiskavami je treba
ugotoviti ali ne gre morda
za moteno toleranco za
glukozo. Z različnimi metodami obremenitve organizma z glukozo je takšne motnje mogoče ugotoviti.

DEBELOST

JE KLJUČNA
ZA NASTANEK PRESNOVNIH TEŽAV

Čeprav je razumevanje metabolnega sindroma
zelo napredovalo, ostaja nepojasnjena njegova patofiziologija. Prepričani smo, da hrana z veliko vsebnostjo maščob in sladkorja ter pomanjkanje redne
telesne dejavnosti v
vsakdanjem življenju
močno vplivajo na povečanje telesne teže, na
zvišanje maščob in sladkorja v krvi ter na dvig
krvnega tlaka, kar pripelje do metabolnega sindroma.
Zato je najpomembnejše, poleg zdravljenja teh
motenj z zdravili, preprečevanje debelosti z
izobraževanjem in vzgojo ljudi o zdravem načinu prehranjevanja in gibanja, saj je debelost
ključnega pomena za nastanek nevarnih presnovnih težav.

DEFINICIJA
METABOLNEGA
SINDROMA
Leta 2001 je Nacionalno
združenje za izobraževa24
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Funkcionalna
insulinska
terapija (FIT)
tudi v
Murski Soboti

Fenomen zore – bavbav
ali kaj zelo resnega?
Visoko raven glukoze v krvi zgodaj zjutraj povzroči delovanje nekaterih
hormonov, predvsem rastnega hormona, zato je potreba po insulinu
takrat večja, njegovo uravnavanje pa prava umetnost. Te težave dobro
odpravljajo dolgodelujoči insulini, najbolje pa se pri uravnavanju nočne
glikemije obnese insulinska črpalka.

Dr. Karin Kanc, dr. med.

Večjo potrebo po insulinu oziroma
večjo odpornost na insulin v zgodnjih jutranjih urah, ne da bi pri tem
šlo za pomanjkanje insulina ali predhodno hipoglikemijo, imenujemo fenomen zore, ki je neposredna posledica izločanja rastnega hormona ponoči med spanjem, kar spodbuja
tvorbo glukoze.
Nočno izločanje rastnega hormona
tako poveča odpornost telesa na insulin, s tem je potreba po insulinu
večja in posledično je opazno povišanje ravni glukoze v krvi, kar k jutranji ravni glukoze prispeva 1,0-2,0
mmol/L. Ta pojav je prisoten pri vsakem človeku, a če gre za sladkorno
bolezen, predvsem tipa 1, lahko fenomen zore dodatno poslabša vrednost glukoze na tešče, kar lahko povzroča hude preglavice.

POMAGAJO
DOLGODELUJOČI INSULINI
Ker se fenomen zore kaže ponoči
oziroma, kot pove ime, v zgodnjih jutranji urah, ob zori, ne bo škodilo
malo več povedati o tem, kaj se takrat ponavadi dogaja v telesu. Raven
glukoze v krvi se normalno giblje od
4,5 do 5,0 mmol/L, proti jutru pa narašča. Temu sledi naravno izločanje

insulina, ki med polnočjo in 5. uro
upada, nato ponovno narašča in doseže vrh okoli 7. ure, ko je raven insulina za 30 odstotkov višja kot v
prvi polovici noči.

NAJBOLJE SE OBNESE
INSULINSKA ČRPALKA
Najbolje pa se pri uravnavanju
nočne glikemije obnese insulinska
črpalka, ki jo lahko zelo natančno
(od ure do ure) naravnamo in določimo, koliko insulina bo izločila
glede na potrebo vsakega posameznika. Fenomen zore je namreč pri nekaterih ljudeh s sladkorno boleznijo
izražen bolj, pri drugih pa manj.
Ne smemo pa pozabiti, da na jutranjo povišano raven glukoze v krvi ne
vpliva le rastni hormon s posledičnim
fenomenom zore in premalo insulina,
pač pa lahko vpliva še predhodna hipoglikemija, ki smo jo morda »zdravili« s preveč ogljikovimi hidrati, ali
pa posledična hiperglikemija po
doživeti nočni hipoglikemiji.
Če je jutranja previsoka raven glukoze problem, potem je najbolje, da
se o tem natančno pogovorite z zdravnikom in sestro, ki bosta znala ugotoviti, za kaj pravzaprav gre, in svetovati, kakšno zdravljenje bi bilo najbolj primerno.
A P R I L
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V prostorih ambulante za
sladkorne bolnike Splošne
bolnišnice Murska Sobota
je bilo 12. marca prvo
srečanje bolnikov, zdravljenih
po shemi FIT (funkcionalna
insulinska terapija). Namen
srečanja je bil nadgraditi
uspešnost samovodenja
sladkorne bolezni z izmenjavo
bolnikovih izkušenj pri
zdravljenju.
S predavanjem smo osvežili
osnove zdravljenja po shemi
FIT in bolnikom predstavili
novosti v zdravljenju sladkorne bolezni. Podjetje Zaloker&Zaloker je udeležencem
podarilo literaturo za pomoč
pri izvajanju funkcionalne insulinske terapije in dnevnike
za samovodenje sladkorne
bolezni. Zaradi ugodnih odmevov in izražene želje po
nadaljnjem tovrstnem druženju se bo skupina bolnikov,
zdravljenih po metodi FIT, ponovno sestala predvidoma čez
tri mesece.
V naši ambulanti smo
zdravljenje po metodi FIT začeli uvajati pred dvema letoma. Glede na razpoložljive
podatke smo pri večini bolnikov, zdravljenih po omenjeni
metodi, dosegli bistveno izboljšanje urejenosti sladkorne
bolezni. Z dobro urejeno
sladkorno boleznijo želimo
zmanjšati tveganje za razvoj
srčno žilnih bolezni, preprečiti razvoj poznih zapletov
sladkorne bolezni in s tem invalidnosti, ki poslabša kakovost življenja bolnika in njegovih svojcev.
Nataša Pitz, dr. med.,
ambulanta za sladkorne bolnike
Splošne bolnišnice Murska Sobota
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI

dr. sc. Karin Kanc,
dr. med.

Spoštovani
Prosim, da mi pomagate za mojega
očeta. Star je 77 let in ima koronarno
bolezen. Lani je imel poseg - odmašitev
žil v kliničnem centru v Ljubljani. Pritisk
ima normalen, holesterol do meje normalnega, ima pa sladkorno bolezen tipa
2, vendar se ne zdravi pri diabetologu,
saj ga k njemu niso poslali. Kontrolo
sladkorja v krvi ima le pri splošnem
zdravniku in ker vem, da sladkorna bolezen vpliva na srce, vam pošiljam njegove podatke in prosim za pomoč.
Kakšno zdravilo še svetujete, da bi lahko
jemal. Za sladkorno bolezen zdaj jemlje
le glucotrol 10 mg in več zdravil za srce
in pritisk, in sicer: bloxan, tertensif sr,
plavix, aspirin protect, irumed ... Je suh
in se redno giblje. Ali predlagate drugo
zdravilo ali obisk pri diabetologu? Ta
mesec je imel na tešče 7,5 mmol/l sladkorja v krvi, prejšnji mesec pa 9,5. Vrednost HbA1c je bila 8,5. Hvala za odgovor
in pomoč.
Dominika

Odgovor:
Hvala, da ste se oglasili. Pravilno
sklepate, da je zelo pomembno, da
se vaš oče aktivno zdravi zaradi
sladkorne bolezni. Spričo težav s
srcem je to še toliko bolj nujno.
Sladkorna bolezen glede na meritev
glukoze na tešče se zdi kar dobro
urejena, vendar je HbA1c previsok.
Po novih smernicah združenj za diabetes mora biti manjši od 7 % oziroma celo manjši od 6,5 %.
Oče se mora nujno oglasiti pri diabetologu, ki bo določil bolj intenzivno zdravljenje. Priporočila bi insulin, vendar odločitev prepuščam diabetologu, ki bo očeta prevzel. Druga
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zdravila, ki jih navajate, so primerna,
še posebej če ima oče, kot pravite,
lepo urejen tlak. Priporočam, da diabetolog skrbno preveri tudi vrednost
holesterola, saj za tistega, ki ima
sladkorno bolezen, veljajo strožja
merila, kot so navedena na laboratorijskem lističu.
Morda bo potrebno tudi kakšno
zdravilo za znižanje holesterola. Še
naprej priporočam, da oče zdravo
živi, se veliko giblje in ostane suh.
Tudi sladkorna bolezen se bo z
dobro voljo in strokovno pomočjo
dobro uredila in tako ne bo več kvarnega vpliva na srčne in druge žile.
Srečno!

Lepo pozdravljeni
Za to, da imam sladkorno bolezen,
sem izvedel pred enim letom. Najprej so
mi bolezen poskusili zdraviti s tabletami,
pa ni šlo, zato sem na insulinu. Zdaj so
ugotovili, da imam raka na slinavki.
Sicer pravijo, da nekega počasnega, zato
mi hočejo slinavko izrezati. Zanima me,
ali kdo ve za koga, ki živi brez trebušne
slinavke, če je to sploh mogoče in
kakšna je kakovost živjenja. Če se sploh
splača truditi. Za kakršenkoli odgovor
najlepša hvala.
Miran

Odgovor:
Spoštovani gospod Miran, hvala za
vaše vprašanje. Svetovali so vam, da
greste na operacijo trebušne slinavke in menim, da bi bilo dobro, da
tako tudi naredite. Le vaš zdravnik
ve, kakšno vrsto raka imate in zato

tudi najbolje ve, katero zdravljenje je
za vas najboljše, in tega vam je priporočil.
Trebušna slinavka ima dve glavni
vrsti delovanja: ena je, da izloča insulin, druga pa, da izloča encime, ki
pomagajo pri prebavi hrane. Ne
vem, kako obsežna operacija naj bi
bila pri vas potrebna. Vsekakor je
manjkajoče encime, ki bi jih sicer izločala trebušna slinavka, mogoče nadomestiti s tabletami encimov, ki jih
jemljete ob obrokih, insulin pa tako
že imate. Morda bo treba le prirediti
odmerek insulina, za kar bo poskrbel diabetolog v bolnišnici, nato pa
še vaš lečeči diabetolog.
Svetujem vam še, da se o vsem posvetujete še s svojim zdravnikom, ki
vam je predlagal operacijo, in tudi s
splošnim zdravnikom. Kar opogumite se in vprašajte, kar vas zanima.
Morda imejte na pogovoru s seboj
tudi ženo ali katerega od otrok, če
so že odrasli. Včasih je že tako, da
več ust več vpraša in več ušes več
sliši. Morda si tudi zapišite vsa
vprašanja, ki jih imate, da ne boste
katerega pozabili. Tudi sama ravnam
tako, saj smo tudi zdravniki pri zdravniku samo bolniki in takrat možgani delujejo drugače.
Do operacije poskušajte dobro skrbeti zase, dovolj in pravilno jejte,
morda pojdite na krajše sprehode,
da boste tudi v dobri telesni kondiciji. Pomembno je odločiti se za življenje in se pogumno podati v boj z
boleznijo. Vem, da je to laže reči kot
narediti, a mnogim je uspelo, zakaj
ne bi tudi vam!!!
Vso srečo vam želim.

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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Z boleznijo odrastlih živijo tudi otroci
Zelo je bila vesela, ko je očka čez
nekaj dni predlagal: »Če že ne moreva na izlet, pa igrajva šah. Tukaj so
vsi tako resni. Jaz pa bi se rad igral.«

PREPIR,

Naj vam povem zgodbo majhne deklice, ki se je že zelo zgodaj morala
naučiti živeti s sladkorno boleznijo. Pa ni bila bolna ona, ampak njen očka.

Nekaj normalnega je bilo, da očka
počiva. Tiho se je igrala v sobi in ni
ga več žgečkala. Zvečer mu je redno
prinašala tablete, postal je pravi
obred. Nekoč ga je z nagubanim
čelom vprašala: »Očka, a če bom pri-

dna, če se bom tiho igrala v sobi in
te ne bom žgečkala, ti ne bo več
treba jesti tablet?«
Kot osemletna šolarka je dobro vedela, kaj so ogljikovi hidrati in katere
vrste jedi jih vsebujejo. Vedela je,
zakaj doma pečejo drugačne slaščice
kot pri njenih sošolcih. Poznala je
učene besede, kot so diabetes, insulin in hipoglikemija. Prepoznala je,
kdaj se očka tako slabo počuti, da
mora jesti čokolado. Omare, kjer so
bile spravljena zdravila, je poznala
kot lastni žep. In pogled na to, kako
si očka vbrizgava injekcijo, je bil
zanjo nekaj najbolj naravnega.
Pri desetih letih so jo vsi zdravniki
in sestre na oddelku poznali po
imenu. Bila je redna gostja. Gledala
je očka v črtasti pižami, v tisti zatohli
zelenkasti sobi, kjer se je gnetlo še
pet ljudi, in opazovala cevko, ki je
vodila v njegovo žilo. Očka je stojalu
za infuzijo v šali rekel drevo. Ona pa
je komaj čakala, da ga bo lahko peljala v pravi gozd.
Tete, ki so jo božale po glavi in vzdihovale: »Oh, ti ubogi otrok!«, so jo navdajale z občutkom nelagodja. Po
svoje ji je pozornost ugajala, a včasih
si je želela biti čisto navadna deklica,
ki ji ne bi bilo treba razmišljati o tem,
ali bo očka umrl kmalu ali – jutri.
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Barbara Jarc, univ. dipl. psih.

Ko je bila stara pet let, se je njen
očka spremenil. Nekako drugačen je
postal. Ni se več lovil z njo. Ni je več
tako pogosto vzel v naročje. »Kako si
zrasla, prav težka si postala,« se je
smehljal. Ni dolgo ostajal z njo na
sprehodu. Hitro se je utrudil. Večino
časa je preležal na kavču. Ko je živahno skakljala okrog njega in ga
žgečkala, jo je mama skušala umiriti:
»Pst, očka se slabo počuti. Pojdi se
igrat v sobo.«
Potem je veliko hodil k zdravniku.
Nekega dne so ji povedali, da ima
očka sladkorno bolezen. »Tudi jaz
rada jem bombone,« je rekla: »A to
pomeni, da imam sladkorno bolezen
tudi jaz?« Mama se je samo nasmehnila in ji razložila, da je očka bolan.
Punčka je to sprejela kot dejstvo.
Tako je. Tu ni bilo kaj razumeti. Ali pa
je čisto preveč, da bi lahko razumeli.

OTROK

SE HITRO NAUČI
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KI GA NIKOLI NE POZABIŠ

Ko je bila stara petnajst let, so očetje njenih sošolcev hodili v službo,
njen pa na dializo. Še ena od učenih
besed, ki jih je morala razlagati vrstnikom. Težko se je navadila, da s
starši na izlete ne morejo za več kot
tri dni. Sošolci so hodili za dva tedna
na Karibe, ona pa za kakšen teden na
slovensko obalo. In še to samo takrat,
ko so imeli srečo, da je oče v bolnišnici dobil prostor za dializo.
Dobro se spomni tistega strašnega
prepira z njim. Želela je na sošolkin
sedemnajsti rojstni dan. Res bi se
učila naslednji dan, da bi popravila
slabo oceno. Ampak oče je ostal neomajen in ji ni dovolil ven. Vpila sta
drug na drugega, dokler mu ni zabrusila: »Sovražim te!« On pa njej:
»Kako se lahko tako obnašaš do
mene, ko veš, da bom kmalu umrl?!«
Potem sta vsak v svoji sobi molčala
in bila nesrečna. Oba je grizla vest.
Na srečo ji tega ni rekel nikdar več. A
tudi pozabila ne bo nikdar.
Zdaj je stara dvajset let. Študira. Na
zunaj ni nič drugačna od vrstnikov.
Sicer jo zdravniki na oddelku še
vedno poznajo, a ji hvala bogu ni
treba pogosto tja. Kadar pride za
konec tedna domov, objame očeta.
Pogovarjata se o tem, kaj bi rada počela v življenju – tako ona kot on. Pa
tudi o drobnih, vsakdanjih rečeh.
Predvsem pa vesta, da se imata rada.

Z OTROKI SE
ČIM VEČ POGOVARJAJMO
Zakaj sem vam povedala to zgodbo? Otroci lahko stvari razumejo
bolje, kot si včasih mislimo. Opazijo
pa vse. Hudo je, če si to narobe razlagajo. Če je kateri od staršev bolan,
so otroci morda zapostavljeni. Vsaka
beseda se jim lahko vtisne v spomin,
tudi tista, izgovorjena mimogrede,
za katero so starši prepričani, da je
otroci niso slišali ali razumeli. Njihovo življenje se šele začenja in kar vidijo okrog sebe, zanje JE življenje.
Zato se z njimi čim več pogovarjajmo. Na njihov način jim razložimo,
za kaj gre. In predvsem se skupaj
čim bolj zabavajmo, saj te stvari
ostanejo za vedno.

Bodo kaznovali starše predebelih otrok?
Debelost, predvsem otroška, je čedalje večji problem v sodobni družbi. Strokovnjaki za otroško debelost
menijo, da je za debelost otrok kriva njegova družina, tudi če jo je povzročila povsem nenamerno. Strokovnjaki
pravijo, da starši s takšnim ravnanjem, ko niso pozorni na otrokovo debelost in ker dovoljujejo, da se otroci
prenajedajo in niso dovolj telesno aktivni, otroke počasi ubijajo.

