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Vse najboljše v letu 2008
Janko Kušar,
predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

Pred kratkim smo sladkorni bolniki in še številni drugi,
ki spremljajo naše delo, proslavili 14. november, dan
sladkorne bolezni, ki smo ga letos prvič praznovali pod
okriljem Združenih narodov. Povod za izredno veliko
aktivnost in pomembno medijsko pozornost, ki smo je bili
deležni, je bila tudi resolucija generalne skupščine
Združenih narodov, sprejeta decembra lani.
Ta opozarja odgovorne državne organe, stroko in tudi druge organizacije
civilne družbe, da se organizirano, odgovorno in celovito lotimo zdravstvene
oskrbe sladkornih bolnikov. Še posebej poudarja, kako nujna sta preventiva
in ozaveščanje o vzrokih in posledicah te hude kronične bolezni. Zato naj bi
bila naša skrb in odgovornost v letu, ki prihaja, tako kot letos, namenjeni
otrokom in mladostnikom.
Stanje zdravstvene oskrbe sladkornih bolnikov v Sloveniji ni kritično, menimo
pa, da obstajajo realne možnosti za celovitejšo zdravstveno oskrbo sladkornih
bolnikov. Po informacijah Evropskega združenja diabetikov (IDF Evropa),
katerega člani smo že več let tudi mi, je Slovenija glede vrednosti medicinske
oskrbe na osebo s sladkorno boleznijo v povprečju 51 držav, ki glede na
organiziranost Mednarodne diabetične zveze (IDF) sodijo v evropsko regijo.
Na nekaterih področjih imamo po oceni stroke celo prednost pred drugimi,
vendar administrativni ukrep Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o
omejevanju uporabe medicinsko-tehničnih pripomočkov (lističev) za merjenje
krvnega sladkorja ne pripomore k boljši samooskrbi sladkornih bolnikov pri
nas. Lističi so minimalen strošek v primerjavi z vsemi stroški, ki jih prinese
bolj razvita oblika sladkorne bolezni.
Neposredno pred 14. novembrom, dnevom sladkorne bolezni, smo bili
sladkorni bolniki in tudi širša javnost prijetno presenečeni nad predstavitvijo
Slovenskih smernic za zdravstveno oskrbo oseb s sladkorno boleznijo tipa 2.
Smernice so namenjene klinični obravnavi sladkornih bolnikov z vsemi
različnimi boleznimi in vrstami zdravljenja.
Delovna skupina, katere koordinator je bil doc. dr. Marko Medvešček, dr.
med., je pripravila pomembno strokovno gradivo za celovitejšo oskrbo
sladkornih bolnikov. Upajmo, da bodo smernice, ki jih je že sprejel tudi
zdravstveni svet Ministrstva za zdravje RS, pomembna spodbuda in izhodišče
za pripravo nacionalnega programa, ki ga kljub obljubam, starim že več kot
pet let, ne zmoremo pripraviti.
Poleg Slovenskih smernic za zdravstveno oskrbo oseb s sladkorno
boleznijo tipa 2 smo na svetovni dan sladkorne bolezni dobili tudi knjigo
Insulinska črpalka, v kateri so predstavljeni naši in tuji dosežki na tem
področju. Tudi v tem primeru gre za izjemno širok krog avtorjev in
sodelavcev, na čelu s prof. dr. Tadejem Batelinom, dr. med. in doc. dr.
Andrejem Janežem, dr. med.
Štirinajsti november, dan Združenih narodov, posvečen sladkorni bolezni,
je tudi priložnost, da izrečemo priznanje in pohvalo vsem, ki v naših društvih
skrbijo za izobraževanje, športno dejavnost, različne seminarje in druge
aktivnosti, ki pripomorejo k zdravemu načinu življenja in dobremu počutju
bolnikov.
Zahvala velja tudi vsem našim diabetologom in zdravnikom splošne prakse,
ki skupaj z nami in našo lastno odgovornostjo bedijo nad našim zdravjem.
Še posebna zahvala medicinskim sestram, ki spoštljivo in dostojno prenašajo
naše zdravstvene težave.
Spoštovane bralke, dragi bralci! Leto se počasi izteka, naše misli in načrti
pa so že usmerjeni v leto, ki prihaja. Hvala vsem našim društvom, njihovim
vodstvom in posameznikom, ki so pomembno pripomogli, da smo bili v letu,
ki se izteka, pri nalogah in ciljih, ki smo si jih postavili za to leto, uspešni.
Hvala vsem, ki ste nam pri tem pomagali. V želji za dobro in uspešno
sodelovanje tudi v prihodnje.
Z najlepšimi željami za praznike ter uspešno, prijazno in zadovoljno leto
2008 vas prav lepo pozdravljam.
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Predstavljene smernice za zdravstveno
oskrbo oseb s sladkorno boleznijo tipa 2
Cveto Pavlin, vaš urednik

Naj bo naključje ali ne, vendar so po dolgih letih pripravljanja člani zdravstvenega
sveta na ministrstvu za zdravje ravno ob 14. novembru, svetovnem dnevu sladkorne
bolezni, sprejeli in podprli slovenske smernice za zdravstveno oskrbo oseb s sladkorno
boleznijo tipa 2. Dokument, ki naj bi bil podlaga za sprejetje nacionalnega programa za
diabetes, na katerega Slovenija čaka že skoraj 15 let, je sprožil tudi polemične odzive.
Zataknilo se je pri tem, da v pripravo dokumenta niso vključili lekarniških farmacevtov, ki si že nekaj let prizadevajo, da bi jim država prek zdravstvenega sveta odobrila
izvajanje programa farmacevtske skrbi za sladkorne bolnike na državni ravni. Kot je v imenu razširjenega strokovnega kolegija za lekarniško farmacijo opozoril prof. dr. Aleš Mrhar, pri pripravi dokumenta njegovi avtorji niso upoštevali vseh zmogljivosti, ki jih ima naš zdravstveni sistem, saj je v Sloveniji
800 magistrov farmacije, ki bi pri farmacavtski skrbi za sladkorne bolnike lahko naredili veliko, a jih ni
nihče povabil k sodelovanju. To pomeni, je na seji zdravstvenega sveta dejal dr. Mrhar, da smo hote
izključili pomemben zdravstveni profil. Tudi mag. Tit Albreht je izrazil zadržke zaradi pomanjkljivega
celovitega pristopa v dokumentu.
Predsednica zdravstvenega sveta prof. dr. Bojane Beovič je kljub temu poudarila, da smernice za
zdravstveno oskrbo oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 pomenijo pomemben napredek glede zdravstvene
oskrbe teh oseb. Zato je predlagala, naj bi zdravstveni svet predlagal čimprejšnjo izdelavo nacionalnega
programa, h kateremu naj pritegne še druge strokovnjake, kar pomeni vse tiste, ki pomagajo pri vodenju in oskrbi sladkorne bolezni, njenem zgodnjem odkrivanju, pa tudi pri ozaveščanju o preventivi.
O smernicah za zdravstveno oskrbo oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 je na novinarski konferenci, ki
jo je ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni organizirala naša zveza, na kratko spregovoril tudi doc.
dr. Marko Medvešček, dr. med. Sicer pa je bil letos svetovni dan sladkorne bolezni prvič pod okriljem
Združenih narodov in je bil primerno obeležen v večini krajev po Sloveniji. Zaščitni znak za letošnji
pohod je bil modri krogec, ki simbolizira vsesplošno mednarodno povezovanje in sodelovanje in ostaja zaščitni znak za sladkorno bolezen tudi v prihodnje.
Osrednja proslava je bila v Velenju, najštevilčnejši pohod pa v Ljubljani. V 23 mestih so ljudem merili
tudi krvni sladkor, v dopoldanskem času pa so ga merili tudi v državnem zboru. Popoldanskega pohoda po Ljubljani, na katerem je sodelovalo več kot 500 ljudi, sta se udeležila tudi ministrica za zdravje
Zofija Mazej Kukovič in župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Ko se je stemnilo, je bil Ljubljanski grad osvetljen v modro in se tako pridružil še več kot 200 znanim stavbam po vsem svetu, ki
so jih za ta dan prav tako osvetlili v modro.
Proslavi svetovnega dneva sladkorne bolezni so se tudi letos, tako kot že osem let pred tem, pridružili slovenski radioamaterji iz več radioklubov, ki so iz Geossa, geometričnega središča Slovenije, in še
s treh lokacij, pošiljali v svet sporočila in gesla o sladkorni bolezni. Med 9. in 12. novembrom jim je
uspelo vzpostaviti več kot 1500 zvez z kar 88 državami.
S svetovnim dnevom diabetesa so se letos srečali tudi prvošolčki v Osnovni šoli Stara Cerkev. Ta dan
je bil v razredu, v katerem poučuje Jadranka Erjavec, malo drugačen od drugih, saj so nekaj ur namenili sladkorni bolezni. Tudi zato, ker imajo v razredu učenko s sladkorno boleznijo, ki uporablja insulinsko črpalko. S tem, da ima njihova sošolka sladkorno bolezen, so učence seznanili že takoj na začetku
šolskega leta.
Tudi v šoli so se na njen prihod dobro pripravili. Na Pediatrično kliniko v Ljubljani so na izobraževanje odšle razredna učiteljica, vzgojiteljica in pedagoginja, nato pa so na sestanek povabili vse zaposlene na šoli, ki naj bi bili v neposrednem stiku s prvošolko, in jih seznanili s posebnostmi učenkine bolezni. V kuhinji so kupili elektronsko tehtnico. Drugo, za rabo v razredu, pa so kupili starši, ki so naučili
učiteljice in pedagoginjo izmeriti krvni sladkor in na insulionski črpalki odmeriti pravilne vrednosti.
Kako je potekal ta dan in kaj vse so o sladkorni bolezni povedali prvošolčki, si lahko prebereta v posebnem prispevku.
Uspešno je bilo tudi deveto državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, ki je potekalo 19. oktobra na 382 osnovnih in srednjih šolah po vsej Sloveniji. Udeležilo se ga je 5010 učencev in 1624 dijakov, skupaj torej 6634. Bronasta priznanja jih je dobilo 2384, od tega 1639 osnovnošolcev in 745
srednješolcev.
Finalno, državno tekmovanje, je bilo 24. novembra, in sicer na OŠ Ivana Roba v Šempetru pri Novi
Gorici in na Drugi OŠ v Slovenj Gradcu. V Šempetru ja nastopilo 444 tekmovalcev s 154 šol - 370 osnovnošolcev in 74 srednješolcev, v Slovenj Gradcu pa 326 tekmovalcev s 118 šol - 278 osnovnošolcev in
48 srednješolcev. Na državnem tekmovanju so tekmovalci dobili 533 srebrnih in 206 zlatih priznanj.
Letos je bilo veliko narejenega, o čemer smo redno pisali tudi v Sladkorni bolezni. Tako bo tudi prihodnje leto, v katerem vam želim veliko zdravja, sreče in dobrega počutja.
D E C E M B E R
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Proslava svetovnega dneva
sladkorne bolezni
Letos je častno in odgovorno nalogo organizacije proslave svetovnega dneva sladkorne bolezni, ki je pod
okriljem Združenih narodov, Zveza društev diabetikov Slovenije zaupala velenjskemu društvu. Pred začetkom
prireditve smo delili značke »United for diabetes«, ki jih je prispevala Zveza društev diabetikov Slovenije.
Za udaren začetek proslave je poskrbel New Swing Quartet. Občinstvo
je seveda opazilo, da je bil na mestu,
kjer običajno poje Dare Hering, odlični mladi pevec Samo Kozlevčar. Tudi
z odra smo poslali skupne želje organizatorjev in občinstva, da bi Dare
čim prej okreval in se vrnil k prijateljem pevcem.
Nato je predsednica velenjskega
društva Romana Praprotnik v pozdravnem nagovoru prenesla tudi pozdrave naše domačinke, ministrice za
zdravje Zofije Mazej Kukovič, in predsednika Socialnih demokratov Boruta
Pahorja, ki sta zaradi drugih nujnih
obveznosti svoj napovedani prihod
žal morala odpovedati.
Po drugem nastopu New Swing
Quarteta nas je pozdravil župan Mestne občine Velenje Srečko Meh.
Kljub številnim obveznostim si je vzel
čas za našo proslavo in nagovor, s
čimer je še enkrat dokazal, da resnično z vso dušo podpira dejavnost našega društva.