Cveto Pavlin

V zadnjem času prihajajo v javnost
alarmantne novice o čedalje bolj debelih otrocih, zato jih ogrožajo številne bolezni, tudi sladkorna. Na svetu
je že 15 odstotkov otrok groteskno
debelih. Med mlajšimi od petih let je
celo 22 milijonov pretežkih. Ker debelost postaja čedalje večji dejavnik
tveganja za nastanek številnih kroničnih bolezni, povsod po svetu sprejemajo različne ukrepe za njeno preprečevanje.
Tudi v ZDA je zaradi prenajedanja,
nezdravega in nepravilnega načina
prehranjevanja in zaradi čedalje
manjše telesne aktivnosti čedalje več
otrok predebelih in pretežkih. Med
ukrepi, ki so jih sprejeli v nekaterih
zveznih državah, je tudi ta, da so
šole začele staršem poleg spričeval o
učnem uspehu pošiljati tudi sporočila o tem, da je njihov otrok predebel, in sicer, če otrokov indek telesne mase za več kot 30 odstotkov
presega povprečje otrokove starostne skupine.

ZARADI DEBELOSTI OTROK
STARŠI NA ZAGOVOR
Kot v podsmeh različnim prizadevanjem, za katere se zavzemajo tudi
Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO), Mednarodna diabetična
zveza (IDF) in drugi, so v medije prišli podatki o skrajno debelih otrokih.
Dodatna težava je, da starši in okolja, v katerih ti otroci živijo, nanje
gledajo povsem drugače, kot bi bilo
treba.
Konec februarja so mediji veliko pisali o Connorju McCreaddlu iz Velike
Britanije, ki pri osmih letih tehta
nekaj manj kot 90 kilogramov. Prav
toliko jih ima devetletna Samantha
Hamas, prav tako iz Velike Britanije.
Oba sta veljala za najdebelejša otroka njune starosti, vendar so mediji
sredi marca predstavili še debelejšega otroka, sedemletnega Rusa Džambulata Kratokova, ki tehta celo več
kot sto kilogramov, natančneje 101,6
kilograma.

Zaradi Connorja in Samanthe so v
Veliki Britaniji začeli razpravljati o
tem, da bi kaznovali starše, saj so
njihovi otroci predebeli zato, ker jim
dovolijo jesti preveč hrane in nezdravo hrano, v skrajnih primerih pa bi
otroke lahko staršem celo odvzeli, jih
dodelili socialni službi ali dali v rejo
drugi družini. Takšni skrajni ukrepi
naj bi postali navada, da bi otrokom
zagotovili zdravo odraščanje. Da so
se v Veliki Britaniji tega problema lotili na tak način je razumljivo, saj je
najmanj vsaka četrta ženska in vsak
peti moški predebel. Njihov indeks
telesne mase presega 30.

spreminja pogled na debelost in odgovornost za njen nastanek. Mati bo
zdaj morala na pogovor s pediatri,
zdravniki splošne medicine, socialnimi delavci in šolskimi vzgojitelji. Takšna zaslišanja staršev predebelih
otrok naj bi v Veliki Britaniji postala
redna praksa, saj si je britanska
vlada do leta 2010 postavila težko
dosegljiv cilj – zaustaviti debelost pri
otrocih, zlasti pri mlajših od desetih
let.

MATI

SI ŽELI,
DA BI SIN POSTAL SUMOBOREC

Poglejmo primera dveh predebelih
dečkov. Connor McCreaddle tehta kar
88,9 kilograma, kar je več kot trikratna povprečna teža njegovih vrstnikov. Že pri osemnajstih mesecih je
nosil oblačila za petletnike, pri petih
letih pa je tahtal že 57 kilogramov.
Zaradi prevelike teže je do zdaj uničil
že štiri postelje in pet koles, šolska
uniforma mu je premajhna, že petminutna hoja ga tako izmuči, da je povsem zadihan, pogosto pa tudi bruha.
Zaradi vsega tega je postal tarča posmeha vrstnikov in okolja.
Connor, o katerem mati pravi, da
ima neusahljivo lakoto in da je že
kot dojenček sesal ali pil po steklenički vsako uro, ima najraje čips in
podobne nezdrave prigrizke, s katerimi se baše, ko sedi za računalnikom ali pred televizorjem. Če mu
ona omeji hrano, ga z redilnimi prigrizki hranijo drugi, sosedje, znanci
in sorodniki, če pa pri njih ne dobi
dovolj hrane, ponoči skrivaj prazni
hladilnik. Ko je mati, ki živi ločeno
od Connorjevega očeta, na hladilnik
namestila ključavnico, si je deček
naredil zaloge hrane kar v svoji
sobi.
Strokovnjaki za otroško debelost
pravijo, da je družina, v tem primeru
mati, v vsakem primeru kriva za Connorjevo debelost, tudi če jo je povzročila povsem nenamerno. Gre za
povsem novo opredelitev, ki bistveno

Sedemletni ruski deček Džambulat
Katokov, ki živi s starši in 14-letnim
bratcem v kavkaških gorah, je s
101,6 kilograma za zdaj najdebelejši
otrok na svetu. Njegova zgodba je
precej drugačna od Connorjeve. Že s
tremi leti je začel dvigati uteži in trenirati rokoborbo, nato pa tudi tekmovati, tako da je zaradi zmag nad sovrtniki postal zelo popularen najprej
v domačem kraju, nato pa tudi v okolici.
Z leti je pridobival na teži in zaradi
dviganja uteži tudi na moči, tako da
ga zdaj po rokoborskih zmagah poznajo daleč naokoli, menda tudi televizijski gledalci v sodednjih državah, v
Nemčiji in na Japonskem. Pomembno
je predvsem slednje, saj ga njegova
starša, predvsem mati, vidita kot bodočega poklicnega borca sumo, športa debelih, ki je zelo popularen na Japonskem.
Vendar za Džambulata, ki je zdaj
visok 130 centimetrov in tehta nekaj
več kot sto kilogramov, strokovnjaki
za otroško debelost pravijo, da se
lahko zgodi, če bo šlo z njegovo debelostjo tako naprej, da sploh ne bo
dočakal najstniških let.
Dodatna težave malega Džambulata je v tem, da revno in premalo izobraženo okolje, v katerem živi, njegove debelosti ne vidi kot velik
zdravstevni problem. Celo nasprotno.
Džambulat je ponos in zanimivost
kraja. Vsi mu nosijo hrano, da bo
velik in močan, kar je na Kavkazu
zelo cenjena lastnost, in ga spodbujajo v njegovem početju.
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Sadni sladkor

fruktoza
Sladek okus ima pomembno vlogo v našem življenju, vendar se sladkorju
nikakor ni treba povsem odpovedati.

OGLASNO SPOROČILO

Fruktoza, znana tudi kot sadni sladkor
ali levuloza, je enostavni sladkor, ki se
v prosti obliki nahaja v številnih plodovih (v sadju, nekaterih vrstah zelenjave
in drugih rastlinah) in v medu. Vezana
z glukozo tvori disaharid saharozo, ki je
sestavina trsnega in pesnega sladkorja. Najdemo jo tudi v sladkih sadežih.
Med enostavnimi sladkorji je fruktoza
po okusu najbolj sladka, saj je v kristalizirani obliki bistveno bolj sladka kot
navadni sladkor.
Fruktoza ima nižji glikemični indeks kot
drugi sladkorji, zato je raven sladkorja
v krvi po njenem zaužitju stabilnejša in
ne prihaja do nihanj, značilnih za
druge vrste sladkorja. Hitreje se vsrka
v kri, pri presnovi ne potrebuje insuli-

na, telesu v trenutku daje moč in
ustvarja alkalno reakcijo. Zato je priporočljiva tudi za vse sladkorne bolnike,
ki jim primanjkuje sladkorja kljub povišani glukozi v krvi, saj se ta zaradi motenj pri izločanju insulina ne more presnoviti. Dobra plat uživanja fruktoze
(kot tudi vitamina C) je, da olajša absorpcijo železa v telo.
Na trgu je fruktoza poleg kristalizirane
oblike na voljo tudi v topljeni obliki, pakirana v lični steklenici volumna 0,5 l
pod imenom Sadne kapljice. Topljena
fruktoza je odlično sladilo za vse vrste
čajev, kompotov, kave, še posebej pa
za pripravo različnih sadno/zelenjavnih
napitkov.

Kam po Sadne kapljice? Nekaj namigov:
• Diskontna prodajalna Vipi (Klanšek, d. o. o.),
Brezje 76d, Brezje
• Meta, Kranjska cesta 4a, Radovljica
• E'Leclerc, Jurčkova cesta 225, Ljubljana
• Dobra misel, Alpska cesta 42, Lesce
• Margosa, Energijsko svetovanje, Zasavska
cesta 3, Litija
• Zakladi narave, Vodnikova 187 (TPC Koseze),
Ljubljana
• Jablana, Šmartinska 152, Ljubljana
• Zrno do zrna, Trubarjeva 8, Ljubljana
• Ergovit, Cesta v Mestni log 3, Ljubljana
• Bio eko, Poštna ulica 1, Maribor
• Ajda, Glavni trg 23, Maribor
• Nutrilab, PE Natura Maribor, Koroška cesta 14
in PE Natura Ljubljana, Slovenska cesta 47
• Biotop, Glavni trg 10, Celje
• Pehta, Trg svobode 9, Slovenska Bistrica
• Pekarstvo Orehek, PE Diabetološki zavod
Kranj
• Maximarket, Trg republike 1, Ljubljana
• Košarica zdravja, TPC Murgle, Ljubljana
• Matik, d. o. o., Smrekarjeva 3, Ljubljana
• Sokol group, Koprska 72, Ljubljana
• Prodajalna rž, Celovška 79, Ljubljana
• Trgovina Lučka, Glavni trg 1, Kranj
• Sivka, Frankovo naselje 69, Škofja Loka
• Trgovina Pr' Španc, Vodnikova 105, Ljubljana.
Povprašate lahko tudi v najbližji lekarni.

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

Vitamina C je tudi v jagodičju veliko
V prejšnji številki smo pisali o vitaminu C v citričnem sadju, tokrat pa poglejmo, koliko ga vsebuje jagodičje.
Poleg tega, da jagodičje vsebuje veliko vitamina C, vsebuje tudi antociane, ki mu dajejo značilno rubinasto do
črnordečo barvo, zanje pa je značilno protivnetno in protibakterijsko delovanje.
Andreja Širca Čampa, univ. dipl. inž.,
klinična dietetičarka

Zima se je poslovila, pomlad in za
njo poletje pa prinašata na jedilnik
raznovrstno, svežo, z vitamini in antioksidanti bogato sadje in zelenjavo.
Vabim vas, da jedilnike čim bolj popestrite tudi z jagodičevjem, ki ima
nizko energijsko vrednost, veliko vitamina C, vlaknin in s tem nizek GI
(glikemični indeks). Zato se ni treba
bati visokega sladkorja in povečanja
telesne teže.

BOROVNICE
Poznamo dve vrsti borovnic, evropske in ameriške. Obe imata majhne
okrogle, modročrne jagode s srebrnkastim poprhom. Ameriške so nekoliko večje in slajše od naših. Borovnice
rastejo na grmičih, za dobro rodnost
potrebujejo kisla šotna tla z veliko
vlage. Zato samorasle borovnice najdemo na šotnih barjih in višavjih. V
zadnjih nekaj letih se je razširilo
usmerjeno gojenje predvsem ameriških vrst borovnic, ki pa jim včasih
primanjkuje značilne arome in okusa
samoraslih.
Borovnice so dober vir vitamina C,
železa in vlaknin. Zaradi vlaknin
imajo nizek glikemični indeks, 15 g
OH je v dveh skodelicah in pol borovnic, njihova energijska vrednost pa
je 60 kcal (250kJ)/100g. Vitamin C
ohranimo, če borovnice uživamo presne. Tristo gramov svežih borovnic
zadosti dnevnim potrebam po vitaminu C odraslega človeka. Poleg ugodne hranilne sestave pripisujejo borovnicam tudi antibakterijske lastnosti, saj vsebujejo antociane, ki so
učinkoviti pri okužbah z nekaterimi
bakterijami, npr. Esherichia coli, ki je
ena glavnih povzročiteljic prebavnih
motenj.
Najboljše so borovnice, ki jih naberemo sami. Če smo
jih prisiljeni kupiti,
kupujmo le napete
jagode, ki imajo
značilen poprh. Neoprane borovnice
zdržijo na dnu hladilnika teden dni.

ČRNI,

ROBIDNICE

RDEČI
IN BELI RIBEZ

Ribezu pravimo
tudi grozdičje, ki
poleti, ko dozori
v majhnih grozdih, visi z grmov.
Domovina ribeza
je Evropa, raste
in dobro uspeva
tudi visoko na
severu in celo v
Sibiriji. Vse vrste
ribeza, še posebno pa črni, vsebujejo veliko vitamina C. Črni ribez vsebuje trikrat več
vitamina C kot enaka količina rdečega in kar štirikrat več kot enaka količina pomaranč. Poleg tega je vitamin
C v črnem ribezu zelo stabilen, saj
sirup črnega ribeza v enem letu izgubi le 15 odstotkov vitaminov.
Poleg vitamina C vsebuje ribez tudi
precej kalija, železa in vlaknin. Zaradi
visoke vsebnosti antocianov (temno
rdeče barvilo v koži ribeza)
je črni ribez pogosto sestavina prehranskih dodatkov
zoper vneto grlo in prehlad.
Ribez vsebuje tudi veliko
pektina.
Jagode črnega ribeza so
izmed vseh vrst ribeza najbolj kisle, čeprav imajo najmočnejšo aromo. Zato jih
navadno z dodatkom sladkorja vkuhamo v marmelade in
džeme. Le kot opozorilo: po uživanju
črnega ribeza si je pametno dobro
umiti zobe, saj lahko zaradi kisline
povzroči hud karies.
Rdeči in beli ribez nista tako kisla
kot črni, zato ju večkrat jemo surova.
Iz rdečega ribeza lahko skuhamo
žele, ki se dobro poda k divjačinskemu mesu. Če sveže,
dobro zrele jagode rdečega ribeza poleti pretlačimo skozi sito, prilijemo
glede na težo jagod
enako količino hladne
vode, dodamo sladilo in
po okusu svežo meto, dobimo osvežilno poletno
pijačo.
A P R I L
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Robidnice so bližnje sorodnice malin. Arheološke najdbe
kažejo, da so jih poznali že v
mlajši kameni dobi, zdaj pa
rastejo kot samorasle in gojene v gojiščih povsod po svetu.
Poznamo veliko vrst robide in
njenih križancev, predvsem
med robidami in malinjaki.
Rastejo na s trnjem posejanih,
pokončnih ali plazečih se
grmih.
Križanec med avtohtono robido in malino je Loganova
robida, ki je v velikih, sočnih
temno rdečih plodovih podedovala
čvrstost in kislost robidnic in močan
okus po malinah. Ker so želeli vzgojiti slajšo Loganovo robido, so jo križali s plazečo se robido in dobili nov
križanec, imenovan yangberry.
Robidnice tako kot borovnice in
ribez vsebujejo veliko vitamina C in
vlaknin in nekaj folne kisline, kalcija,
kalija in fosforja. Alergični na aspirin
lahko pričakujejo
enako reakcijo po
uživanju robid, saj
vsebujejo salicilno
kislino – aspirin pa
ima podobno sestavo.
Robidnice navadno dozorijo šele
ob koncu poletja, v
septembru. Če jih
obiramo prej, so lahko zoprno kisle
(trpke). Ko jih naberemo, je najbolje,
da jih čim prej pojemo, ker v hladilniku ne zdržijo več kot dan ali dva. Če
jih imamo veliko, jih zamrznemo in
jih čez zimo uporabimo za pripravo
pite, sadne zloženke ali kompota.
Zelo dobro se njihov okus zlije z
okusom jabolka. Iz njih lahko preprosto, zaradi visoke vsebnosti pektina,
skuhamo tudi marmelado ali žele.

MALINE
Maline (malinjaki) spadajo v botanično skupino rožnic. Zanje je značilno
trnasto grmovje. Dobro uspevajo v
hladnem, vlažnem podnebju Evrope,
Azije in celo Aljaske. Nekatere sorte
malin, ki dobro uspevajo v suhih in
31

Jagode so najbolj priljubljeno jagodičje v visokem poletju, hkrati pa za
nekatere prepovedan sadež. Takoj za
kivijem so največkrat povzročiteljice
alergične reakcije. Pri ljudeh, alergičnih na jagode, povzročajo srbeč izpuščaj, ki je posledica izločanja hi-

stamina iz poškodovane celice. Ker jagode
vsebujejo veliko salicilatov,
naj se jih izogibajo tudi ljudje, ki so
preobčutljivi na
aspirin.
Jagode gojijo v rastlinjakih vse leto,
vendar so najboljšega okusa tiste, ki
počasi dozorijo na prostem. Predhodnica vrtnih jagod je gozdna jagoda,
ki uspeva v zmerno toplem podnebnem pasu. Najbolj navdušeni nad
jagodami so bili že v štirinajstem stoletju Francozi, ki so to navdušenje prenesli na Angleže. V Angliji se je vse do
današnjih dni ohranila tradicija serviranja jagod s penino ali smetano na najstarejšem teniškem turnirju v
Wimbledonu.
Poznamo jagode najrazličnejših oblik (okrogle, jajčaste, stožčaste, okrogle ali
srčaste), barv in velikosti.
Najboljšo aromo in okus
imajo gozdne in alpske jagode, ki zorijo počasneje kot vrtne.
Okus vanilije prinašajo sicer na pogled manj atraktivne rumene in bele
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toplejših razmerah, gojijo tudi
v Severni Ameriki.
Maline, kot je za to skupino
robidnic značilno, so dober
vir vitamina C, kalija, niacina
in riboflavina ter vlaknin.
Imajo nizko hranilno vrednost, le 25 kcal (105 kJ)/100
g. Hranilna vrednost malin se
po obiranju hitro zmanjšuje,
zato jih čim hitreje pojejmo. V hladilniku jih ne hranimo dlje kot dva dni.
Raje jih zamrznimo, saj jagode po
odtajanju ostanejo takšne, kot so bile
pred zamrzovanjem.
Maline operemo le, če je treba, saj
so redko umazane. Dobro jih kombiniramo z drugim sadjem: hruško,
melono ali pomarančo. Rahlo podušene bodo s svojo aromo in okusom
obogatile marsikatero kepico manj
mastnega in sladkega sladoleda. Ker
maline kot kot drugo jagodičevje vsebuje veliko pektina, se dobro obdržijo tudi v marmeladi ali želeju.

JAGODE
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sorte jagod, katerih barva spominja
na nezrele jagode.
Jagode rodijo na vrhuncu poletja in
vse v pozno jesen. Kot velja za pretežni del jagodičevja, bi tudi jagode
morali pojesti še isti dan po obiranju,
vendar jih lahko za kakšen dan spravimo tudi v hladilnik. Zamrzovanje
jagode teže prenesejo in iz njih lahko
pripravimo le sadni pire ali frape. Kot
slasten poobedek jih v nekaterih restavracijah postrežejo z dodatkom
balzamičnega kisa ali pomočene v
temno čokolado. Če sladicama ne dodamo sladkorja, sta primerni tudi za
sladkorne bolnike.

MURVE,

JEREBIKE,
KOSMULJE ...
Seveda ja vrst jagodičevja še veliko več.
Mednje štejemo tudi
murve, ki rastejo v
prečudovitih krošnjah
dreves, potem borovnicam podobne jagode, imenovane huckelberry (Mark
Twain je po njih poimenoval svojega prijatelja Huckelberryja
Finna), pa bezgove jagode, jerebike,
šipkove jagode in kosmulje.

Jedilnik za spomladansko nedeljsko kosilo
Žitna zelenjavna solata v mošnjičku
prekajenega rostbifa na rukoli
Topinamburjeva kremna juha
Jagnječji ragu z lečo na popečeni
polenti s sezamom
Skutna strjenka

ŽITNA ZELENJAVNA SOLATA
V MOŠNJIČKU PREKAJENEGA
ROSTBIFA NA RUKOLI
Sestavine za 4 osebe:
1 dl belega vina
20 dag kuhane pire
4 dag kumar
6 dag paradižnika
4 dag steblaste zelene
6 dag raznobarvne sveže paprike
4 dag bučk
olivno olje, balzamični kis, sol, beli mleti
poper
10 dag rukole
5 večjih rezin
prekajenega
rostbifa
Priprava:
Zelenjavo
očistimo,
operemo in
narežemo na
majhne kocke,
dodamo kuhano
piro, začinimo z oljem, zeliščnim
kisom, soljo in poprom, drobnjakom
in gorčico. Vse skupaj dobro premešamo. Iz prekajenega rostbifa naredimo mošnjičke, ki jih napolnimo s pripravljenim zelenjavnim nadevom in
ponudimo na posteljici rukole, prelite
z olivnim oljem.
Energetske in hranilne vrednosti
(izračun za 1 osebo):
292 kcal/1222 kJ, 13,3 g beljakovin,
12 g maščob, 34 g ogljikovih
hidratov, 6,1 g prehranskih vlaknin

TOPINAMBURJEVA
KREMNA JUHA
Sestavine za 4 osebe:
40 dag očiščenega topinamburja, narezanega na kocke
20 dag očiščene jušne zelenjave, narezane na kocke
1 žlica margarine

1 čebula
1 strok česna
muškatni orešček, sol, poper
nasekljan peteršilj ali drobnjak (po
želji)
1 dl belega vina
2 dl jogurta
Priprava: Narezano čebulo malo popražimo na raztopljeni margarini in
dodamo česen, topinambur in jušno
zelenjavo. Malo popražimo in zalijemo z vodo toliko, da prekrijemo zelenjavo. Ko zavre, dodamo muškatni
orešček, sol in poper. Kuhamo, da se
zelenjava zmehča, nato vse skupaj
spasiramo s paličnim mešalnikom.
Kremni juhi dodamo vino in jogurt
ter kuhamo še nekaj minut. Preden
postrežemo, potresemo s peteršiljem
ali drobnjakom.
Energetske in hranilne vrednosti
(izračun za 1 osebo):
114 kcal/487 kJ, 6,4 g beljakovin,
5 g maščob, 11 g ogljikovih
hidratov, 15 g prehranskih vlaknin

JAGNJEČJI RAGU
Sestavine za 4 osebe:
50 dag jagnjetine od stegna
2 debela krompirja
2 korenčka
4 rezine paradižnika
2 mladi čebuli
2 stroka česna
vejica rožmarina
1,5 dl rdečega vina
olje, žlička gorčice, sol in poper
2,5 dl soka od jagnječje pečenke
20 dag kuhane raznobarvne leče
polenta
rožmarin za okras
Predpriprava: Krompir olupimo in
narežemo na kocke. Korenček ostrgamo in drobno narežemo. Mlado čebulo olupimo in narežemo na koščke. Z jagnječjega mesa odstranimo
morebitne kite in meso narežemo na
enako velike kose. Česen olupimo in
drobno narežemo. V ponvi močno
segrejemo olje in meso hitro popečemo. Dodamo rožmarin in česen ter
zalijemo z rdečim vinom. Začinimo z
gorčico, soljo in poprom, hitro povremo, nato pa dolijemo sok od jagnječje pečenke.
Priprava: Po pol ure kuhanja k
A P R I L
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mesu dodamo najprej krompir, nato
korenček, čebulo in paradižnik, nazadnje pa še lečo. Vse skupaj kuhamo
toliko časa, da se meso lepo zmehča,
zelenjava pa mora ostati čvrsta. Jed
serviramo v krožnike, okrasimo z rožmarinom in poleg ponudimo zapečene rezine polente s sezamom.
Energetske in hranilne vrednosti
(izračun za 1 osebo):
482 kcak/2015 kJ, 26,3 g
beljakovin, 20 g maščob, 45 g
ogljikovih hidratov, 9,5 g
prehranskih vlaknin

SKUTNA STRJENKA
Sestavine za 4 osebe:
10 dag skute
10 dl lahkega jogurta
rumenjak
5 dag sladkorja v prahu
2 dag želatine
10 dag gozdnih sadežev
Priprava: Rumenjake in sladkor nad
soparo penasto umešamo. Ko naraste in se zgosti, odstavimo in še naprej stepamo, da se ohladi. Nato dodamo pretlačeno skuto, jogurt in pravilno pripravljeno želatino ter narahlo
zmešamo. Lahko primešamo tudi
malo različnega
sadja. Pripravljeno
maso
vlijemo
v modele za strjenko in
pustimo, da
se ohladi. Ohlajeno strjenko
vzamemo iz modela in primerno razrežemo ter ponudimo s polivko iz
gozdnih sadežev.
Energetske in hranilne vrednosti
(izračun za 1 osebo):
134 kcal/562 kJ, 5,3 g beljakovin,
4 g maščob, 19 g ogljikovih
hidratov, 0,5 g prehranskih
vlaknin
Rok Kotar,
vodja kuhinje v Zdravilišču Šmarješke Toplice

33

Ko se nam prismeji jagoda ...
Nekdaj sem mislil, da so jagode v veselje samo otrokom, vendar zdaj moram priznati, da so mamljiv
sadež za vsakogar. Rdeči in aromatični plodovi premamijo še tako zadrte nasprotnike sadja.
Razen enkratnega okusa
nam jagode nudijo tudi številne hranilne
snovi. Tako so
izjemen vir vitamina C, ki je
močan antioksidant, ki se v
večji količini
nahaja tudi v citrusih, kiviju in
papriki. Telesne
celice ščiti pred
uničujočim vplivom prostih radikalov. Prehrana bogata z vitaminom C je povezana z manjšim tveganjem za nastanek nekaterih vrst
raka, opažamo pa tudi večjo odpornost.
Kot antioksidant deluje tudi antocian ali rdeči jagodni pigment. Jagode vsebujejo veliko folatov. Ti so
eden od vitaminov B- kompleksa in
se nahajajo tudi v pomarančah, zeleni lisnati zelenjavi in stročnicah. Folati preprečujejo nastanek raka na debelem črevesu in znižujejo raven homocisteina, aminokisline, ki je znana
kot velik dejavnik tveganja za nastanek obolenj srca in ožilja.
V jagodah je tudi kalij, rudnina, ki
je pomembna za elektrolitsko ravnotežje, pomaga pri krčenju mišičja
(tudi naše srce je mišica!), ter pri

AJDOVA KAŠA Z JAGODAMI
Za eno porcijo potrebujemo:
30 g ajdove kaše
65 ml vode
ščepec soli
100 g svežih jagod
80 ml vode
klinčki, cimet, tekoče sladilo ali 10 g
sladkorja
žlico kisle smetane

urejanju krvnega tlaka. Približno 180
mg kalija se nahaja v eni prehranski
enoti jagod (220 g). Ne smemo pozabiti, da so jagode pomemben vir prehranskih vlaknin. Kar pet gramov jih
je v eni prehranski enoti.
Prihaja čas, ko bodo jagode postale
dnevna ponudba v naših trgovinah. A
tudi čas, ko se bodo rdečile na gozdnih jasah in na naših vrtičkih, ni
ravno daleč. Kadarkoli jih zaužijemo,
so pomemben del zdrave prehrane.
Sveže, zamrznjene, kuhane, vmešane
med jogurt, v kosmiče, med razne
solate so enkratna popestritev prehrane. Čeprav se oblizujemo ob misli
na jagode s stepeno smetano ali na
jagodovo torto, so najboljše in najbolj zdrave sveže in brez slehernih
dodatkov.

Priprava:
Ajdovo kašo operemo z mlačno
vodo in odcedimo. Stresemo v lonec
z vrelo, blago slano vodo, premešamo in kuhamo v pokriti posodi približno 10 minut. Medtem očistimo jagode. V drugi posodi do vretja segrejemo vodo, v katero smo dali klinčke,
cimet in sladilo ali sladkor. Dodamo
jagode in kuhamo kakšni dve minuti.
Tako pripravljenemu kompotu primešamo ajdovo kašo, okrasimo s kislo
smetano in ponudimo. Za pripravo te
jedi potrebujemo približno 20 minut.
Podobno sladico si lahko pripravimo tudi s češnjami, kivijem, marelicami, borovnicami, rdečim ali črnim
ribezom ali breskvami. Z izborom
drugega sadja se nekoliko, a ne bistveno, spremeni prehranska in energetska vrednost jedi.
Ajdovo kašo z jagodami ali s kakšnim drugim sadjem lahko postrežemo za malico. Primerna je tudi za
bolnike s celiakijo.
Recept pripravil: Jože Lavrinec
Foto: Miha Lavrinec

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!
A P R I L
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Hranilna in energetska
vrednost ene porcije
(brez sladkorja):
energija: 193 kcal ali 806
KJ, beljakovine: 4,9 g,
maščobe: 3,7 g, ogljikovi
hidrati: 39 g, prehranske
vlaknine: 8,4 g
Z eno porcijo jedi, pripravljene brez sladkorja, boste
zaužili eno prehransko
enoto kruha in zamenjav,
eno prehransko enoto sadja
in 0,5 prehranske enote maščob. Če štejete ogljikove hidrate upoštevajte dve ogljikovohidratni enoti.

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Tržič

Spet smo kuhali
V četrtek, 15. marca, smo v tržiškem društvu začeli novo
kuharsko delavnico Zdrava kuhinja. Tokrat smo se lotili
nadaljevalne delavnice, ki je ravno tako potekala tri četrtke
in obsegala 12 ur.
Za tokratno delavnico je
vodja Jože Lavrinec izbral
čisto nove jedi, ki pa so
imele pridih praznikov.
Tako smo začeli s postnimi
jedmi, nadaljevali s sodobnimi in končali z mesnimi.
Več kot ponavadi smo spekli peciva. Zanimivi so bili
mafini, ki so čedalje bolj
priljubljeni.
Skuhali in preskusili smo
več novih jedi različnih
okusov ter uporabili začimbe in kombinacije, ki nam
jih sicer v vsakdanji kuhinji
manjka. Tudi vi lahko poskusite narediti puranje
zrezke z jagodami in belim
poprom. Če ne veste, kako,
boste recept našli v našem
naslednjem kuharskem bil-

tenu, v katerem bomo
predstavili praznične jedi.
Bilten bo izšel konec maja
in mogoče ga bo kupiti na
našem društvu.
Tudi teorije ni manjkalo.
Še prav posebej zanimivo
je bilo izvedeti toliko novega o vsem znanem ričetu.
Izvedeli smo precej takega,
o čemer se nam še sanjalo
ni.
Tudi tokratna delavnica
je nadvse uspela, zato jih
bomo nadaljevali v maju.
Udeleženke so nadvse zadovoljne, da lahko sodelujejo v tako dobro organizirani delavnici o zdravi kuhinji.
Ana Marija Hafner

Pripravili smo tudi
mafine, ki so čedalje
bolj priljubljeni

Pozorno poslušanje predavanja Jožeta Lavrinca

Merjenje
sladkorja v
Lomu pod
Storžičem

Pred predavanjem smo merili
krvni sladkor, pritisk, holesterol
ali trigliceride

V gorsko vasico Lom pod Storžičem, kjer smo
zainteresiranim merili krvni skadkor, holesterol in pritisk in
pripravili predavanje o zdravi prehrani, smo se iz Društva
diabetikov Tržič odpravili kar na pustni torek.

Kar skuhamo,
tudi radi pojemo

Ob 16. uri je naša ekipa za
merjenje začela meriti krvni
sladkor, pritisk, holesterol ali trigliceride. Zanimanje je bilo veliko. Ob 17. uri pa se je začelo
srečanje z Jožetom Lavrincem, ki
je pripravil predstavitev hrane,
primerne pri osteoporozo. To je
bila tema, ki je zanimala večino,
saj imajo težave s tem predvsem
starejše ženske.
Ker so predavanja o zdravi
prehrani že tradicija, udeleženci
vedno pripravijo veliko vprašanj.
Tako je pogovor trajal kar precej
časa. Ob prijetnem klepetu smo
postregli z diabetično pito in sokovi, predsednica krajevnega
odbora Rdečega križa Slovenije
Mira Čemažar in prisotni pa so
Jožeta Lavrinca tudi za prihodnje
leto povabili v goste.
Ana Marija Hafner
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Ptuj

Imeli smo 33. občni zbor
Dvorana Narodnega doma na Ptuju je bila 24. marca,
ko smo imeli ptujska sladkorni bolniki občni zbor, zasedena
do zadnjega kotička. Za uvod so nam zapeli pevci mešanega
pevskega zbora iz Gorišnice, ki so za nastop poželi velik
aplavz.
Po glasbenem uvodu je
predsednica Marija Velikonja predlagala, da bi najprej imeli občni zbor in
nato prisluhnili predavanju
primarija Živana Vrabla,
dr. med., specialista, ki se
že vrsto let ukvarja s protibolečinsko terapijo. Tako
je tidi bilo. Po uvodnih formalnostih smo prisluhnili
poročilom, iz katerih je
bilo razvidno, da je bilo
društvo lani, tako kot tudi

vsa prejšnja leta, zelo aktivno. Sledile so volitve.
Predlagane člane za vodstvo društva so prisotni
soglasno potrdili. Društvo
bo še prihodnje leto vodila
predsednica Marija Velikonja, tajnica Zalika Vučak
ter člani izvršnega in nadzornega odbora.
Veseli smo bili tudi spodbudnih in pohvalnih besed
župana mestne občine Ptuj
dr. Štefana Čelana, glavne

medicinske sestre Splošne
bolnišnice dr. Jožeta Potrča
Ptuj, naših zdravnic iz obeh
diabetoloških ambulant in
medicinskih sester, ki
vedno pridejo na naša srečanja.

IZOBRAŽEVANJE
IN OZAVEŠČANJE
Sledil je sprejem delovnega programa za letos. Na
prvem mestu je ozaveščanje, izobraževanje in spodbujanje sladkornih bolnikov
za zdrav način življenja.
Veliko pozornosti bomo namenjali družabnemu življenju, organizaciji izletov in
obiskom socialno ogrože-

nih, osamljenih in ostarelih
članov. Mnogi živijo zunaj
urbanih središč, sami, po
haloških gričih in Slovenskih goricah.
Nato smo prisluhnili zanimivemu predavanju primarija Živana Vrabla, ki je
spregovoril o zdravljenju
kroničnih bolečin pri sladkornih bolnikih. Člani so
mu po predavanju postavili
veliko vprašanj, na katera
je z veseljem odgovoril.
Hitro je minilo sobotno
dopoldne. Preden smo se
razšli, smo se ustavili še
pri stojnici z zdravo, ekološko pridelano hrano. Posebnost je bil kruh iz treh
vrst moke, pečen v krušni
peči.
Marija Velikonja

Društvo diabetikov Kamnik

Kmalu v novih društvenih prostorih
V pomladanskih mesecih, aprilu in maju, bodo oživele tudi
aktivnosti v kamniškem društvu sladkornih bolnikov.
Občni zbor je bil v četrtek, 19. aprila. Na njem
smo slišali poročilo o delu
v lanskem letu in finančno
poročilo, napoved programa dela za letos, izvolili
smo tudi vodstvo drušva za
prihodnje obdobje. Del
občnega zbora smo izkoristili za prvo letošnje preda-

vanje. O pomenu urejenosti
sladkorne bolezni nam je
predaval dr. Jane Plavc.
Drugo predavanje o holesterolu, krvnem tlaku in krvnem sladkorju bo predvidoma 15. maja. Predavala
bo Milena Osolnik, dipl.
med. sestra.
Vse kaže, da se bo delo

društva začelo tudi v skromni društveni pisarni na Kolodvorski 5 v Kamniku, v sosedstvu društva upokojencev, ki ima zelo dobro razvito organizacijo izletov po
Sloveniji in Evropi, pohode
in kolesarjenje. Z njihovim
vodstvom smo se dogovorili, da se jim lahko pridružijo
tudi naši člani. Tudi sicer
sta se društvi dogovorili o
sodelovanju.