Nagovor predsednika Zveze društev diabetikov
Slovenije Janka Kušarja

vokalno solistko Sanjo Mlinar-Marin
Na sončni strani ceste je res »vžgala«.
Nekaj povsem nepričakovanega za pihalni orkester je bil tretji stavek
skladbe Godba gre v vesolje – z odra
so zazveneli pravi vesoljski toni.

ZVENELE SO PRELEPE
SLOVENSKE PESMI
Drugi del pozdrava mesta Velenje je
bil glasbene narave. Pihalni orkester
Premogovnika Velenje v rudarskih
uniformah je najprej zaigral skladbo
Graditeljem Velenja. Druga skladba z

Gosta dr. Cibic in Jože Snoj, nekdanji
predsednik naše zveze

Polna dvorana Doma kulture v Velenju
6
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Zbrane je nagovoril tudi Janko
Kušar, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije. Veseli smo, da se
je udeležil proslave in da je članstvo
iz vse Slovenije imelo priložnost osebno prisluhniti svojemu predsedniku,
ki bolj kot kdorkoli drug pozna naše
probleme in želje. Nato je na citrah
nastopil Marjan Marinšek, ki je trden
člen kulturnega življenja v Velenju.
Njegove citre so še posebno lepo
zvenele kot spremljava Dueta Biser,
ki ga sestavljata Jožica Žibret in Brigita Petre. Združujeta ju prijateljstvo in
skupna ljubezen do prelepe slovenske pesmi.

NAGOVORI,

KI SO SEGLI V DUŠO

Sledil je nagovor prof. dr. Janeza
Prežlja, dr. med., predstojnika Klinike
za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Kliničnega centra v
Ljubljani. Redko kdaj govornik doživi,
da mu poslušalci tako zbrano pprisluhnejo na taki prireditvi. O naših
problemih, ne samo zdravstvenih,
nam je spregovoril tako, da je seglo
v dušo, zato ga je občinstvo tudi nagradilo s hvaležnim ploskanjem.
Za njim je nastopil Zvonko Perlič,
naš sotrpin po bolezni, ki kruto čuti
njene posledice, saj že od leta 1999
ustvarja in živi v temi. Kljub temu je
to človek nezlomljive volje in preču-

Z razstave v preddverju
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dovitega humorja, ki se zna nalezljivo smejati, hkrati pa se s svojo doživeto poezijo in prozo dotakniti človeških src. Svoji pesmi Živim in Nostalgija nam je recitiral sam, njegovo
najljubšo pesem pa njegova literarna
prijateljica in igralka Marija LipovšekSchuller.
Marsikatero oko v dvorani in za
odrom se je ob njegovem nastopu
orosilo, mnogi pa so si solze brisali
kar očitno. Ta nastop je bil dokaz in
spodbuda vsem, ki vse preveč radi
klonejo pod težo bolezni, da je mogoče kakovostno živeti tudi v temi in
ob vseh zdravstvenih težavah.

VELIKO

NASTOPAJOČIH IN
BOGAT KULTURNI PROGRAM
Naslednjo točko programa so prispevali domačini, Mešani pevski zbor
iz Lokovice, ki sicer deluje ločeno kot
moški in ženski pevski zbor pod vodstvom Zdravka Zupančiča in Simeone
Strahovnik in samo ob posebnih priložnostih nastopa skupaj. Zapeli so
nam Avsenikovo pesem Viharnik vrh
gora, napisano ob osvoboditvi Slove-

so se pridružile naše dobre želje za
čim več zdravja.
Nenapovedano smo imeli na proslavi še nekoga, ki je želel nagovoriti
zbrane: Boris Cibic, dr. med., podpredsednik Društva za zdravje srca in
ožilja. Njegov nagovor je bil tako poln
humorja in iskric, da so ga poslušalci
nagradili s toplim ploskanjem.
Sledila je Vokalna skupina BIT, ki jo
sestavljajo profesorji in študentje
glasbe. S svojimi glasovi, brez inštrumentalne spremljave, pričarajo prekrasno melodijo, živ ritem, in ustvarijo
čudovito vzdušje. Kako zelo profesionalni so, so najbolj dokazali s spontano spremembo programa. Ker je
zunaj začelo snežiti, so namesto
skladbe Ne čakaj na maj zapeli venček
božično-novoletnih pesmi. Občinstvo
jih je nagradilo z bogatim aplavzom.

ZAHVALE

ZA DOBRO
ORGANIZACIJO PRIREDITEV

Sledil je slovesni trenutek: podelitev zahval Zveze društev diabetikov
Slovenije. Podeljeval jih je predsednik
zveze Janko Kušar, cvetje pa je nagrajencem razdelila Romana Praprotnik. Zahvale so
prejeli Društvo diabetikov Ljubljana
za lansko izvedbo
proslave ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni in
50-letnici Zveze
društev diabetikov
Slovenije, Društvo
diabetikov Kranj za
izvedbo letošnjega, 12. športno-rekreativnega srečanja sladkornih bolnikov, Društvo diabetikov PosavjeDobitniki zahval Zveze društev diabetikov Slovenije
Brežice in Društvo
diabetikov Maribor za pomoč pri ornije, ter Slovenija, moja dežela, kjer
ganizaciji lanskega, 8. državnega tekje avtorica besedila domačinka Fani
movanja iz znanja o sladkorni boleKešpret, ki se je po dolgih letih bivazni ter OŠ Brežice in OŠ II. Maribor
nja v Nemčiji vrnila v domači kraj.
za izvedbo tega tekmovanja.
Naš član Srečko Peterlin je spregoNa koncu proslave so nastopile plevoril o nastanku in delu Društva diasalke Plesnega studia N v koreografiji
betikov Velenje, ki letos praznuje 20.
Nine Mavec-Krenker. Ples Začetek noobletnico ustanovitve. Ob tej priložvega domačini poznamo, toda plesalnosti je društvo svojega ustanovitelja
ke nas z njim vedno znova očarajo.
in predsednika Ivana Josipa Povha, ki
Vrhunec nastopa pa je bil drugi ples
nas je vodil dolgih 17 let, počastilo s
Rdeča nit, ki ga plešejo mama Dragipriznanjem in zahvalo za opravljeno
ca Mavec, znana učiteljica izraznega
delo. Žal se proslave in podelitve
plesa v naši dolini, njena hči Nina,
priznanja zaradi bolezni ni mogel
plesalka in koreografinja, ki v svojem
udeležiti, zato sta ga zastopala žena
Tilčka in sin Janez. Izročitvi priznanja plesnem studiu nadaljuje družinsko
D E C E M B E R