Zanimiva bo tudi prva delavnica društvena o klekljanju, ki bo v društvenih prostorih. Nadaljujemo tudi z
meritvami holesterola, krvnega tlaka in krvnega
sladkorja. Z novo svežino
bomo v novih društvenih
prostorih začeli tudi sprejemati nove člane.
Konkretneje bodo aktivnosti kamniškega društva
navedene na straneh Sladkorne bolezni o društvenih
aktivnostih.
Boris Hribar
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Posavje – Brežice

Občni zbor potrdil letošnji načrt dela
Letošnji občni zbor Društva diabetikov Posavje – Brežice
je bil v soboto, 17. marca. Kljub lepemu sončnemu
dopoldnevu in zelo aktivnemu virusu gripe se je v prostorih
restavracije Štefanič v Brežicah zbralo 178 sladkornih
bolnikov iz vseh koncev Posavja, tako da je to naše volilno
delovno srečanje potekalo po predvidenem programu.
Otvoritveni pozdrav je
imel predsednik društva
Ivan Živič, ki je prebral tudi
pozdravna in pohvalna
pisma posavskih županov,
ki se letos zaradi že prej
dogovorjenih obveznosti
prvič niso mogli udeležiti
našega zbora. Sledil je
krajši kulturni program v
izvedbi sester Mateje in Jerneje Žarn, ki sta prisotne
navdušili z ubranim petjem
ob spremljavi kitare.
Tudi letos je naša diabetologinja dr. Vanda Kostevc
Zorko v strokovnem delu
povabila k sodelovanju
priznano strokovnjakinjo
za zdravo prehrano Marušo
Pavčič, univ. dipl. inž., ki je
s predavanjem Zdrava prehrana je primerna prehrana
za diabetike potrdila svoj
sloves odlične predavateljice, ko gre za prehranske
navade in pravila.

štva. Sodelovali smo tudi na
vseh srečanjih, ki jih je organizirala zveza.
Zadovoljni smo lahko s
sodelovanjem s šolami, saj
je na državnem tekmovanju
iz znanja o sladkorni bolezni sodelovalo 21 šol iz Posavja, naše društvo pa je
skupaj z Zvezo društev diabetikov Slovenije in osno-

stavila poslovanje društva.
Potrditev stanja na računu
je povzel predsednik Nadzornega odbora Ivan Fekonja. Da je vse v najlepšem
redu z dokumentacijo in
zapisniki, nas je prepričala
tajnica Darja Mandžuka, ki
je mimogrede poskrbela
tudi za tokratni kulturni
program in za zapisnik
občnega zbora. Seveda smo
poročila in zaključni račun
za leto 2006 soglasno potrdili z aplavzom in priznanjem vodstvu društva z neutrudnim predsednikom
Ivanom Živičem na čelu.

tako, da smo za tekoče leto
potrdili kar dosedanje
uspešno vodstvo. Tudi letošnji načrt je pester in ambiciozen. Upamo, da nam bo
širše posavsko okolje še
naprej naklonjeno in da
nam bo s svojimi materialnimi in moralnimi prispevki
pomagalo uresničiti naše
cilje.
V imenu zveze nas je
pozdravila podpredsednica
dr. Vlasta Gjura Kaloper, ki
nas je obvestila o preimenovanju svetovnega dneva
diabetikov v dan diabetikov
OZN. Seveda nam je s svojim zgledom vlila novega
poguma za soočanje s problemi sladkorne bolezni in

LANI SMO URESNIČILI
VSE ZASTAVLJENE NALOGE
Sledil je delovni del, in
sicer izvolitev organov občnega zbora in nadaljevanje
po dnevnem redu. Predsednik društva Ivan Živič je v
svojem poročilu v strnjeni
besedi povzel vse naloge, ki
smo jih uresničili lani, in
dodal tudi podroben pregled stroškov. Ugotovili
smo, da je bilo nalog veliko,
vendar smo jih z združenimi močmi uspešno opravili.
Posebna pozornost je veljala izobraževanju, saj nam
je s pomočjo zdravstvenih
delavcev iz vseh treh občin
uspelo organizirati več predavanj in delavnic v vsaki
občini posebej in tudi na
naših skupnih srečanjih. V
šoli zdravega življenja v
Zdravilišču Krka v Strunjanu
je sodelovalo 74 članov dru38

Na občnem zboru se je zbralo 178 članov

Delovno predsedstvo: Marija Gričar, Marjan Piltavar in Janez Blas

vno šolo v Brežicah sodelovalo pri organizaciji zelo
uspelega tekmovanja.
Zanimivo je bilo tudi finančno poročilo Anite Medvešek, ki je podrobno predA P R I L
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ISTO VODSTVO
Sledila je razrešitev starega vodstva in izvolitev novega. Problem smo rešili
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požela velik aplavz. Pozdravili sta nas tudi delegacija
prijateljskega društva iz
Novega mesta in predstavnica podjetja Upina.
Po napornem, a prijetnem dopoldnevu, nam je
prijala že tradicionalna telečja obara z ajdovimi
žganci. Ob klepetu in priložnostnem napitku sta
kot tren minili dodatni dve
uri. Samo še stisk rok, nasmeh in dobre želje v pozdrav in slovo do prihodnjega srečanja. Upamo, da
kmalu.

Marjan Piltaver

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Mežica

Prijetno okrevanje v Strunjanu
Vsak jubilej se proslavlja, tako smo ga tudi mi z vsemi
aktivnostmi, ki so nam bile na voljo v hotelu Strunjan.
Zahvalo in pohvalo si res
zasluži vodstvo hotela za
prijetno in lepo bivanje, na
čelu z animatorko Barbaro
in vsemi drugimi, ki so se
trudili z nami. Za rekreacijo
v vodi, v telovadnici pa za
osteoporozo. Ni manjkalo
čudovitih sprehodov v prelepi naravi, ki se je takrat
šele začela prebujati iz
zimskega spanja. Čeprav
nam ni sijalo toplo sonce
in je pihljala rahla burja,
nas to ni motilo, da ne bi
uživali v sprehodih ob solinah in morski obali ter poslušali šumenja valov.
Za vsakodnevno kontrolo
sladkorja, pritiska in holesterola sta zaslužna kot
vedno skrbna, vestna in
skromna dolgoletni predsednik (letos praznuje 20letnico predsednikovanja)
Bojan Proje z ženo Milko.
Vseh aktivnosti so se udeleževali tudi člani društva

osteoporoza, ki so se nam
pridružili že drugo leto. V
šali pravimo, da smo skupaj cukrčki in votle kosti.

PREDAVANJA, SPREHODI
IN DRUŽENJE
Zanimiva so bila predavanja o zdravem načinu prehranjevanja in življenja nasploh. Tudi za kulturna doživetja je bilo poskrbljeno.
Zapel nam je oktet iz bližnje okolice. Iz steklarne Rogaška Slatina so nam pred-

zadnji dan bivanja prikazali
in ponudili svoje izdelke s
srečelovom. Zadela je
vsaka srečka in tako smo
lepe izdelke odnesli
domov.
Zadnji večer našega bivanja je bilo poskrbljeno tudi
za tiste, ki radi plešemo.
Čeprav ni bilo dovolj plesalcev, so ženske pogumno
zaplesale kar med sabo.
Animatorka Barbara zna
narediti dober šov, da je
zanimivo, živahno in pristno veselo. Zadovoljni in
prijetno utrujeni od celodnevnih doživetij smo na za-

Naša četica koraka - pohod v Portorož

služeni počitek odhajali v
poznih urah.
Prijetno je bilo bivati v
vilah, ki imajo zelo simpatična imena po rastlinah, ki
tam uspevajo, kot na primer
vila Oljka, Sivka, Mirta itd.
Veliko zelenja se bohoti
okrog vil, deležni pa smo bili
tudi prelepega ptičjega petja,
ob začetku novega dne.
Prvič v življenju mi je bilo
letos dano, da sem videla,
kako bogato in lepo rumeno cveti lovor, in v tem sem
izjemno uživala. Oddih v
Strunjanu je bil dobro organiziran, tako da smo se
srečni in z napolnjenimi
baterijami vrnili domov.
Elica Čepelnik

Poslušanje zanimivega predavanja

Društvo diabetikov Velenje

Brskanje po preteklosti našega društva
Pri iskanju gradiva o 20-letnem delovanju Društva diabetikov
Velenje nisem naletela na kakšen poseben odziv in pripravljenost drugih članov za sodelovanje, pa vendar je bilo nekaj
stikov in srečanj, ob katerih mi je še zdaj toplo pri srcu.
Najprej sem se sestala z
zakoncema Hudarin, ki sta
že dolga leta naša člana in
kljub hudim zdravstvenim
težavakm aktivno sodelujeta pri akcijah društva. Pripravila sta mi nekaj fotografij in postregla z veliko
lepih spominov na dejavnost društva v preteklosti,
na izlete in športna tekmovanja. Nekdanja blagajničarka Milena Finkšt mi je
dala veliko napotkov o ljudeh, pri katerih bi lahko
dobila informacije in slike.
Članica izvršnega odbora
Jana Neža Ostervuh mi je

poleg svojih fotografij posredovala še naslov Ivana Rožeja, nekdanjega člana izvršnega odbora, ki mi je poslal veliko prelepih posnetkov z izletov. Tudi Jana Fišer je prispevala svoje fotografije in
tako se mi je nabrala zanimiva zbirka različnega gradiva
o delu našega društva v zadnjih dvajsetih letih.

DRAGOCENI SPOMINI
Posebno doživetje pa je
bilo srečanje s sestro Mileno, ki nas je dolga leta
spremljala kot sodelavka dr.
Justinka v diabetični ambu-

lanti Velenje in zelo aktivna
sodelavka društva. S predsednico Romano Praprotnik
sva jo obiskali na njenem
idiličnem domu v Mislinjskem jarku. Pričakalo naju
je kar nekaj albumov s slikami z izletov in srečanj. Sestra Milena jih je opremila
tudi s kraji in letnicami.
Dvojnike nam je kar dala,
druge pa bo rade volje posodila za pripravo razstave.
Predvsem pa so bili dragoceni njeni spomini na ta srečanja. Predvideni kratek
obisk se je razvil v dolg, prisrčen klepet. Z zanimanjem
je prisluhnila tudi najinemu
poročanju o sedanjem delu
društva. Presenečena je bila,
kaj vse je mlademu vodstvu
uspelo postaviti na noge v
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tem kratkem času. Škoda, da
sestra Milena ne živi več v
Velenju, saj bi jo z njenim
vedenjem in izkušnjami z
veseljem pritegnili v delo
društva. Pa nič zato. Še jo
bomo obiskali ter črpali iz
njenih spominov in izkušenj.
V tem pogovoru se je porodilo še nekaj misli o ljudeh, s katerimi velja navezati stik, da čim bolje osvetlimo delo našega društva v
preteklosti in ga na razstavi
ob republiški proslavi svetovnega dneva sladkorne bolezni, ki bo 17. novembra v
Velenju, predstavimo vsem
slovenskim članom.
Vsem, ki ste mi doslej prispevali svoje fotografije in
spomine – prisrčna hvala –
vse, ki pa še niste našli časa
ali volje pobrskati po predalih, prosim za sodelovanje.
Ingeborg Čas
39

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Kranj

Sedmo srečanje gorenjskih
sladkornih bolnikov na Jezerskem
Prva prireditev iz programa kranjskega društva sladkornih
bolnikov, usklajena s koledarjem aktivnosti gorenjskih
društev, je bila v soboto, 17. februarja. Šlo je za sedmo
srečanje na tekaških smučeh na Jezerskem in pohod do
Ankovih slapov.
Bil je lep sončen zimski
dan, čeprav težko rečem,
da je pri skoraj dvanajstih
stopinjah dan zimski. Prej
pomladni, pa čeprav smo
bili sredi februarja. Sprva
smo se organizatorji bali
za sneg, saj pogled na
kopno Jezersko ni napovedoval nič dobrega. Potem
pa smo ga končno našli
više in za tekmovanje, ki
naj bi bilo na cesti proti
Ankovi planini, smo na
progi vendarle pričarali
pravo zimsko idilo.
A druženje je bolj kot od
snega odvisno od števila
prijavljenih udeležencev.
Teh je bilo letos rekordno
veliko, skupaj 80. Po uvodni dobrodošlici in informaciji o poteku tekov in
pohodu so se tekači ob 10.
uri odpravili na tekaško
traso, pohodniki pa so se
podali na pohod.

let je pri ženskah slavila
Mirjam Tepina iz Tržiča,
nad 50 leti pa Ana Debevc
iz Domžal. Pri moških do
60 let je bil tokrat najhitrejši Vinko Malovrh iz Kranja,
nad 60 let pa Rajko Kvas.
Drugačno, bolj umirjeno,
je bilo pri pohodnikih, ki
so se odpeljali do Ankove
kmetije. Za prijetno vodenje sta poskrbela Jožica in
Jože Polajnar z vnukoma.
Prva skupina si je najprej
ogledala muzej Toneta Jere-

pohvalno odzvali tudi predsedniki vseh drugih gorenjskih društev.

KMALU SE SREČAMO NA
12. ŠPORTNO-REKREATIVNEM

PRIZNANJA ZA NAJBOLJŠE,

SREČANJU

NAJSTAREJŠE IN NAJMLAJŠE

Kljub letošnji zeleni zimi
nam je z velikim angažiranjem in še posebej s prizadevnostjo Jožice Polajnar
uspelo izvesti drugo aktivnost iz koledarja prireditev
gorenjskih diabetikov. Vabila smo poslali tudi 12. društvom po Sloveniji, ki mejijo na snežna območja, z
željo, da bi naše tradicionalno druženje prerastlo v
zimsko druženje slovenskih
sladkornih bolnkov. Žal
vabljena društva niso pokazala zanimanja za zimske
aktivnosti.
Da pa smo lahko tako
dobro organizirali in razveselili udeležence, so nam s

Že po tradiciji obdarimo
z ročko kislega zelja zadnje
tekmovalce v skupinah, z
darili pa se spomnimo tudi
najstarejših udeležencev
pohoda in tekačev. Pri ženskah sta bili to pohodnica
Anica Krelj, letnik 1922, iz
Škofje Loke, in tekačica
Sonja Prevc, letnik 1932, z
Jesenic. Pri moških je bil
najstarejši pohodnik Franc
Žontar, letnik 1927, in
tekač Marijan Gantar, letnik
1937, oba iz Škofje Loke.
Treba pa je omeniti tudi
najmlajšo udeleženko vseh
naših dosedanjih tekmo-

TEKLI SMO KLJUB
POMANJKANJU SNEGA
Tekači smo pri nekdanji
carinarnici parkirali avtomobile in do tekaške trase
opravili še desetminutni
pohod. Za brezhibno organizirano tekmovanje sta na
startu poskrbela starter
Riko in Zinka, ki je tekmovalcem razdeljevala številke, na cilju je meril čas Damjan, za pobiranje številk
in pogostitev pa sta skrbela
Jolanda in Brane. Na snežnim razmeram prilagojeni
progi se je pomerilo šest
žensk in devet moških, in
sicer v dveh ženskih in
dveh moških starostnih
skupinah.
Ne glede na pomanjkanje
treninga njihov nastop ni
bil slab. V kategoriji do 50
40

Po tekmovanju je sledilo obvezno fotografiranje vseh udeležencev
smučarskega teka

ba, druga pa je krenila
proti Ankovim slapovom.
Po ogledu obeh zanimivosti, so se pohodniki zadovoljno vrnili na izhodišče,
kjer jih je čakalo presenečenje – narezek mesnih in
sirovih dobrot z aperitivom
in čajem.
Nekaj po 12.30 smo se
pohodniki in tekači vrnili v
Pension Valerija, kjer je čakalo zelo okusno kosilo. Po
kosilu smo razglasili rezultate tekov na smučeh in
podelili medalje. Vsi udeleženci tekov so bili nagrajeni tudi s praktičnimi darili.
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vanj, to je bila še ne devetletna Rozi Golmajer iz Tržiča, ki je bila na koncu
druga. Nesmemo pozabiti
omeniti udeleženca z Jesenic Čazima Babiča, ki je na
tekaške smuči prvič stopil
dan prej in mu je z dobro
voljo, vztrajanjem in ob
burnem navijanju ob progi
uspelo priteči skozi cilj.
Za dobro razpoloženje, ki
je trajalo do 16. ure, je poskrbel mladi harmonikar
Tomaž. Tudi to srečanje je
pokazalo, da je druženje
gorenjskih diabetikov res
zelo prijetno, saj so se zelo
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Najmlajša udeleženka
Rozi Golmajer iz Tržiča

svojimi prispevki pomagali
tudi donatorji: Tus Trade,
Jani Brolih, Nada Rebolj,
Irena Smrtnik in Ana Žagar
z Jezerskega, Dare Kuhar iz
Dupelj, Janko Jeglič iz Podbrezij in Pekarna Orehek iz
Kranja. Vsem se najlepše
zahvaljujemo.
Člane pa že vabimo na
prihodnjo aktivnost, ki bo v
soboto, 26. maja, in sicer
na 12. športno-rekreativno
srečanje društev diabetikov
Slovenije, ki bo v kranjski
vojašnici.
Ivana Benegalija

IZ NAŠIH DRUŠTEV

Sprejete smernice delovanja
za obdobje 2007-2011
Kranjski sladkorni bolniki smo se konec marca zbrali na
občnem zboru in napolnili osrednjo dvorano Mestne občine
Kranj. Od gostov so se povabilu odzvali predsednik Zveze
društev diabetikov Slovenije Janko Kušar in predstavniki
gorenjskih društev sladkornih bolnikov.
Začetek občnega zbora je
popestrila z izvajanjem romantičnih skladb citrarka
Maruša Oseli. Po uvodnih
formalnostih, otvoritvi in
izvolitvi organov zbora, je
sledilo poročilo o delu društva v letu 2006. Največ
časa je bilo namenjenega
programu dela društva za
obdobje 2007-2011 ali kot
smo ga v izvršnem odboru
poimenovali Smernice razvoja delovanja društva za
štiriletno obdobje.