2 0 0 7

POZDRAV BORUTA PAHORJA
Štirinajsti november je svetovni dan
sladkorne bolezni. Dan, ki s svojimi
prav posebnimi dejanji, srčnostjo in
željo pomagati poveže številne države
po svetu. Letos prvič celo pod okriljem Združenih narodov. To je veliko
priznanje in zares zavidanja vredno
dejstvo, kako bolezen lahko združi
ljudi.
Diabetes velja za najbolj razširjeno
kronično neozdravljivo in nenalezljivo
bolezen današnjega sveta. Ker nam ni
vseeno, moramo glasno in hitro ukrepati. Ukrepati prej, preden je prepozno. In to znati ljudem povedati. Ne
gre le za to, kaj lahko storimo mi,
kako lahko pomagamo. Pomembno je,
da znamo ljudem povedati, kako
lahko pomagajo sebi, se prikrajšajo za
to bolezen ali pa jo vsaj omilijo.
Ljudje s sladkorno boleznijo potrebujejo več kot le zdravila. Potrebujejo
vodenje in podporo, da sami obvladajo skrb zase. In prav resolucija
Združenih narodov o sladkorni bolezni je namenjena pridobivanju podpore vlad za boj proti tej bolezni, boljšo
seznanjenost, za izboljšanje zdravljenja in spodbujanja ukrepov za preprečevanje bolezni.
Letošnji svetovni dan diabetesa je namenjen otrokom in mladostnikom, ki
bolj kot kdorkoli s svojo voljo, srčnostjo, otroško prisrčnostjo, vztrajnostjo
in življenjsko radostjo gradijo trdno in
prijazno prihodnost za vse bolnike s to
boleznijo. Prisluhnimo njihovi življenjski zgodbi in se učimo od njih. Kako
biti srečen in se veseliti prav vsakega
trenutka življenja kljub neozdravljivi
bolezni, ki jih spremlja na vsakem koraku njihove otroške radoživosti in
mladostnega odraščanja.
Ponudimo jim oporo in podporo. Ne
samo njim, ampak vsem 160.000
sladkornim bolnikom v Sloveniji in milijonom po svetu. Če pomagamo
enemu, smo naredili veliko. In to naj
bo vodilo vsem v skrbi za sočloveka,
boljši kakovosti življenja sleherne posameznice in posameznika in boljši
socialni ozaveščenosti naše družbe.
Ponosen sem, da ste me povabili k sodelovanju.
Želim vam uspešno delo tudi v prihodnje.

plesno tradicijo, in vnukinja Zoja,
nežno dekletce, ki nosi v sebi plesne
gene babice in mame.

VSE NAJBOLJŠE OB 20-LETNICI
VELENJSKEGA DRUŠTVA
Na koncu smo povabili na oder vse
nastopajoče in se jim s cvetjem zahva7

lili za sodelovanje, saj se je velika večina odpovedala honorarju. Prebrali
smo tudi seznam donatorjev ter s
skupino BIT, vsemi nastopajočimi in
občinstvom zapeli Vse najboljše za
rojstni dan Društvu diabetikov Velenje.
Skozi prireditev sta nas elegantno
in suvereno vodila domačina Aca
Poles in Karel Drago Seme, ki sta nosila tudi levji delež priprave scenarija.
Pred prireditvijo in po njej je bila
na ogled razstava fotografij o našem
delu v preteklih letih, albumi o delu v
zadnjih štirih letih, predvajali pa smo

tudi posnetke o delu Zveze društev
diabetikov Slovenije in Društva diabetikov Velenje. Ob prigrizku, ki ga je
dobro pripravilo Gostinstvo Gorenje,
restavracija Golovec Celje, smo se zadržali še nekaj časa v prijetnih pogovorih, navezavi novih znanstev in srečanju s starimi znanci.
Na koncu proslave smo obiskovalcem, ki so zapuščali dvorano, delili
torbe Term Krka z vodo, jabolkom in
reklamnim materialom.

Svetovni dan sladkorne bolezni
je bil letos obarvan modro
Ljubljanski in Velenjski grad ter velenjski Kulturni dom so bili na svetovni
dan sladkorne bolzeni osvetljeni v modro. Pohodi so bili organizirani v 23
mestih, kjer je potekalo tudi merjenje krvnega sladkorja. V dopoldanskem
času so krvni sladkor merili tudi v parlamentu.
Letošnji svetovni dan sladkorne
bolezni smo počastili slovesno, saj
smo ga praznovali prvič, odkar so
ga za svoj praznik sprejeli tudi Združeni narodi. Družba Novo Nordisk je
že v pripravljalnem obdobju za sprejem resolucije ZN o sladkorni bolezni zelo aktivno sodelovala z Mednarodnim združenjem za sladkorno bolezen (IDF - International Diabetes
Federation) v kampanji Združeni
proti sladkorni bolezni (UNite for
Diabetes), ki je pripomogla, da je
bila 22. decembra lani sprejeta resolucija. Zaščitni znak za to kampanjo
je bil moder krogec, ki simbolizira
vsesplošno mednarodno povezovanje in ostaja zaščitni znak za sladkorno bolezen.