SOCIALNI PROGRAMI,
IZOBRAŽEVANJE, PODMLADEK ...
V smernicah smo zapisali,
da bomo tako kot v prejšnjih letih spremljali temeljna načela društva, z organiziranimi oblikami dela in
povezovanjem članov pa bo
društvo omogočalo in zagotavljalo vključevanje sladkornih bolnikov v delo in pro-

grame društva. Pri tem so
nam osnovno vodilo uspešno izvedene dejavnosti v
preteklem obdobju ter pobude in predlogi članov društva. V programu smo posebej poudarili socialni program, izobraževanje, članstvo, podmladek, obveščanje in društvene prireditve.
Naše želje in cilji so veliki. Soočanje z boleznijo in
njenim zdravljenjem je za
vsakogar težka življenjska
izkušnja, zato si želimo pomagati med seboj, izmenjati izkušnje in se družiti. Iz
programa dejavnosti za
letos je razvidno, da bomo
pripravili več pohodov in izletov, pri čemer imata posebno mesto organizacija 12.
športno-rekreativnega srečanja sladkornih bolnikov iz
vse Slovenije v maju in proslave ob 30-letnici delovanja društva v novembru.

Damjan Skumavc, Zinka Šarabon in Irma Zupan.
Srečanje je bilo tudi priložnost za podelitev priznanj. Prejemnikov priznanj
je bilo letos kar nekaj. Bronasto plaketo Zveze društev diabetikov Slovenije z
listino za dolgoletno in prizadevno delo v društvu so
prejeli Ivan Benegalija, Štefan Korošec, Jožica Polaj-

Društvo je tudi finančno
uspešno poslovalo, zato je
bilo finančno poročilo soglasno sprejeto, sprejet pa
je bil tudi letošnji finančni
načrt, v katerem so pomembne postavke pri prihodkih članarina, dotacije in
denarna sredstva FIHO, pri
odhodkih pa
izvajanje preventivnih socialnih programov in stroški
za organizacijo 12. srečanja
in proslave ob
Prejemnice društvenih priznanj Marica Hace,
Danica Klofutar, Nada Ribnikar in Poldka Arh
30-letnici.

PRIZNANJA ZA
PRIZADEVNO DELO
Letošnji občni zbor je bil
tudi volilni. Prisotni so izglasovali, da bo društvo tudi v
prihodnjem mandatu vodil
predsednik Miro Snedec, v
izvršnem odboru pa bodo
še Ivan Benegalija, Aldo Jurančič, Brane Markovič, Jožica Polajnar, Jolanda Polanec,

Prejemniki priznanj Zveze društev diabetikov Slovenije Štefan Korošec, Jožica Polajnar, Jolanda Polanec,
Irma Zupan in Ivan Benegalija, ki sta se jim na odru pridružila Janko Kušar, predsednik zveze, in Miro Snedec,
predsednik društva
A P R I L
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nar, Jolanda Polanec in
Irma Zupan, društvena
priznanja za aktivno delo v
izvršnem odboru pa Poldka
Arh, Marica Hace, Danica
Klofutar in Nada Ribnikar.

BOGAT PROGRAM
OB PROSLAVI

30-LETNICE DRUŠTVA
Letos naše društvo pripravlja obsežnejši program,
saj želimo počastiti 30-letnico svojega delovanja. Pestro delovanje društva zagotavlja večje vključevanje
in sodelovanje ne samo
sladkornih bolnikov, ampak
tudi njihovih svojcev, da se
nam pridružijo, saj nujno
potrebujemo sveže moči in
ideje, čemur je bil namenjen tudi poziv vsem prisotnim članom v dvorani
na koncu občnega zbora.
Zato smo toliko bolj z veseljem in ploskanjem sprejeli ponujeno pomoč škofjeloškega in jesniškega društva pri organizaciji majskega športno-rekreativnega
srečanja. Na koncu je sledilo še kratko družabno srečanje v prijateljskem razpoloženju in ob prigrizku.
Jolanda Polanec
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Sedemdnevni
zdravstveni program
v Šmarjeških Toplicah

V šestih letih že sto
pohodov in prehojenih
800 kilometrov

Od 11. do 18. februarja je kranjsko društvo sladkornih
bolnikov v sodelovanju s Šmarješkimi Toplicami za svoje
člane organiziralo 7-dnevni zdravstveni program, v katerem
smo se naučili obvladovati sladkorno bolezen in kljub temu
živeti kakovostno življenje.

Pohodništvo je druženje, ki ugodno vpliva na zdravje,
čustva in gibalne sposobnosti. Pohodi niso le premagovanje
klancev, bregov in brezpotij, ampak so svojevrstno
izobraževanje. Med pohodi se namreč pogovarjamo o
premagovanju sladkorne ali kakšne druge bolezni, o zdravi
prehrani, zdravilnih zeliščih, sadjarstvu, kulturi, zgodovini,
krajevnih znamenitostih in podobnem.

Po prijetni vožnji z »veselim« avtobusom smo prispeli v Šmarješke Toplice. V
recepciji so nas prijazno
sprejeli in usmerili v lepo
urejene hotelske sobe. Še
isto popoldne so nam v posebni dvorani pripravili dobrodošlico ter nam postregli s pogačo in pijačo.
Predstavili so nam urnik
dejavnosti, ki ga je prejel
vsak udeleženec.
Vsako jutro ob 7.15 je
bilo merjenje sladkorja v
krvi, nato samopostrežni
zajtrk. Vodena telovadba v
bazenu je bila ob 8.30,
nato ob 11. uri še vodena
aerobna telovadba v bazenu ali dejavnosti po programu vsakega posameznika. Popoldne je bilo namenjeno za pohode. Zvečer je bila večerja in nato
glasba.
To je bil reden vsakodnevni program, ki so nam ga
popestrili v popoldanskem
času z brezplačno nego
obraza, šolo zdrave kuhinje, s predavanjem o sladkornem bolniku in njegovi
psihi ter o negativnem in
pozitivnem odnosu do življenja. Seveda se tudi šesttočkovnemu merjenju sladkorja v krvi nismo mogli
izogniti. Zaradi dobre
hrane so meritve pokazale
nekoliko zvišane vrednosti
sladkorja.

POHODI, IZLETI,
ZABAVA IN PLES
Vsakodnevni pohodi s
prijaznima animatorjema
Sabino in Branetom, ki sta
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nas vodila po bližnji okolici, so nam popestrili prijetno bivanje v Šmarjeških
Toplicah. Naučila sta nas
tudi nordijske hoje. Na izlet
smo se popeljali v Novo
mesto, kjer smo si ogledali
muzej in kapitol ter popili
zelo dobro kavico.
Odpeljali smo se tudi na
Trško goro, »oblečeno« v
vinsko trto in zidanice, od
koder je zelo lep razgled
na Novo mesto, Šentjernej
in Otočec. Na enem izmed
pohodov smo si ogledali
tudi stari mlin, kjer so nas
pogostili z domačim kruhom, cvičkom, jabolki in
sokovi, lahko pa smo se
založili tudi z moko.
Ko smo bili v Šmarjeških
Toplicah, je naš član Rudi
Bertoncelj praznoval častitljiv 81. rojstni dan, zato
smo ga razveselili s skromnim darilom in mu zapeli
»vse najboljše«. Vsak večer
nam je bilo namenjene tudi
nekaj zabave. Uživali smo
ob zvokih večno zelenih
melodij in tudi malo zaplesali. Ne gre pozabiti prelestno čarobnega večera v
bazenu ob svečah in šampanjcu.
Vseh 36 udeležencev
zdravstvenega programa se
bo z veseljem spominjalo
doživetij v Šmarjeških Toplicah in ugotovitve, da so
za naše zdravje najpomembnejši varovalno uravnotežena prehrana, veliko
gibanja in dobre volje. Zato
se bomo vedno radi vračali
tja, kjer nam je bilo lepo.
Beba Kambič
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Organizirane pohode
smo v novomeškem društvu sladkornih bolnikov
uvedli spomladi 2001. Prvih
pohodov so se udeležili
tudi samo trije člani, zdaj
pa jih je v povprečju okoli
18. Prvi letošnji pohod je
bil že stoti po vrsti. Najbolj
redni pohodniki smo obiskali vse kontrolne točke
Trdinove planinske poti.
Prehodili smo okrog 800
kilometrov poti.
Razen nekaj uvodnih pohodov vse druge vodi članica Planinskega društva
Novo mesto Fani Vovk.
Nekaj članov se pohodov
udeležuje že od vsega začetka, nekaj jih je prenehalo, več pa se jih je priključilo na novo. Vsak član društva ima svoje nagibe, zaradi katerih se udeležuje
vodenih skupinskih pohodov in krajših izletov. Nekaj
vtisov pohodnikov v nadaljevanju potrjuje pravilnost
odločitve izvršnega odbora
društva, da pristopimo k
organiziranemu pohodništvu.
Zina: V skupini sem od
vsega začetka. Le redko se
pohoda ne udeležim. Zelo
težko bi izrazila vsa prijetna občutja, ki jih polnijo
vtisi in doživetja s teh po-

hodov. Poleg vsega lepega,
včasih tudi napornega, mi
največ pomeni to, da sem
bila na večini poti prvič. Ko
prvič hodim po poteh, stezah, gričkih, dolinah, planjavah, ob potokih, skozi
vasi in po razglednih točkah, začutim veliko zadovoljstvo.
Teh lepot naše bližnje
okolice sama prav gotovo
ne bi prehodila, niti jih ne
bi videla. V skupini je to
lepše. Od naše vodnice Fanike izvem za imena krajev
in vzpetin, ki jih razkrije
pogled na lepo pokrajino.
Za pestrost občutkov na
naših pohodih poskrbijo
tudi letni časi in različne
vremenske razmere.
Josip: Težko strnem vse
vtise o tem, kaj mi pomenijo ti pohodi, ki so bili sestavni del ritma mojega
življenja. Postali so oblika
druženja in spoznavanja
novih ljudi. Na pohodih se
z nekaterimi bolj zbližaš, z
drugimi pa manj. Skratka,
veliko stvari se dogaja med
pohodi. Pomembno je, da v
teh nekaj urah pozabim na
vsakodnevne skrbi.
Vodnica Fani skrbno pripravi vsako pohodniško
turo, pokaže nam marsikatero zanimivost na poti,

za nego vaših nog
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pove ali prebere kaj o zgodovini kraja ali o kakšnem
pomembnem dogodku, ki
je povezan s tem krajem.
Poskrbi tudi za prijetno počutje v skupini in je pozorna na vsakega posameznika. V skupini je tudi »opozicija« (tisti počasnejši), ki
se oglašajo s pripombami,
da bo Fani spet našla hrib,
ali da je cepljena na hribe.
Še vedno mi v ušesih zvenijo besede sopohodnika Tineta, ko mi je zapel pesem
Hribčki ponižajte se, dolince povišajte se.
Zadnje mesece mi nagaja
zdravje in me v skupini pogrešajo, predvsem tisti, ki
ljubijo zmernejši tempo
hoje Na lanskem zadnjem
pohodu so me razglasili za
Coklo skupine in me obdarovali s posebnim darilom.
Ob koncu tega utrinka se
zahvaljujem vsem pohodnikom za vse dobro, ker so
me podpirali in bodrili ali
kako drugače kaj dobrega
storili zame in za mojo
dušo.
(Pohodniki seveda pričakujemo, da se bo Josip
vrnil v naše vrste.)
Fanika Vovk (vodnica pohodov): Ko mi je bila zaupana ta prijetna dolžnost,
da vsakih štirinajst dni
vodim pohode članov Društva diabetikov Novo
mesto, si nisem predstavljala, da bom to počela
tako dolgo. Na začetku je
bilo zelo »klavrno«, saj so
na pohod prišli le trije ali
štirje pohodniki. Rekli smo
si: vztrajali bomo, pa bo,
kar bo. In glej ga zlomka;
četica pohodnikov se je začela daljšati. Pridružile so
se nam tudi onkološke bolnice skupine za samopomoč in zdaj nas je na pohodu že dvajset, včasih
tudi več.
Preveva me zelo prijeten
občutek, da mi ljudje zaupajo in da so srečni, ko
skoraj pred domačim pragom spoznajo nov kraj in
nove zanimivosti. Res je,
da se včasih sliši kakšen
vzdihlaj »dost mam«, ven-

dar ko potem sledi počitek,
ko se za ovinkom pokaže
nov svet ali se z vrha pokaže nov vrh, je trud pohodnikov poplačan, meni pa je
v zadoščenje, ko vidim zadovoljne in srečne obraze.
Za letos smo si rekli: »Še
bomo hodili, pa ne samo
za zdravje, tudi za prijetno
druženje in razburljiva presenečenja.«
Fani: Pohodništvo je druženje, ki ugodno vpliva na
zdravje, čustva in gibalno
sposobnost. Pohodi niso le
premagovanje klancev, bregov in brezpotij, ampak so
svojevrstno izobraževanje.
Med hojo se namreč pogovarjamo o premagovanju
sladkorne ali kakšne druge
bolezni, zdravi prehrani,
zdravilnih zeliščih, sadjarstvu, kulturi, zgodovini,
krajevnih znamenitostih in
podobnem. Utečen ritem
pohoda včasih zmoti bolj
redek ali nenaden dogodek.
Zgodilo se je že, da nam je
pot prekrižal trop srn; da je
bilo treba prečkati narasli
potok po improvizirani brvi
in ko smo loveč ravnotežje
po majavih vejah le prešli
na nasprotni breg. Ja, pa še
to: pohodniški »polži« bi
bili zelo hvaležni, če postanki ne bi bili tako skopo
odmerjeni.
Marija: Pohodnikom sladkornim bolnikom sem se
pridružila kot onkološka
bolnica skupine za samopomoč pred dobrimi tremi
leti. Vsak pohod mi daje
novih moči in nikoli ne bi
videla toliko lepot naše Dolenjske in Bele krajine, če
se ne bi udeleževala teh
pohodov. Preveč je lepih
vtisov in bila bi krivična, če
bi izdvojila le nekatere.
Vsako drugo sredo se veselim srečanja s prijaznimi in
v večini veselimi ljudmi. Vsi
se trudimo, da tegobe pustimo doma. Če pa že zaidemo v krizo, nam s prijetno šalo priskoči na pomoč
vodnica Fanika. Ja, res mi
je na teh pohodih zelo lepo
in želim si, da bi tako tudi
nadaljevali.

Cveta: Med množico pohodov mi je v spominu
ostal tisti na Tolsti vrh, ko
so našo smer pohoda presekali gradbinci s svojimi
stroji. Pohod smo nadaljevali po gradbišču češ »plavaj po blatu kakor veš in
znaš«. Kakšni smo bili, ko
smo se izkopali iz blata, si
lahko le mislite. Naši slabi
volji se je smejala vodnica
in nas tolažila s tem, da je
tudi to svojevrstno doživetje. Konec koncev je bilo to
tudi res.
Anka: Ko zaradi zdravstvenega stanja nisem
mogla več slediti tempu
pohodniške skupine novomeških upokojencev, sem
iskala nove možnosti za
hojo v organiziranem pohodništu. Prijateljica mi je
svetovala, naj se pridružim
sladkornim bolnikom, kar
sem tudi storila, in ni mi
žal. Ugotovila sem, da mi
ritem njihovih pohodov
zelo ustreza. Sama sicer
veliko hodim, vendar so
pohodi v skupini nekaj
čisto drugega. Odnosi v
skupini so zelo domači in
topli. Ob lepem vremenu
sem še posebej srečna, ko
uživam ob pogledu na
našo lepo pokrajino. Po
vsakem pohodu se že ve-
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selim naslednjega in si
želim zdravja, da bi lahko
še dolgo uživala te radosti.
Silva nas večkrat preseneti s kakšno pesmico, zato
tudi tokrat nekaj poezije iz
njene zakladnice:
Ko se spomnim na vse poti,
ki smo jih skupaj prehodili,
na čas, ki skupaj smo ga
preživeli,
naužili se pogledov v dolino,
nadihali svežine v gozdovih
in gričih,
obenem pa se tudi prepotili
in za zdravje svoje vse bi
naredili.
Brez vseh skrbi prihajam na
pohod,
ni mi treba misliti ne kam,
ne kod.
A poti je bilo treba izbrati,
pomisliti, da ne bo prestrmo,
da jih večina zmogla bo
in da na koncu vsem nam
bo lepo.
Da so pohodi res še zaželeni,
smo iz pogovorov razbrali.
Tudi zadnji pohod je bil
spodbuda,
da se bomo zopet zbrali.