POUDAREK

NA ZDRAVI
PREHRANI IN TELESNI
AKTIVNOSTI

Za čim bolj vidno počastitev svetovnega dneva sladkornih bolnikov, 14.
novembra, so se
aktivnosti začele
že s tiskovnimi
konferencami. Z
njimi smo želeli
tako na sedežu
družbe Novo Nordisk kot na Zvezi
društev diabetikov
Slovenije čim več
ljudi opozoriti na
8

Besedilo: Ingeborg Čas
Fotografije: Franc Čas

Predsednica z gostoma Jankom Kušarjem in
prof. dr. Janezom Prežljem

pandemijo in na možnosti preventive
sladkorne bolezni tipa 2.
Če ne bomo storili ničesar, bo v
letu 2025 že 380 milijonov sladkornih bolnikov na svetu. Skrb zbujajoče
je tudi umiranje za posledicami sladkorne bolezni, saj številka že dosega
število umrlih za infekcijami HIV, to
je 3,8 milijona na leto. Med drugim
opažamo tudi naraščanje sladkorne
bolezni pri otrocih. V svetu imamo
vsako leto od tri do štiri odstotke več
otrok s sladkorno boleznijo, starih
manj kot 14 let. Tudi v Sloveniji zboli
že več kot 50 otrok na leto. Prav zato
je bil letošnji in bo tudi prihodnji dan
sladkorne bolezni namenjen prav
otrokom in mladostnikom.
Naše vodilo pri aktivnostih ob
dnevu sladkorne bolezni je bilo opozoriti ljudi s sladkorno boleznijo na
pravilno zdravljenje zaradi boljše kakovosti življenja in da bi se izognili
težavnim in kroničnim zapletom.
Tiste, ki sladkorne bolezni nimajo,
pa smo želeli opozoriti na zdravo

prehrano in redne telesne aktivnosti,
ki veliko pripomorejo v boju proti
sladkorni bolezni tipa 2.

PRIŠLA

STA TUDI
MINISTRICA KUKOVIČEVA
IN ŽUPAN JANKOVIĆ
Štirinajstega novembra se je s pomočjo medijev okoli 16. ure na Kongresnem trgu v Ljubljani zbralo več
kot 500 ljudi, ki so se veliko pogovarjali o sladkorni bolezni, poslušali
o njej, si merili krvni sladkor, se posvetovali z zdravnikom, ki je sodeloval na prireditvi, in se skupaj odpravili na polurni pohod po stari Ljubljani. Pozornost sta nam izkazala tudi
ministrica za zdravje, Zofija Mazej
Kukovič in župan mesta Ljubljane
Zoran Janković. Na voljo so bilo tudi
različno poučno gradivo.
Razpoloženje je bilo enkratno tudi
s podporo ansambla Victory, pika na
i za ves dogodek pa je bila modrina
nad Ljubljano. Ljubljanski grad je bil
namreč osvetljen v modro. Tako so
lahko tudi tisti, ki se nam niso mogli
pridružiti, doma razmišljali o sladkorni bolezni. Tudi to je bil naš cilj in
podobno osvetljenih znamenitosti po
svetu je bilo še veliko.
Sicer so tako rekoč že tradicionalni
pohodi proti sladkorni bolezni potekali še po številnih krajih Slovenije.
Skupaj jih je bilo prijavljenih več kot
23 s skupaj 1500 udeleženci. Srčno
želimo, da bi se
takšne in podobne aktivnosti še
nadaljevale, kajti
le s takojšnjim
ukrepanjem in s
skupnimi močmi
lahko zatremo
sladkorno bolezen.
B. G.
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Slovenski radioamaterji že devetič oddajali ob
svetovnem dnevu sladkorne bolezni
Tudi letos smo slovenski radioamaterji iz več radioklubov ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ki je potekal
pod pokroviteljstvom Združenih narodov, iz Geossa pošiljali v svet sporočila in gesla o sladkorni bolezni.
Letošnji dogodek smo pripravili
skupaj z Mednarodno diabetično
zvezo (IDF), Zvezo društev diabetikov
Slovenije in Zvezo radioamaterjev
Slovenije (ZRS). Tokrat še posebno
slovesno, ker je svetovni dan
sladkorne bolezni tudi dan Združenih
narodov. Sporočila in gesla smo, tako
kot vsa leta doslej, oddajali iz
Geossa, Geometričnega središča
Slovenije, v bližini katerega je
postojanka Radiokluba Moravče, in
še s treh lokacij v Moravčah in
Radomljah.
Radioamaterji po svetu so nas
med 9. in 12. novembrom zopet pri-

čakali z množičnim in pozitivnim
odzivom. Uspelo nam je preseči želeno mejo 1500 vzpostavljenih zvez, ki
smo jih dosegli kar z 88 državami.
Tudi letos smo sporočila o praznovanju svetovnega dneva diabetesa z letošnjim geslom nenehno oddajali v
eter z elektronskim in teleprinterskim signalom, da so si ga lahko
ogledali radioamaterji, ki nas zaradi
velikega odziva niso mogli doklicati.
V zadnjih letih tako imenovane »veselice diabetesa na radioamaterskih frekvencah« nam je uspelo vzpostaviti
skoraj 17.000 stikov s skoraj vsemi radioamatersko aktivnimi državami sveta.

Aktivnosti v počastitev
14. novembra
Na Zvezi društev diabetikov Slovenija smo ob
letošnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni
organizirali več prireditev, in sicer:

FOTO: BRANE

BOMBAČ

• tiskovno konferenco, na kateri so sodelovali Janko
Kušar, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije,
ki je predstavil aktivnosti zveze in društev sladkornih
bolnikov Slovenije; prof. dr. Tadej Battelino, dr. med., ki
je predstavil knjigo Inzulinska črpalka, in doc. dr.
Marko Medvešček, dr. med., ki je predstavil Slovenske

smernice za zdravstveno oskrbo sladkornih bolnikov
tipa 2. Tiskovna konferenca je bila dobro obiskana in
je tudi izpolnila svoj namen, saj se je v medijih veliko
pisalo in govorilo o sladkorni bolezni;
• skupaj z družbo Novo nordisk pohod po Ljubljani, ki
se ga je 14. novembra udeležilo veliko ljudi, med kate10
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Prihodnje leto, ko bo jubilejna, 10.
obletnica aktivnosti in sodelovanja
radioamaterjev z IDF, Zvezo društev
diabetikov Slovenije in ZRS, bomo
naše aktivnosti zaokrožili in nato
prostor in sredstva za delovanje prepustili prijateljem iz Zveze društev
diabetikov Slovenije in drugim organizacijam z novimi idejami in za razširjanje znanja in vedenja o sladkorni
bolezni, še naprej pa bomo seveda
ostali zvesti podporniki tega dogodka in prijatelji!
Robert Bajuk, S57AW
Vitomir Kregar, S56M
Mitja Majdič, S58V

Ivo Jereb, S57AL
Roman Novak, S58P
Jože Snoj, S52ZG

rimi sta bila
tudi ministrica za zdravje Zofija
Mazej Kukovič in ljubljanski
župan Zoran
Janković.
Zvečer je
Ljubljanski
grad zasijal
v modri barvi, ki je barva Združenih narodov, odslej pa
bo tudi tradicionalna barva pohodov ob dnevu sladkorne bolezni;
• skupaj z Društvom diabetikov Velenje osrednjo državno proslavo ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni,
ki je potekala v soboto, 17. novembra 2007, v Domu
kulture v Velenju. Tudi Velenjski grad je bil obsijan
modro;
• pripravili smo poseben plakat, s katerim
smo obveščali javnost
o 14. novembru, svetovnem dnevu sladkorne bolezni. Razposlali smo jih na naslove javnih ustanov, da
jih izobesijo;
• pripravili smo tudi zgibanke o Zvezi društev
diabetikov Slovenije in
društvih diabetikov zaradi pridobivanja novih
članov.
Špelca Rudolf
2 0 0 7
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Opustite kajenje s pomočjo zdravil
Novi zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov bo verjetno za marsikoga spodbuda ali celo prisila,
da bo opustil kajenje. Še boljša spodbuda bi morali biti podatki o škodljivosti kajenja,
o čemer je bilo že veliko napisanega.

Prof. dr. Samo Kreft

Znane so primerjave tveganja za
nastanek različnih bolezni pri kadilcih in nekadilcih. Za kadilce so
morda bolj optimistični podatki o koristi opustitve kajenja. V raziskavi
ameriškega ministrstva za zdravje so
ugotovili naslednje: pri kadilcih, ki
nehajo kaditi pred 50. letom starosti,
je tveganje, da bodo umrli v naslednjih 15 letih, pol manjše kot pri kadilcih, ki še naprej kadijo.
Tveganje za smrt se začne
zmanjševati takoj po prenehanju kajenja in se postopoma zmanjšuje naslednjih 15 let. Po 15 letih je verjetnost za smrt pri nekdanjih kadilcih
že skoraj tako majhna kot pri ljudeh,
ki niso nikoli kadili. Tveganje za nastanek pljučnega raka se prepolovi
deset let po prenehanju kajenja, tveganje za nastanek raka na požiralniku pa že po petih letih.

MOČNA

VOLJA
ZA ODVAJANJE OD KAJENJA
Razlogov za opustitev kajenja je
torej več kot dovolj. In dejansko bi si
jih izmed 24 odstotkov odraslih Slovencev, ki kadijo, kar dobri dve tretjini želelo znebiti te razvade. Večina je
vsaj enkrat že poskušala nehati, vendar opustitev kajenja ni trenutni dogodek, gre za proces odvajanja.
Individualna prizadevanja so
uspešna samo pri tistih z resnično
močno voljo, drugi potrebujejo
pomoč. Ta je lahko psihološka, s po-

močjo različnih terapevtskih skupin,
ali farmakološka, z zdravili. Med
zdravili, s katerimi si pomagamo pri
odvajanju od kajenja, so najbolj poznane različne oblike za nadomeščanje nikotina (žvečilni gumiji,
obliži). Pred kratkim pa je Agencija
za zdravila odobrila še zdravilo, ki ne
vsebuje nikotina temveč vareniklin
(Champix). To zdravilo se izdaja izključno na zdravniški recept.
Deluje tako, da se v telesu veže
na ista mesta, na katera se sicer
veže nikotin (nikotinske receptorje
na živčnih celicah). V nasprotju z nikotinom pa ob tej vezavi sproži v
živčnih celicah le manjši učinek. Ta
je ravno dovolj velik, da učinkovito
odpravi neugodne občutke (odtegnitvene simptome), ne povzroča pa
občutka ugodja, kot ga povzroča nikotin. Poleg tega, da zdravilo ne
povzroča občutka ugodja, to zdravilo celo prepreči, da bi občutek ugodja nastal ob morebitnem kajenju
spozabljene cigarete. Ker zdravilo
zasede nikotinske receptorje, se nikotin iz cigarete ne more vezati
nanje in zato ne more povzročati
občutka ugodja.

ODLOČITEV

O PRENEHANJU
KAJENJA JE STVAR
VSAKEGA POSAMEZNIKA

Raziskave kažejo, da je prenehanje
kajenja z uporabo takšnega zdravila
štirikrat uspešnejše kot brez njega,
in dvakrat uspešnejše kot z uporabo
zdravila bupropion, ki deluje na do-

paminski in noradrenalinski del
živčevja, torej samo s preprečevanjem odtegnitvenih simptomov.
Kot vsako zdravilo, imajo tudi
zdravila z vareniklinom lahko nezaželene učinke, pri čemer pa je pri
uporabi tega zdravila težko ločiti
nezaželene učinke zdravila od odtegnitvenih simptomov zaradi prenehanja kajenja. V raziskavi se je pokazalo, da je zaradi nezaželenih
učinkov zdravljenje s tem zdravilom
prekinilo podobno število ljudi, kot
pri zdravljenju s placebom (praznim
zdravilom).
Kot vsako zdravilo tudi to ni primerno prav za vse ljudi. Tako ni primerno za nekatere psihiatrične bolnike in za ljudi, ki hkrati jemljejo nekatera druga zdravila. To je eden izmed
razlogov, da se zdravilo izdaja na
zdravniški recept, torej da o njegovi
uporabi odloči zdravnik.
V praksi se je izkazala dobra kombinacija uporabe zdravil proti odvajanju kajenja in žvečenja žvečilnih gumijev. Kadilci so namreč »zaposleni«
s cigareto in morajo ta proces nadomestiti z nekim alternativnim dejanjem. Kadarkoli kadilec, ki se odvaja
kajenja, začuti potrebo po kajenju,
naj vzame žvečilni gumi in trenutna
napetost bo popustila. Če hkrati jemlje še zdravila, ki pomagajo pri odvajanju od kajenja, na primer champix,
je verjetnost uspešnega odvajanja bistevno večja.
Kakorkoli že, odločitev za prenehanje je vaša lastna odločitev, ki je prav
gotovo pravilna.