Naj končam z besedami,
ki jih je zapisal Josip: »Ljubim življenje in vse, kar je
lepo. Neizmerno rad počnem vse, kar me veseli. Radosti me družba pozitivno
naravnanih ljudi.«
Pripravil: Silvo Oblak

Knjiga
SLADKORNA
BOLEZEN
(Kako živeti z njo;
Dejstva od A do Ž;
100 receptov za
zdravo prehrano),
avtorja:
Marko Medvešček
in Maruša Pavčič.
Knjigo priporočamo
diabetikom, da iz
nje izvedo odgovore
na svoja vprašanja
o sladkorni bolezni
in si s pomošjo
receptov pripravijo
primerne obroke.
Cena je
12,56 evra
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Jesenice

V društvo je včlanjenih le
12 odstotkov sladkornih bolnikov
Jeseniško društvo sladkornih bolnikov je imelo redni občni
zbor 16. marca v Domu dr. Franceta Berglja. Poleg članic in
članov so se ga udeležili predsednik Zveze društev
diabetikov Slovenije Janko Kušar, župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger in predstavniki društev sladkornih
bolnikov Domžale, Kranj in Škofja Loka.
Na občnem zobru smo
pregledali delo preteklega
leta in sprejeli letošnji program dela. Lani je bil dosežen pomemben rezultat pri
povečanju števila članov
društva. Zdaj je vanj včlanjenih 393 članic in članov,
kar je 70-odstotno povečanje v primerjavi z letom
2004, kljub temu pa je v
društvo včlanjenih le 12 od-

prehrani in telesni aktivnosti,
• organizcijsko delo pri delovanju društva, ki ga
vodi izvršilni odbor.
Predsednik zveze Janko
Kušar je predstavil aktivnosti zveze, ki uspešno deluje
že 50 let. Pohvalil je delo
našega društva ter nas seznanil, da so združeni narodi sprejeli resolucijo in pro-

Občni zbor je pozdravil župan
jeseniške občine Tomaž Tom
Mencinger in pohvalil delo
društva, ki je lahko zgled drugim

Priznanja zveze za prizadevno delov v društvu so prejeli Margareta
Koder, Milica Berlot in Oto Kelih

Občnega zbora se je udeležilo veliko članic in članov jeseniškega
društva

stotkov sladkornih bolnikov
z območja, na katerem deluje jeseniško društvo.

DOBRO SODELOVANJE
GORENJSKIH DRUŠTEV
Program za leto 2006 je
bil dosledno uresničen in je
zajemal:
• merjenje vsebnosti sladkorja in holesterola v
krvi, krvnega tlaka in telesne teže,
• delavnice o reedukaciji
bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 in zdravem
življenjskem slogu,
• predavanja o zdravljenju
z insulinom, samokontroli, gibanju za zdravje,
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gram o varstvu sladkornih
bolnikov.
Župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger je
pozdravil vse prisotne in
pohvalil delo društva. Dejal
je, da smo s strokovnim
delom in z družabnimi dejavnostmi lahko zgled drugim društvom v občini.
Predstavniki gorenjskih
društev so pohvalili sodelovanje zlasti na področju rekreativnih dejavnosti.

VSEBINSKO ZAHTEVEN,
STROKOVEN IN RAZNOLIK
PROGRAM DELA ZA LETOS
Predstavljeni program za
letos je bil soglasno sprejet
A P R I L

la (enkrat na teden od 17.
do 19. ure na sedežu
društva),
• šest vsebinskih predavanj
na temo spoznavanja in
zdravljenja sladkorne bolezni,
• družabna srečanja,
• rekreativne pohode v organizaciji gorenjskih društev sladkornih bolnikov,
• sodelovanje z drugimi
društvi sladkornih bolnikov, Zvezo društev diabetikov Slovenije, z zdravstvenimi ustanovami, krajevnimi skupnostmi, občnami in drugimi humanitarnimi organizacijami.
Program je vsebinsko
zahteven, strokoven in raznolik, zato bo treba za njegovo uresničitev vložiti veliko truda, znanja in tudi
finančnih sredstev.

in predvideva:
• delavnice reedukacije
sladkorne bolezni tipa 2,
ki vključuje osnove sladkorne bolezni, pomen samovodenja sladkorne bolezni, kontrole, zdravljenja, pravilne prehrane in
morebitne zaplete pri
sladkorni bolezni,
• delavnico o zdravem življenjskem slogu,
• aktivno letovanje in okrevanje v Strunjanu (maja)
in Rogaški Slatini (septembra) po programu za
sladkorne bolnike,
• merjenje vsebnosti sladkorja v krvi, krvnga tlaka,
telesne teže in holestoro-

2 0 0 7

Na koncu uradnega dela
občnega zbora je predsednik zveze Janko Kušar podelil priznanja za prizadevno delov v Društvu diabetikov Jesenice. Bronasto
plaketo zveze je prejela
Margareta Koder, srebrno
Milica Berlot in zlato Oto
Kelih.
Ob zvokih Janeza Berganta se je nadaljevalo družabno srečanje in zavedanje,
da je sladkorna bolezen
grenka sopotnica za vse
življenje in da se vsak grižljaj plača z grenkim.
Oto Kelih

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Slovenj Gradec

Udeležili smo se
pohoda po Jurčičevi poti
Od leta 1994 je vsako prvo soboto v marcu pohod po deželi
Desetega brata oziroma po Jurčičevi poti, saj je četrtega
marca obletnica pisateljevega rojstva. Pot gre iz Višnje Gore
čez Polževo do Muljave. Prvič so jo organizirano prehodili
ob 150. obletnici rojstva našega prvega romanopisca. Leta
1998 je bila klasična pot podaljšana s šolsko potjo, dolgo štiri
kilometre, z Muljave do vasi Krka, kamor je Jurčič začel
hoditi v šolo.
Letošnjega, 14. pohoda,
ki je dolg 15 kilometrov,
smo se prvič udeležili tudi
člani Društva diabetikov
Slovenj Gradec. Pridružili
smo se planincem PD Mislinja, ki se pohoda udeležujejo že več let. Avtobus je
iz Slovenj Gradca krenil ob
5. uri in se ustavljal vse do
Velenja, da je pobral vse
pohodnike. Prvi daljši postanek smo imeli na Trojanah, saj je že skoraj pravilo, da si nekateri naši člani
radi privoščijo trojanske
krofe.
Kar hitro smo prispeli v
Višnjo Goro. Tisti, ki smo
bili na pohodu prvič, smo
dobili kartončke, ki so nam
jih na kontrolnih točkah žigosali. Prvi žig smo dobili
na štartu v Višnji Gori, drugega na postanku na Polževem in tretjega na koncu
pohoda na Muljavi. Pot
pelje mimo številnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter pomnikov naravne
dediščine.

PRVI POSTANEK
NA POLŽEVEM
Višnja Gora je mestece
(mestne pravice je dobila
že leta 1478), ki leži v dolenjskem podolju na podolgovatem pomolu pod Starim gradom, od katerega
so ostale le ruševine. Novejši del naselja leži ob
vznožju griča, ob potoku
Višnjica, onkraj glavne
ceste in železnice Ljubljana-Novo mesto, po katerih
je tudi najlažji dostop do
izhodišča poti.

Po kratkem sprehodu
skozi staro mestno jedro
smo krenili mimo cerkvice
Sv. Ane in se počasi začeli
vzpenjati. Pot nas je vodila
navkreber po mehkih gozdnih tleh, pod nogami pa smo poslušali šelestenje
listja, saj ni bilo
zime oziroma
snega. Šli smo
mimo razvalin
Starega gradu
gospodov Višnjegorskih iz 11.
stoletja, ki stoji
na 520 metrih
nadmorske višine, nato nadaljevali pot proti vasi
Pristava in skozi
vas Zavrtače.
Hodili smo po
mehkem gozdnem kolovozu in
po dobri uri
hoda prispeli do
planote Polževo,
kjer je pred domom, za katerega v zadnjih nekaj letih
skrbijo bolje, kot so prej,
sledila malica s prvim daljšim postankom. Najprej
smo stopili v vrsto, da smo
dobili drugi kontrolni žig,
nato pa do stojnice, kjer so
višnjegorski gasilci pohodnikom zastonj ponujali čaj.
Tudi na drugih stojnicah
so društva kmečkih žena iz
okoliških vasi in tudi drugi
prijazno ponujali, proti plačilu seveda, jedačo (suhe
klobase, potico, flancate,
ocvirkovko, suho sadje ...)
in pijačo (sadjevec, medico,
dolenjsko vino ...), vendar
je večina iz naše skupine

imela malico kar iz nahrbtnika, saj na stojnicah ponavadi ponujajo takšne dobrote, ki za nas »cukerčke«
niso primerne.

V OSRČJU
JURČIČEVIH KRAJEV
Od Polževega naprej smo
po krajšem vzponu čez
smučišče, na katerem so
prizadevni domačini postavili tudi razsvetljavo, ki jim
letos zaradi pomanjkanja
snega ni kaj dosti koristila,

lahko na tem delu poti uživali ob lepem razgledu.
Pred nami bi se odprle
svetle dolenjske doline, v
lepem vremenu pa bi videli
celo Julijce, Karavanke,
Kamniške Alpe in Snežnik
proti jugu, Kum proti severu in Trdinov vrh proti
vzhodu. Nato se je pot začela rahlo spuščati do vasi
Male Vrhe, kjer smo vstopili v osrčje krajev, v katere
je Jurčič postavil večino
svojih pripovedi. Iz vasi
smo zavili proti vzhodu,
proti komaj vidnim razvalinam gradu Roje - prizorišču Jurčičeve povesti Grad
Rojinje - in gradu Podlesek
iz Desetega brata.

Prva postojanka je bila na Polževem

ali ob vlečnici, prišli do podružnične cerkve svetega
Duha, kjer smo se nekoliko
ustavili in si ogledali še
njeno notranjost. Cerkev, ki
je bila pred leti že skoraj
pozabljen pomnik slovenske kulturne dediščine, se
namreč ponaša z imenitnim gorskim portalom, ki
je bil pred kratkim obnovljen Pri cerkvici je na 630
metrih nadmorske višine
tudi najvišja točka Jurčičevega pohoda.
Od tod se pot nadaljuje
po travnikih, na katerih se
poleti pase živina, proti jugovzhodu. Če bi nam bilo
vreme bolj naklonjeno, bi

A P R I L
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NAJBOLJ SMO SE
NASMEJALI KRJAVLJU
V nadaljevanju smo šli
po gozdni poti, ki je bila
izmenjaje zdaj makadamska, zdaj asfaltna, po grapah, mimo idiličnega bajerja Laškovec do cerkve
sv. Janeza Krstnika, zgrajene sredi 14. stoletja v kombinaciji gotike in baroka.
Pri cerkvi se je vredno
ustaviti tudi zaradi groba
viteza Foedransberga,
enega izmed lastnikov
gradu Kravjek, nekoč Weineck, ki ga je Jurčič v Desetem bratu preimenoval v
Slemenice.
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Pot od Kravjeka čez vas
Oslica je lepa in nas je
hitro pripeljala na cilj na
Muljavo, kjer je bilo okoli
Jurčičeve domačije, ki se je
razvila v pravi etnografski
muzej na prostem, že več
kot pet tisoč pohodnikov.
Poseben čar dodaja Jurčičevini poletno gledališče,
kjer domača amaterska
gledališka skupina vsako
leto v poletnih mesecih
uprizori katero od Jurčičevih del.
Na Muljavi smo dobili še
zadnji žig kot potrdilo, da
smo pot prehodili v celoti.
Poiskali smo si primeren
prostor sredi listnatega
gozda, kajti osrednja slovesnost ob koncu poti se
je ravno začela. Najprej je
pohodnike nagovoril župana Ivančne Gorice Jernej
Lampret, nato pa je kot
slavnostni govornik nastopil minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak.

V gozdu smo našli primeren prostor za spremljanje proslave

Nekaj skladb je zaigrala
godba Stična, mešani pevski zbor pa je zapel nekaj
pesmi. Sodelovali so tudi
člani KD Josipa Jurčiča. Folklorna skupina je zaplesala
nekaj plesov, na koncu
programa pa je nastopil
tudi Krjavelj (igra ga župan

Lampret) in njegovim norčijam smo se vsi od srca
nasmejali.

NA JURČIČEV POHOD BOMO
ŠLI TUDI PRIHODNJE LETO
Z Muljave smo se z avtobusom odpeljali do Trebnje
Gorice, od koder smo šli

peš do izvira Krke. Krška
jama, v kateri izvira reka
Krka, je lepo urejena in
osvetljena. V njej smo videli tudi človeško ribico, ki jo
imajo v akvariju. Videli smo
torej še en del čudovitega
kraškega podzemlja naše
lepe dežele.
Skratka, pot je bila tako
lepa, da jo lahko prehodi
vsakdo. Srečo smo imeli
tudi z vremenom, ki je bilo
sicer malce megleno in
oblačno, toda ravno prav
toplo za tako hojo. Pomembno je, da ni deževalo. Tako smo lepo hodili in
si napasli oči ob lepi gričevnati pokrajini. Po pohodu
smo se vrnili v avtobus in
se odpeljali nazaj proti
domu. Z lepimi spomini v
srcu smo sklenili, da prihodnje leto zopet gremo na
pohod po Jurčičevi pot.
Pohod bi jubilejni, petnajsti.
Danica Sekavčnik-Kotnik

Društvo diabetikov Koper

Lani za 30 odstotkov povečali
število članov in izboljšali delo društva
Člani koprskega društva sladkornih bolnikov smo aktivni
in se radi družimo. Priložnosti za druženje imamo veliko,
kot so na primer razna predavanja, izleti, šola kuhanja,
novoletna srečanja, organizirano letovanje v toplicah
in še bi lahko naštevali.
Na občnem zboru društva, ki je bil v petek, 23.
marca, je bila po podanih
poročilih in po predlogu letošnjega programa dela
društva dana le ena pripomba, in sicer, da se o

našem društvu v reviji Sladkorna bolezen nič ne piše.
Sklenili smo, da bomo tudi
to spremenili in o naših dejavnostih več pisali.
Zlasti člani našega izvršilnega odbora zaslužijo, da

NA R OČ ILN ICA

z a r e vi j o

o njihovem delu več pišemo in ga predstavimo širši
javnosti. Resnično jih lahko
pohvalimo in njihovo delo
označimo kot zelo uspešno, kar dokazujejo nekatera dejstva, in sicer: lani
se je število članov našega
društva povečalo za 30 odstotkov, vsa predavanja so
bila polno obiskana in udeležba članov je pri vseh organiziranih dejavnostih več

bol e zen

Ime in priimek:
Datum in leto rojstva:

Diabetik od leta:

Ulica, kraj in pošta:
Podpis:
Naročam se na revijo Sladkorna bolezen, ki izide petkrat na leto.
Posamezna številka stane 1,54 € (370 SIT), letna naročnina pa 6,5 €.
Članom društev diabetikov ni treba naročati glasila, ker ga dobijo brezplačno pri društvu.

kot zadovoljiva. Člani izvršilnega odbora se zavzamejo tudi za pridobivanje
denarnih sredstev, namenjenih za delovanje in aktivnosti društva, saj ta ne
priletijo kar sama na transakcijski račun.
Pri organiziranih aktivnostih, ki jih pripravlja naš izvršilni odbor, rada sodeluje
večina članov društva. Veselimo se srečanj in prijetnega razpoloženja, ki se
vsakokrat razvije med
nami. Naša pozitivna
usmerjenost, medsebojno
spoznavanje in prijateljevanje, drobne pozornosti, izmenjava izkušenj … Vse to
nas bogati, da se laže spopadamo s težavami, ki nam
jih prinaša vsakdan, in s
težavami, ki nam jih prinaša sladkorna bolezen in
morda še kaj drugega.
Komaj čakam, da grem
aprilu zopet v šolo kuhanja
za sladkorne bolnike v
Strunjan in junija za en
teden v toplice.
Marta Pokoren

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Škofja Loka

Na občnem zboru tudi
o težavah z obiski pri diabetologu
Letošnji občni zbor škofjeloškega društva sladkornih bolnikov
je bil 17. marca (kje). Udeležilo se ga je lepo število naših
članic in članov. Gosta sta bila Janko Kušar, predsednik
Zveze društev diabetikov Slovenije, in dr. Tomaž Camlek.
Oba gosta sta zelo aktivno sodelovala pri delu občnega zbora in pojasnjevanju posameznih problemov. Janko Kušar, ki se po
Sloveniji redno udeležuje
občnih zborov društev
sladkornih bolnikov, ima
vedno najnovejše informacije o sodelovanju naše
zveze z državnimi organi
in o spremembah zakonodaje, ki se dotika sladkornih bolnikov. Omenil je tudi
potrebo po večji prijaznosti
posameznih zdravstvenih
delavcev, saj včasih kakšen
preprost starejši človek niti
ne ve, kaj mora storiti pri
nekaterih zdravstvenih pregledih in posegih.

mesece, tiste s tabletami
pa na pet do šest mesecev.
To je predolgo obdobje,
zato se pogostnost kontrolnih pregledov zmanjšuje,
kar za sladkorne bolnike ni

dobro. Ker je problem
pereč, je ministrstvu za
zdravje predlagal povečanje ambulantne diabetološke dejavnosti v Škofji Loki
za en dan na teden. Čeprav
je imel priporočilo zavarovalnice in kljub večkratnim
urgencam, z ministrstva še
vedno ni pozitivnega odgovora.