Najsodobnejπe moænosti
za opustitev kajenja

Moja novoletna
odlo itev:

www.brezcigarete.si
svetovalni telefon 040 666 333

S 1. 1. 2008 bom i!
it
prenehal(a) kad

vsak torek in etrtek od 17.-19. ure

Dokoncno!
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Pohodi ob Svetovnem dnevu sladkorne bolezni
PO MURSKI SOBOTI
Društvo diabetikov Murska Sobota je v sredom 7. novembram v sklopu rednega mesečnega sestanka organiziralo
več aktivnosti, s katerimi smo zaznamovali 14. november –
svetovni dan sladkorne bolezni.
Na začetku je vse prisotne pozdravila Metka Vlaj, višja fizioterapevtka iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. Z njo
smo se odpravili na pohod po ulicah Murske Sobote. V rumenih kapicah z logotipom Društva diabetikov Murska Sobota smo mimoidoče opozarjali na pomen gibanja in zdravega načina življenja. Pritegnili smo veliko radovednih pogledov in upam, da tudi kakšnega bodočega člana. Po pohodu smo razgibani in z bistro glavo poslušali zanimivo in
poučno predavanje o zapletih pri sladkorni bolezni na
očesnem ozadju, ki nam ga je pripravil Satar Baghrizabehi,
dr. med., spec. oftalmolog iz Očesne ambulante Splošne
bolnišnice Murska Sobota.
Darko Miholič

PREKMURCI

V

LJUBLJANI

Člani Društva diabetikov Murska Sobota smo se 14. novembra odpravili na pohod po ljubljanskih ulicah, kjer smo
se pridružili množici udeležencev pohoda, ki so se zbrali na
Kongresnem trgu. Tam so nas nagovorili predsednik Zveze

društev diabetikov Slovenije Janko Kušar, ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič in župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković.
Med pohodom se nam je pridružilo veliko naključnih mimoidočih, ki so z zanimanjem spremljali dogajanje na prireditvi. Na stojnicah so nam merili vrednost sladkorja v krvi in

Razmišljanje ob svetovnem
dnevu sladkorne bolezni
Ko se pokažejo manjše težave, največkrat pogosta žeja, utrujenost in še
kaj, najprej sploh ne pomislimo, da je to lahko kaj posebnega. Ko se
težave nadaljujejo, je treba obiskati zdravnika, ki nas pošlje v laboratorij.
Ko mu prinesemo izvide, nas lahko doleti šok, ko nam pove, da imamo
sladkorno bolezen. Kaj zdaj?
Zdravnik nas potolaži, da to ni tako
hudo, kot se sicer zdi na prvi pogled,
treba se bo le disciplinirati pri delu
in hrani. Potrebna bodo tudi zdravila
in ne nazadnje - treba bo spremeniti
tudi delovne navade. Skratka, treba
bo poskrbeti zase.
O, saj res. Do zdaj je bil po obilnem kosilu v navadi počitek na kavču
s podaljškom gledanja dobre nadaljevanke. Ne, tega pa ne bo več, si
rečem in sklenem, da bo od jutri po
kosilu sprehod. Nato izvem, da imajo
pri Društvu diabetikov Novo mesto
organizirano pohodniško skupino. Ja,
to bi pa bilo zame, si mislim in se
odpravim do društvene pisarne, kjer
se včlanim in pozanimam za pohode.
Prijazna tajnica mi poda urnik pohodov, v katerem ugotovim, da so pohodi vsakih štirinajst dni.

POHODI

tna, se na izhodišče pohoda
odpeljemo z avtomobili. Skupino vodi članica Planinskega društva Novo mesto, ki
nam pred začetkom pohoda
predstavi potek poti, pove,
koliko časa bo pohod trajal,
da se bomo med potjo ustavili in hodili tako, da bo hoja
vsem v sprostitev.
Med potjo je zanimivo prisluhniti pogovorom, kod vse
je ta skupina že hodila in katere kulturne in naravne zanimivosti
so si ogledali. Jaz pa meditiram, le
zakaj je morala k tem lepim trenutkom mene pripeljati bolezen, le zakaj
se ne bi tako prijetnim pohodom pridružili tudi zdravi pohodniki. Iz pogovora tudi ugotovim, da pohodniška
skupina pri novomeškem društvu diabetikov obstaja že šest let.

ZA BOLJŠE ZDRAVJE

NA

SVIDENJE ČEZ ŠTIRINAJST DNI

Zberem »korajžo« in na prvem pohodu sem že pri skupini, ki se zbira
pred Osnovno šolo Grm. Ker po
mestu in bližnjih ulicah hoja ni prije-

V programu vidim tudi pohod ob
dnevu sladkorne bolezni. Zanimivo,
tudi sladkorni bolniki imajo svoj sve-
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tovni dan, si rečem. Ja, tudi tega pohoda ne smem zamuditi. Kot vedno
se zberemo pri Osnovni šoli Grm.
Štejem pohodnice, ki prihajajo. Naštejem do deset, pa pridejo še tri, nazadnje pa še Silvo in Danica, ki je dobila vzdevek Ura, saj vedno pride
točno, niti minute prej, še manj pa
minuto pozneje.
Danica privleče iz avtomobila škatlo

in vse prisotne pozdravi v imenu izvršilnega odbora društva diabetikov in
nam razdeli lepe modre šale z napisom Svetovni dan sladkorne bolezni.
Kot nalašč je tega dne pihal veter in
tople, mehke šale smo si nadeli okoli
vratu ter se odali na pohod. Bilo je
čudovito. Na svidenje čez štirinajst
dni, smo si rekli in se razšli.
Ja, to je to, kar mi zdaj nekaj pomeni, in ko pridem domov, sedem za
računalnik in napišem vtise v svoj
dnevnik.
Fanika Vovk

ponujali čaj, s katerim smo se pogreli. Vsak udeleženec pohoda je od Novo Nordiska dobil topel šal. Na koncu pohodna nas je zabaval ansambel Victory. Polni lepih vtisov smo
se odpravili nazaj proti Murski Soboti, kamor smo prispeli v
Darko Miholič
večernih urah.