MANJ KONTROLNIH
PREGLEDOV PRI
DIABETOLOGU
Ni problem samo v prijaznosti zdravstvenega
osebja. Člani našega društva smo namreč zopet
ugotovili, da imamo prizadevnega in prijaznega diabetologa, vendar zaradi
omejitev ne moremo pogosteje do njega. Dr. Tomaž
Camlek nas je obvestil o
tem, da število sladkornih
bolnikov na območju štirih
občin, za katerega dela njegova ambulanta, močno
narašča. V kartotekah jih
ima več kot 1900. Problem
je v tem, da ima kot zdravnik koncesionar za diabetološko dejavnost priznani le
dve ambulanti na teden, za
takšno množico sladkornih
bolnikov pa bi potreboval
še najmanj eno na teden.
Ker mu je ministrstvo za
zdravje ne odobri, je čakanje daljše.
Zato mora tiste z insulinsko terapijo naročati na tri

Podpredsednici društva Mariji Mančevski je priznanje podelil Janko
Kušar, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

ZDRAVNIK S KONCESIJO
NE DELA NIČ SLABŠE
Predsednik Zveze društev
diabetikov Slovenije Janko
Kušar je pojasnil, da bo nacionalni program o sladkorni bolezni, ki se pripravlja,
odgovoril na te dileme.
Dodal je, da ja 20. decembra lani OZN sprejela resolucijo o sladkorni bolezni,
ki od vseh držav članic OZN
zahteva, da s pomočjo civilne družbe (tudi društev
sladkornih bolnikov) pripravijo svoje nacionalne programe in da se omeji naraščanje sladkorne bolezni.
Tudi v Sloveniji se kljub sorazmerno dobri zdravstveni
oskrbi in dobremu delovanju društev sladkornih bolnikov število sladkornih bolnikov še vedno povečuje.
Sicer pa je dr. Camlek pojasnil, da je koncesionar že
devet let in da mu politika
dela škodo, ko stigmatizira
zasebno zdravstvo, saj kot
zdravnik s koncesijo ne
dela nič slabše. Pohvalil je
delo našega društva, mi pa
smo se mu zahvalili za
strokovno pomoč, ki jo društvo pri njem vedno dobi.
Na vprašanje, kako pomagati sladkornim bolnikom z
depresijo, je odgovoril, da
je depresija pogosta pri

Občnega zbora se je udeležilo veliko članov škofjeloškega društva
A P R I L
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Društvo diabetikov Sežana
kroničnih boleznih in da jo
zdravnik težko prepozna.

OPTIMIZEM, DRUŽENJE
IN TELESNE AKTIVNOSTI
Občni zbor je dobro potekal tudi zaradi dobre pripravljenosti referentov za
posamezne točke. Kljub vabilom letos na njem ni bilo
nobenega predstavnika lokalnih skupnosti. Seveda
smo kar hitro ugotovili, da
letos ni predvolilno leto in
zato niso prišli. Prisotni pa
so bili predstavniki gorenjskih društev, ki so nam prinesli lepe pozdrave iz svojih okolij. Povedati je treba,
da smo gorenjski sladkorni
bolniki veliki prijatelji in se
pogosto in radi družimo.
Na občnem zboru je
predsednik zveze Janko
Kušar podpredsednici našega društva Mariji Mančevski podelil bronasto
priznanje Zveze društev
diabetikov Slovenije. Podeljena so bila tudi štiri društvena priznanja.
V kulturnem delu občnega zbora je pel zbor LTH.
Nastopili so tudi učenci OŠ
Ivana Groharja z glasbo in
recitacijo pesmi pesnice
Katarine Kalaba iz Škofij,
ki jo je posvetila Društvu
diabetikov Škofja Loka. Čeprav ji je sladkorna bolezen načela zdravje in ji pustila le petino vida, ni obupala in piše pesmi, ki jih
po različnih krajih Slovenije prepeva ob spremljavi
kitare. Izdala je tudi knjigo
pesmi Sem, kakršna sem.
V pesmih sporoča, da se je
sprejela takšno, kot je, in
da kljub bolezni živi v soglasju s seboj. Nadvse pomembno je spoznanje, o
katerem je pisala v pesmi
Najlepša je pot naprej!
Na koncu občnega zbora
smo še enkrat ugotovili, da
so optimiztem, druženje in
telesne aktivnosti nujni za
uspešno obvladovanje sladkorne bolezni. Seveda ob
strokovni zdravstveni negi,
ki nam jo dajejo naši zdravniki diabetologi.
Tekst: Peter Ceferin
Foto: Ivan Rolih
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Člani društva so
lahko tudi zamejski Slovenci
Sežanski sladkorni bolniki smo se 31. marca zbrali na
rednem letnem občnem zboru, pregledali v preteklem letu
opravljeno delo in sprejeli program dela za letos. V društvo
bomo letos prvič povabili sladkorne bolnike, Slovence iz
zamejstva, tako da bodo postali naši člani, čeprav so
italijanski državljani.
Občnega zbora, ki je bil v
veliki sejni dvorani občine
Sežana, sta se med drugimi
udeležila tudi podpredsednik skupščine Zveze društev diabetikov Slovenije
Ivan Bergoč in predstavnica
občine Sežana Tanja Ravbar. V svojem pozdravnem
govoru je pohvalila delo
našega društva in obljubila
občinsko pomoč pri sofinanciranju naših programov.
Ivan Bergoč, ki je hkrati
tudi predsednik društva
sladkornih bolnikov Ilirska
Bistrica, je ugotovil, da
naše društvo kljub skromnim finančnim sredstvom
uspešno deluje. Opozoril
pa nas je, naj v prihodnje v
svoj program vključimo čim
več dela z mladimi, saj se
sladkorna bolezen močno
širi prav pri mlajših. V
imenu Društva diabetikov
Ilirska Bistrica je obljubil,
da bodo poskrbeli za medsebojna srečanja, organizacijo pohodov, skupne izlete
in udeležbo na športnih
igrah.

BOGAT LETOŠNJI
PROGRAM DELA
O uresničevanju lanskega
programa in o prihodnjem
delu društva je spregovoril
predsednik sežanskih diabetikov Vladimir Janjić.
Ugotovil je, da smo program dela v celoti izpeljali,
najbolj pa smo ponosni na
čedalje večjo ozaveščenost
naših članov, saj se jih čedalje več udeležuje predavanj, na katerih se seznanjajo z vsemi pastmi in težavami sladkorne bolezni.
Tudi rekreacijska in izletniška aktivnost je med našiA P R I L

mi člani čedalje bolj priljubljena oblika združevanja in privablja čedalje več
članov. Ker naše društvo
združuje člane na območju

lanski, tudi kar se tiče sodelovanja z drugimi društvi, kot so invalidi, upokojenci, borci, Klub Maksa
Perca … Na občnem zboru
smo tudi sklenili, da bo
naše društvo vključilo v
članstvo tudi sladkorne bolnike iz zamejstva, ki se zanimajo za delovanje našega
društva in so izrazili željo
za članstvo v njem.

Na občnem zboru smo se zbrali 31. marca

štirih občin – Sežana,
Komen, Divača in HrpeljeKozina, smo organizirali
predavanja na sedežih teh
občin, kar se nam je obrestovalo pri obisku predavanj.
Eden največjih dosežkov
v preteklem programskem
obdobju je bila pridobitev
novih, večjih pisarniških
prostorov društva v središču Sežane, kar je izjemno
pomembno pri vsakodnevnih stikih s članstvom.
Tudi v letošnjem programskem obdobju bo vsa pozornost namenjena tistim
sladkornim bolnikom, ki nimajo svojcev in so potrebni
vsestranske pomoči. Še naprej bomo organizirali predavanja, ki so koristna za
naše poznavanje sladkorne
bolezni.
Tudi rekreacije in izletov
ne bo manjkalo, saj je letošnji program dejavnosti
prav tako bogat, kot je bil

2 0 0 7

PREDAVANJE
O KOŽNIH BOLEZNIH
Občni zbor smo končali s
predavanjem na temo
Kožne bolezni in sladkorni
bolniki. Predavala nam je
dermatologinja dr. Nastja
Lazar. Po njenem predavanju je Eddy Korsche predstavil svojo brošuro pod
naslovom Tako sem se znebil sladkorja, v kateri opisuje svoje izkušnje s sladkorno boleznijo. Pri naših
članih je brošura zbudila
zanimanje in so jo lahko
tudi kupili.
Ob prijateljskem pogovoru in prigrizku se je končalo še eno srečanje članov
Društva diabetikov Sežane,
prihodnje pa bo že 26.
maja, ko se bomo kot ponavadi v polnem številu
udeležili športnih iger v
Kranju.
Besedilo in foto: Boris Majdič

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Murska Sobota

Občni zbor in letošnji načrti
V soboto, 31. marca, smo se člani Društva diabetikov
Murska Sobota zbrali na občnem zboru, ki je bil
v restavraciji Zvezda. Udeležilo se ga je 80 članov in članic
in številni povabljeni gostje.
Tako se je občnega
zbora udeležila Zdenka
Tratnjek, dipl. m. s., iz
diabetične ambulante
Splošne bolnišnice Murska
Sobota, ki nas je s svojim
zanimivim in strokovnim
predavanjem poučila o novostih v prehrani sladkornega bolnika. Zbora so se
udeležili tudi Jože Casar,
podžupan Murske Sobote,
Suzana Preporučeni, dipl.
m. s., iz Zdravstvenega
doma Murska Sobota, ki je
koordinatorka programa
za zdravo življenje CINDI,
Metka Vlaj, višja fizioterapevtka, iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, člani
društva sladkornih bolnikov Lendava, člani Društva
bolnikov po možganski
kapi ŠTRK, Miša in Mojca
iz Johnson & Johnsona in
drugi gostje. Venček
pesmi nam je zapel Kvintet Prekmurci iz Tišine.

Sledila so poročila predsednika društva, blagajnika, nadzornega odbora in
predstavitev načrta dela za
letos. Sklenili smo, da
bomo med letom organizirali osem strokovnih predavanj, okrevanje in zdravstveno vzgojo v naravnem
zdravilišču, tri izlete po

Sloveniji, razne pohode,
nordijsko hojo, učne delavnice, in sicer šola zdravega hujšanja in šolo kuhanja
za sladkorne bolnike, ter
vsako prvo sredo v mesecu
sestanek in merjenje krvnega sladkorja v klubu PAC,
Lendavska ulica 5, v Murski
Soboti, kjer se za zdaj srečujemo in družimo. Ker so
prostori v četrtem nadsropju, je dostop omogočen z
dvigalom. Ob koncu leta
bomo na domu obiskali

Pozdravil nas je tudi Jože Casar,
podžupan Mestne občine Murska
Sobota

člane našega društva, ki se
zaradi bolezni ne morejo
udeležiti naših srečanj.
Tudi letos želimo še naprej povečevati svoje članstvo, uresničiti vse načrte
in širšo javnost obveščati o
našem delovanju. Prizadevamo si, da bi dobili svoj
prostor in sedež v Murski
Soboti, kjer bi se lahko sestajali, si pomagali in skupaj delovali. Vsi udeleženci
občnega zbora so soglasno
podprli naše predloge in
pobude.
Predavanje Zdenke Tratnjek o novostih v prehrani sladkornih bolnikov

Darko Miholič

Društvo diabetikov Nova Gorica

Na občnem zboru zopet o diabetičnem centru
Na Primorskem je že več kot 4200 sladkornih bolnikov in
samo na Goriškem (to je v občinah nekdanje novogoriške
občine) jih je po zadnjih podatkih s konca lanskega leta več
kot 2800. Stroka si po svoje prizadeva, da bi zajezila to
bolezen, a brez sodelovanja bolnikov ne more storiti kaj več.
Kljub tekšnim številkam je v Društvo diabetikov Nova Gorica,
ki deluje že polnih trideset let, vključenih samo 493 članov.

zdravljenje s popusti in avtobusnimi prevozi. Tudi
letos pripravljamo podobno
akcijo, ki bo maja prav tako
v Rogaški Slatini.

S SKUPNIMI MOČMI DO
DIABETIČNEGA CENTRA

V petek, 9. marca, je
imelo društvo svoj redni
letni občni zbor, na katerem
smo tudi sklenili, da si
bomo tudi letos prizadevali
storiti kaj več za blažitev
posledic sladkorne bolezni.
Naša prizadevanja bodo potekala v vsaj dveh smereh:
zagotoviti možnost skupinskega zdravljenja v enem od
slovenskih zdravilišč in obuditi prizadevanja izpred

nekaj let za odprtje diabetološkega centra na Goriškem.
Glede skupinske terapije
je treba povedati, da ima
društvo s tem že kar nekajletne dobre izkušnje, saj
smo samo lani v Rogaški
Slatini dvakrat izvedli takšno terapijo, ki se je je
udeležilo več kot sto članov
društva, kar pomeni več kot
vsak peti član. Društvo je
delno sofinanciralo to

Druga pomembna naloga,
ki smo jo prav tako potrdili
na občnem zboru, je nadaljnje prizadevanje za postavitev samostojnega diabetičnega centra na Goriškem. Tej
pobudi nasprotuje uprava
novogoriške bolnišnice, ki
pravi, da je za sladkorne bolnike na Goriškem že dovolj
dobro poskrbljeno. Pa ni. V
sklopu bolnišnice sicer deluje diabetološki dispanzer, a
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je čakanje predolgo (šest
mesecev in več), kar za nas
ni sprejemljivo. Primanjkuje
tudi osebja – od zdravnikov
diabetologov do višjih in srednjih medicinskih sester.
Že pred nekaj leti je bil
opuščen po zmogljivostih
sicer majhen, a vendarle samostojen bolnišnični oddelek za sladkorne bolnike,
tako da se zdaj sladkorni
bolniki lahko zdravijo le v
okviru internega oddelka.
Ob vsem naštetem torej niso
nenavadna prizadevanja
društva, da vendarle s skupnimi močmi z bolnišnico zagotovimo sladkornim bolnikom primerno zdravljenje.
Vojko Cuder
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DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

Datum

Vsebina

Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel. št..

sporočijo naknadno
avtobusna postaja Domžale, čas bo določen naknadno
avtobusna postaja Domžale, čas bo določen naknadno
avtobusna postaja Domžale
avtobusna postaja Domžale

društvena pisarna,
društvena pisarna,
društvena pisarna,
društvena pisarna,
društvena pisarna,

ob 8.00, AP Cerkno
objavljeno bo na plakatih
objavljeno bo na plakatih
objavljeno bo na plakatih
od 9.00 do 11.00, trgovina Biomed
ob 19.00, stara OŠ Idrija
ob 15.00, na "Vagi"

Zdenka Bogataj, 05 372 21 20
Zdenka Bogataj, 05 372 21 20
Rudolf Franko, 041 959 782
Zdenka Bogataj, 05 372 21 20
Zdenka Bogataj, 05 372 21 20
Rudolf Franko, 041 959 782
Drago Kavčič

ob 9.00, parkirišče Acroni
ob 8.00, Jesenice
ob 9.00, hotel Erika

Mihelič, 04 586 40 30

Društvo diabetikov Domžale
maj
4. do 11. maj
26. maj
9. junij
30. junij

Okrevanje
Okrevanje - Novigrad
Šprtno-rekreativno srečanje Kranj
Izlet Konjiško–Štajerska
Izlet na Slovensko Avstrijsko Koroško, splavarjenje po Dravi

01 721 42 79
01 721 42 79
01 721 42 79
01 721 42 79
01 721 42 79

Društvo diabetikov Idrija
2. maj
26. maj
9. junij
30. junij
prvi ponedeljek v mesecu
vsak petek
vsako soboto

Izlet v Volčji potok
Šprtno-rekreativno srečanje Kranj
Pohod na Čepo
Izlet v neznano s hojo
Merjenje krvnega sladkorja, holesterola in tlaka
Telovadba
Pohod v okolico Idrije

Društvo diabetikov Jesenice
12. maj
od 13. do 20. maja
9. junij

Srečanje na Kresu, pohod in srečelov
Letovanje v Strunjanu - izlet s kopanjem
Pohod na Mavrinec, stara vršiška cesta

Društvo diabetikov Kamnik
14. maj
28. maj
april-maj
april-maj
prvi torek v mesecu
prvi torek v mesecu

Predavanje o zdravstveni vzgoji
Izlet v Dolenjske Toplice in zeliščarsko kmetijo Plavica
Pohodi in kolesarjenje pod vodstvom DU Kamnik
Delavnica klekljanja
Merjenje krvnega sladkorja, tlaka, tigliceridov in holesterola
Včlanjevanje v društvo

od 17.00, Zdravstveni dom Kamnik, 2.nad., soba 16
ob 7.30, avtobusna postaja
po njihovem razporedu na oglasni deski
(Društvo upokojencev Kamnik, Kolodvorska 5)
od 9.00 do 11.00, sedež DU Kamnik
od 9.00 do 11.00, sedež DU Kamnik

sestra Milena Osolnik
Marija Podbevšek, 051 205 966
Stana Pibernik, 01 834 18 91
Marinka Hribovšek

Društvo diabetikov Kočevje
9. maj
23. maj
18. junij
prva sreda in četrtek v mes.
prva sreda v mesecu
vsak ponedeljek
vsak ponedeljek
vsak torek
vsaka sreda in četrtek
zadni četrtek v mesecu

Predavanje: Metoda termoregulacije telesa in predstavitev knjige
Pohod in piknik v naravi (zeleni vir)
Merčunov dan: pohod ali raft po Kolpi
Merjenje sladkorja, holesterola, trigliceridov in krvnega tlaka
Informativni dan
Telovadba za diabetike
Šola hujšanja po prijavah
Voden 2-urni pohod v okolici Kočevja
Uradne ure
Kopanje v Dolenjskih Toplicah

ob 18.00, dvorana Name Kočevje
ob 9.00, avtobusna postaja Kočevje
po prijavah obvestilo
od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov
ob 17.00, pisarna društva diabetikov
po prijavah
ob 17.00, pisarna društva diabetikov
ob 16.00, avtobusna postaja Kočevje
od 7.00 do 9.00, pisarna društva diabetikov
ob 9.00, avtobusna postaja Kočevje

Ksenija Vidoševič, 031 299 555
Ksenija Vidoševič, 031 299 555
Ksenija Vidoševič, 031 299 555
Bojan Figar, 041 929 836, Branka Kovačič, 041 518 256
Ksenija Vidoševič, 031 299 555
Milena Kaligarič, 01 893 90 13
Jelka Poje, 01 893 90 14
Jože Krapež, 041 624 414
dežurni člani, 01 893 90 13
Branka Kovačič, 041 518 256

ob 18.00, Diabetični center
ob 10.00, Vojašnica Kranj
ob 9.00, Zg. Brnik, Gostilna pri Cilki
od 15.00 do 17.00, društvena pisarna v Diab. centru
od 15.00 do 17.00, društvena pisarna v Diab. centru

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

ob 7.00, Avtobusna postaja Lenart
ob 10.00, Zdravstveni dom
od 9.00 do 11.00, pisarna društva, Nikova 9

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

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

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

ob 15.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2
ob 19.00 do 20.00, Zavod RS za rehabilitacijo
ob 17.00, ŠD Tabor
ob 14.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2
ob 10.00, Ulica Stare pravde 2
ob 17.00, Bit center
ob 9.00 do 11.00, Ulica Stare pravde 2

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

ob 16.00, avtobusna postaja
ob 16.00, po dogovoru skupaj z društvom osteroporoze
ob 17.30, telovadnica OŠ Koroški jeklarji
ob 15.00, avtobusna postaja
ob 15.00, pri Lukanu na Lešah

Srečko Podhraški, 040 306 530
Marjeta Macur, 041 847 401
Bojan Proje, 031 533 724
Branko Lepičnik, 041 283 029
Jaroš Kodrun, 041 420 131

Društvo diabetikov Kranj
17. maj
26. maj
30. junij
vsak ponedeljek
vsako sredo

Delavnica: Odločanje, vodi Branka Strniša, uni. dipl. psih.
Šprtno-rekreativno srečanje Kranj
Kolesarjenje: Brnik-Komenda-Brnik
Uradne ure
Uradne ure

Društvo diabetikov Lenart
26. maj
prvi ponedeljek v mesecu
vsako sredo

Šprtno-rekreativno srečanje Kranj
Pohod v okolici Lenarta
Uradne ure

Društvo diabetikov Litija
vsaka dva meseca obvestila
vsak drugi torek v mesecu
vsak četrtek
vsak ponedeljek in sredo
prvo sredo v mesecu
prvo sredo v mesecu
vsako sredo

Predavanja in ostale dejavnosti so objavljene v društvenem obvestilu
Kopanje v Zdravilišču Laško
Organizirana hoja po programu
Telovadba v telovadnici
Merjenje krvnega sladkorja, krvnega tlaka in holesterola
Uradne ure
Uradne ure

Društvo diabetikov Ljubljana
prvi ponedeljek
prva in tretja sreda
četrtek
ponedeljek
sreda
sreda
torek, četrtek

Merjenje HbA1c, mikroalbumini
Plavanje
Telovadba
Uradne ure
Voden sprehod
Badminton
Uradne ure

Društvo diabetikov Mežiške doline
vsak torek
vsak torek
vsak torek
vsako sredo
vsako sredo
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Pohodi v okolico Mežice
Pohodi v okolico Kotelj
Rekreacija v telovadnici - odbojka
Pohodi v okolico Črne
Pohodi v okolico Leš
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Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel. št..

Društvo diabetikov Novo mesto
26. maj
junij
vsak dan
vsako drugo sredo

Šprtno-rekreativno srečanje Kranj
Piknik
Plavanje v Termah Šmarješke Toplice
Pohod

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

Silvo Oblak, 041 604 341
Silvo Oblak, 041 604 341
Silvo Oblak, 041 604 341

Društvo diabetikov Postojna
26. maj
prvi ponedeljek v mesecu
vsako sredo v aprilu in maju

Šprtno-rekreativno srečanje Kranj
Merjenje krvnega sladkorja
pohod v naravo s telesnimi vajami

ob 8.00, pred Primorko
ob 10.00, v pisarni društva
ob 16.00, v avli ZD Postojna

Stanka Horvat, 031 624 482
Milica Savkovič, 041 172 170
Milica Savkovič, 041 172 170

ob 7.00, železniška postatja Ptuj
Železniška postaja Ptuj
od 8.00 do 10.00 ure, društvena pisarna
od 8.00 do 10.00 ure, društvena pisarna
od 8.00 do 10.00 ure, društvena pisarna

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

ob 7.00, Sežana AP
ob 7.00, Sežana - športni park
ob 6.00, Sežana AP

Jože Volovec, 041 475 791
Jože Volovec, 041 475 791
Jože Volovec, 041 475 791

pokličite Staneta
ob 6.00, Športna hala
ob 15.00, na kegljišču v Slovenj Gradcu
ob 15.30. pri NO

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

ob 9.00, Acroni Jesenice
ob 10.00, CSS
ob 9.00, Sapca - Ljubelj
ob 9.30, Vojašnica Kranj
ob 9.00, hotel Erika
ob 8.00, Dom pod Storžičem
ob 9.00, Hotavlje, gostilna Lipan
ob 9.00, Podlubnik
od 8.00 do 10.00, ZD Škofja Loka

Marija Mančevski, 031 472 125
Ivan Rolih, 041 503 223
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Marija Mančevski, 031 472 125
Silva Žontar, 031 390 284

Društvo diabetikov Ptuj
26. maj
16. junij
vsaka prvo sredo
vsaka drugo sreda
vsako sredo

Šprtno-rekreativno srečanje Kranj
Izlet in učna delavnica Kana Žalec–Liboje–Rogaška Slatina
Naročilo vstopnic za Terme Ptuj
Razdelitev vstopnic
Dežurstvo: prijave, informacije, posvetovanja in druge aktivnosti

Društvo diabetikov Sežana
26. maj
16. junij
23. junij

Šprtno-rekreativno srečanje Kranj
Športne igre Kraško-notranjske regije
Izlet na Koroško - splavarjenje

Društvo diabetikov Slovenj Gradec
12. maj
19. maj
vsak petek
vsako sredo

Pohod na Pikovo
Izlet na Primorsko
Kegljanje
Pohod

Društvo diabetikov Škofja Loka
12. maj
18. maj
19. maj
26. maj
9. junij
16. junij
23. junij
vsak četrtek
vsak torek in sredo

Jesenice - srečanje na Kresu
Križna gora - izlet starejših članov
Tržič - pohod na Preval
Šprtno-rekreativno srečanje Kranj
Jesenice - pohod na Mavrinc
Merčunov pohod, Tržič
Pohod Gorenja vas-Slajka-Ermanovec
Pohod v okolico Škofje Loke
Meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka

Društvo diabetikov Tržič
maj
maj
19. maj
junij
16. junij
vsak četrtek
vsak ponedeljek
vsak ponedeljek
vsak torek
vsako sredo

Šprtno-rekreativno srečanje Kranj
Splavarjenje
Pohod na planino Preval
Obisk jame v Mežici, pohod na Pikovo
Marčunov dan, pohod do spomenika
Tedenski pohod Šoštanj
Dežurstvo
Dežurstvo
Fitness v Skalci
Tedenski pohod po Velenju

po dogovoru
po dogovoru
ob 9.00, Sapca Ljubelj
po dogovoru
ob 8.00, Dom pod Storžičem
po dogovoru, Ribiška koča Šoštanj
od 9.00 do 11.00, sejna soba Društva upokojencev
od 15.00 do 16.00, sejna soba Društva upokojencev
Skalca - po dogovoru
po dogovoru, Ribiška koča Velenje

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

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

Cena knjige je 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
A P R I L
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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, Novo
mesto, in Terme Krka - Strunjan,
zdraviliške, turistične in gostinske storitve, d. o. o., Strunjan
148, 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-% popust 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,
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 os. 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, Rogaška Slatina, tel.: 03 81 14 000, faks: 03
81 14 732. Priznajo 10 odstotkov popusta na storitve po rednem ceniku in pet odstotkov na
programe.

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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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, 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.
Salon DIVINA, Ulica talcev 2,
Ljubljana Poljane. Urejeno stopalo - ugodje na vsakem koraku,
medicinska pedikura in nega
nog, strokovna obravnava dia-
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betičnega 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,
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, 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, 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.
Proloco medico, d. o. o., trgovina Hrvatski trg 1, Ljubljana
www.proloco-medico.si
Vsem vašim članom nudimo
ob predložitvi izkaznic 5-% popust za vse artile, ki niso v akcijski prodji, ne glede na vrsto
plačila (popust ne velja za artikle, ki jih dobijo kupci ob predložitvi naročilnice za medicinsko-tehnični pripomoček v
breme ZZZS).
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Geslo nagradne križanke iz prejšnje številke se glasi:
NOVO NORDISK
Nagrade za tokratno križanko bo poklonilo podjetje
Unilever Slovenija, d. o. o., Ljubljana.
Rešeno križanko s kuponom pošljite do 5. junija 2007
na naslov:
Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana, s pripisom »Nagradna križanka št. 69«.
Nagrajence bomo o nagradah obvestili po pošti.

POBIRALEC
NEKDANJEGA DAVKA
DACA

STRUPENA
KAČA

KAR KDO V
OPOROKI
ZAPUSTI

STROKOVNJAK
ZA
STATIKO

GRŠKA
BOGINJA
NESREČE

PRVA
ČRKA
ABECEDE

PRILETEN
MOŠKI

Kupon za nagradno križanko št. 69 (april 2007)
Ime in priimek: ................................................................................................................
Ulica: .............................................................................................................................
Kraj in poštna številka: .....................................................................................................
Davčna številka in izpostava: .............................................................................................
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HUMORESKA

Kako je propadal družinski zeleni plan

B

ilo je pred nekaj leti na pragu pomladi in bil je res čudno turoben nedeljaki večer, ko niti radijski Janko Ropret ni zmogel popraviti štimunge.
»Daj no, zapri tisto škatlo!« se je nenadoma oglasila najdražja, meni pa ni bilo do
tega, saj sem pomislil, da bom zdaj jaz tisti,
ki bom moral peti in popraviti razpoloženje
nedeljskega turobnega večera. Nato je v
sobi nekaj časa vladal popoln mir, dokler se
ni zopet oglasila žena, nosilka družinskega
napredka.
»Si ti sploh predstavljaš, kako je vse
drago? Poleg tega, hrana ni zdrava. V njej
je sama kemija, nič eko in bio. Pa žlahta na
kmetih. Sami Škoti. Včasih, kje so že tisti
časi, nam je v prtljažnik padla kakšna dobrota, zdaj te pa že na pragu postrežejo s
kavo in z besedami: 'Pa zdravi ostanite.' Ej,
ej, kam smo prišli?«
Glavo sem spustil med ramena in bil previdno tiho misleč, da se bo
vse skupaj vendarle nekako izšlo. Pa se ni. Vsaj
zame ne. Nenadoma je
ženko neka nenavadna
sila dvignila s fotelja in jo
odnesla iz dnevne sobe.
Zaslišal sem prižiganje
luči, odpiranje oken, pa
nekakšne nerazumljive
besede. Kmalu zatem se je
prikazala na vratih. Zdaj
je sijala, kaj sijala, žarela
je v nekakšnem zanosu,
me dvignila in odgnala k
odprtemu kuhinjskemu
oknu, skozi katero je vdiral neprijeten večerni
hlad.
»Te nič ne zebe?« sem jo
pobaral: »Vedno zapiraš okna,
zdaj pa spuščaš tolarje v luft!«
sem ji previdno poočital, a se za
moje besede tokrat sploh ni zmenila.
Krčevito je usmerila roko nekam v
temo in vprašala: »No, kaj je tisto tam spodaj?«
»I, kaj neki bi bilo? To je breg pred blokom. Kaj ti morda vidiš kakšnega mačka?«
sem jo pobaral, ko sem se spomnil zverinic,
ki so prejšnjo noč izvajale svoje ljubezenske
serenade.
»Ne. Tam ni nobenega mačka, niti mačka
v žaklju ne. Tisto, v kar gledaš tako zabodeno, tisto bo moj vrtiček. In tudi tvoj, seveda. Tisti košček zelenice, ki ga še niso okupirali lakomni sosedje, boš lepo prekopal in
pognojil in tam bomo gojili zelenjavo. Našo
eko- in biosolatko, pa korenček, peteršilj, fi-

žolček, paradižnik, bučke in jaz bom ob
robu nasadila tudi rož'ce. Vse bomo pridelali sami. Se mi že poraja naš družinski zeleni plan, Osamosvojili se bomo, pa naj
žlahta spozna, da lahko shajamo tudi brez
nje.«
Spet sem nekoliko oporekal, češ, da zamujemo, da so sosedje že zdavnaj razgrabili
najboljšo zemljo, da je ostalo le še kamenje,
pa da sem jo v vrtičkarstvo silil že pred leti,
a je imela tudi za te pomisleke tehten odgovor, češ da takrat tržne razmere niso dovoljevale smotrnega izkoriščanja zemlje itd.
Minilo je nekaj tednov in tisti večerni pogovor mi je že zdavnaj spuhtel iz glave in le
kdaj pa kdaj mi je prišel na misel kot nekakšna huda nočna mora, dokler me ni nekega popoldneva, ko sem se ravno kanil zvaliti na kavč, udarilo kot strela z jasnega. Pred
mano je stala najdražja s papirjem in svinčnikom v rokah: »Glej, drgi, načrt naše
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farme. Zemljišče je tako rekoč zakoličeno,
hop v stare cape, pa na delo. Kavico dobiš,
ko se bo doli že kaj poznalo. Brez dela ni
jela.«
»Kaj pa gnoj?« sem se oglasil, računajoč,
da mi kavč vendarle še ni splaval po vodi.
»Tudi nanj sem mislila. Naloži sode v
katro, pa pojdi ponj k žlahti na kmete.«
»Zataknilo se je pri gnoju,« sem raportiral
ob vrnitvi s kmetov in povedal, da prihodnjič pričakujejo protiusluge. Ženka se je
pokrižala, potem pa pribila, da drugega od
moje žlahte niti ni bilo za pričakovati, ker
da smo si vsi enaki.
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Potem sva šla na položaje. Jaz z lopato in
gnojem na breg, ona na kuhinjsko okno, da
je imela vse pod kontrolo. Zemlja je bila
skopa. Več kot prsti je bilo kamenja in skal,
ki so jih tja zrinili buldožerji, še ko so gradili naš blok. Potil sem se in preklinjal kot
stari furman, a je nekako vendarle šlo in ko
sem bil na polovici predvidene parcele,
sem zlomil štil lopate, ko sem se matral
okoli večje skale. »Za tole bi potreboval
kompresor ali vsaj kramp,« sem zinil in roteče pogledal proti oknu.
»Veš kaj, tako se pa midva nisva dogovorila,« mi je priletelo v ušesa, da mi je še
ročaj padel z rok. »Zemlja ni še nič vrnila, ti
bi pa kar vlagal in vlagal v pripomočke.
Dobiš še za kanglo za zalivanje, nov ročaj
pa prišparaj iz sredstev za osebne potrebe.
Malo manj kadi in glej, da bo vtriček pravočasno nared!!!« Po treh dneh je bila flika
zemlje nared za sajenje, jaz pa zbit kot turška fana, kot so govorili naši stari.
Čez čas se je izkazalo, da je plast zemlje
preplitka, saj je že prva ploha sprala večino zemlje na asfalt parkirišča. Pa nič
zato. Ženka je vneto skrbela za
vrtiček, ki sem ga obilno zalival. Nekaj so požrli vrabci,
nekaj pokavsali golobje, pa
še kure so se od nekod
vzele, toda vrtiček
je vendarle obetal.
Sredi poletja, ko
je bilo vsega v izobilju, smo se odpravili na dopust, a ko
smo se čez tri tedne
vrnili, je bil pogled
na naš vrtiček bolj
žalosten. Nekaj je
uničila toča, nekaj
so pomendrali otroci, ki so ob vrtu brcali žogo, nekaj pa so
znosili predobri sosedje, ki so mislili, kakšno veselje, da smo se odselili.
Ženka kljub vsemu ni izgubila navdušenja in je ukazala štihanje prav do roba asfalta, češ da bo parcela večja. Spet sem se
zagrizel v breg, štihal, vozil gnoj, zalival ...
Ženki res ni nikoli zmanjkalo idej, kaj in
kako naj bi delal, pa nikoli ni bilo nič boljše
kot prvo leto.
Nekaj let zatem je prišla odrešitev, ko
smo na oglasni deski našli obvestilo, naj
spomladi opustimo svoje kmetovanje, ker
bodo na vrtičkih gradili blok. Lepa odrešitev, a žal nekaj let prepozno.
Jože Praprotnik

Mobitel d.d., 1537 Ljubljana
Publicis, ad+d: Ajax Studio, foto: T. Brejc, D. Arrigler

Midva, kjerkoli `e sva
Povezana s prijaznim telefonom.
EmporiaLife je mobitel, namenjen starej{im
uporabnikom. Velik zaslon z mo~no
osvetlitvijo in velike tipke zagotavljajo
povsem enostavno upravljanje ter pravi
ob~utek varnosti. Telefon
ima namre~ vgrajeno
veliko hitro tipko, s katero
lahko v primeru te`av, tudi
zdravstvenih, nemudoma
pokli~ete pomo~. Tu je {e
kakovostni zvo~nik, kot
nala{~ za prostoro~no
uporabo in prijetne
pogovore z najbli`jimi.

Emporia Life

77,00 EUR
18.452,28 SIT
Akcijska ponudba aparatov traja do odprodaje zalog in velja za vse naro~ni{ke pakete,
razen za osnovni SOS paket, paket Podatkovni bonus, Enotni paket, paket Telemetrija
in izbrani paket na podrejeni {tevilki v storitvi Avtotelefon.
Sklenitev/podalj{anje naro~ni{kega razmerja Mobitel GSM/UMTS
za 12 mesecev. Velja za vse, ki nimate veljavnih aneksov podpisanih pred 5. 2. 2005,
oziroma nimate veljavnega aneksa GSM {t. 8/2005.

• lahko berljiv zaslon na dnevni svetlobi in soncu
• velike ~rke in {tevilke
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