PO

OKOLICI

NOVEGA

MESTA

V počastitev svetovnega dneva sladkorne bolezni smo
imeli pohodniki novomeškega društva sladkornih bolnikov v
sredo, 7. novembra, pohod okoli Novega mesta, ki se ga je
udeležilo 15 pohodnikov. Novo Nordisk je vsakemu udeležencu pohoda podarilo šal.
Gostemu prometu smo se kmalu izognili, ko smo prišli na
stezo proti Ragovemu logu. Ves čas nas je spremljalo sonce.
Hitro smo prišli v vas Ragovo, nato pa prečkali enega od
šestih novomeških mostov čez Krko. Pri kužnem znamenju
– pomniku francoskim vojakom, ki so tam pokopani, smo se
ustavili in okrepčali. Nato smo se povzpeli na Mestne njive,
od tam smo šli mimo OŠ Bršljin in trgovskega središča in
prišli na drugo stran Novega mesta. Sledili smo toku reke
Krke in se vračali po lepo urejeni sprehajalni poti. Da je bil
pohod še lepše končan, se je nad nami nenadoma prikazal
živo obarvan balon, ki se je bahavo pomikal tik nad nami in
se dvignil nad mesto.
Silva Les, Cveta Žunič

PO

OKOLCI

KAMNIKA

Tudi kamniški sladkorni bolniki smo s pohodom počastili 14.
november, svetovni dan sladkorne bolezni, ki je letos pod okriljam Združenih narodov. Na ta dan smo v dopoldanskem času
v kamniški okolici pripravili uspešen pohod po čistem zraku
hribovitega območja Kamnika z okolico. Z udeležbo na pohodu smo bili zadovoljni. Popoldne pa se je naša podpredsednica društva Savica Juntez udeležila osrednjega pohoda ob sveBoris Hribar
tovnem dnevu sladkorne bolezni v Ljubljani.

PO

RADGONSKIH ULICAH

Naš praznik 14. november, svetovni dan sladkorne bolezni, smo počastili tudi s pohodom po radgonskih ulicah in
tako opozorili na čedalje večjo rast sladkorne bolezni in na

Pohodniki na najbolj prometni cesti v državi

potrebo po zdravem načinu življenja, h kateremu sodi tudi
večja telesna aktivnost, torej tudi hoja. Naš dobro obiskani
pohod je kljub slabemu vremenu minil v prijetnem razpoloženju in je trajal kar dobro uro.

TUDI

V

VELENJU

Tudi letos smo člani velenjskega društva organizirali
pohod ter s tem počastili svetovni dan sladkorne bolezni.
Ob 16. uri smo se v kar lepem številu zbrali pri Ribiški koči
na jezeru. Po vpisu na seznam udeležencev pohoda je vsak
pohodnik dobil darilo od Novo Nordiska - šal, ki si ga je ovil
okrog vratu. Nato smo krenili okoli jezera. Čeprav je bilo
dokaj hladno, nas to ni oviralo. Med pohodom smo se pogovarjali, bilo je veliko smeha in dobre volje.
Pot nas je vodila okoli jezera, na katerega je bilo lepo pogledati, saj je bilo vse polno račk in labodov. Nekaj jih je priplavalo čisto do roba jezera. Na koncu pohoda smo ugotovili, da je pohod uspel. Še enkrat smo se ozrli po prehojeni
poti ter se s stiskom rok in zadovoljstvom na obrazu odpravili proti domu.

Antonija Škrbič

Ob izidu knjige
Abecedarij sladkorne bolezni
Septembra je pri Zvezi društev diabetikov Slovenije izšla knjiga
Adecedarij sladkorne bolezni, avtorja Aleša Skvarče, dr. med.,
ki je na strokoven, a dovolj poljuben način nazorno in pregledno
predstavi sladkorno bolezen.
Strokovni jezik, ki ga je Aleš Skvarča uporabil v knjigi, je razumljiv najširšemu krogu ljudi, kar je posebna
odlika, ki knjigo približa tudi mladim
bralcem. Za mlade so privlačne tudi
ilustracije, delo mladega Andreja Erjavca, ki na nazoren, mestoma tudi
duhovit način, estetsko dopolnjujejo
besedilo.
Knjiga je pregledna – razdeljena na
krajše razdelke. Najprej avtor razloži,
kaj je sladkorna bolezen in kaj je insulin in kateri so prvi znaki sladkorne bolezni. Strokovni izrazi, ki so potrebni za razumevanje, so razloženi
jasno in razumljivo. Avtor jasno
pove, da v začetni fazi sladkorne bolezni človek še nima izrazitih težav

in lepo razloži pojem mejne bazalne
glikemije in tudi način, kako moteno
toleranco za glukozo
tudi lahko določimo.
Opiše sladkorno bolezen tipa 1 in tipa 2; posebej pregledno so prikazani presnovni sindrom in akutni zapleti
sladkorne bolezni.
Prehrani je posvečen
zadnji del knjige, ki ga
zaključi razdelek o
zdravljenju sladkorne
bolezni z zdravili in o
samovodenju sladkorne
bolezni. Vmes je avtor
vključil zelo zanimiv in
D E C E M B E R

2 0 0 7

za mlade privlačen prikaz Trebušna
slinavka d.o.o. Knjiga se konča z
vprašanji, ki so namenjena mladim
tekmovalcem v znanju o sladkorni
bolezni na osnovnih in srednjih
šolah.
Avtor na koncu zelo lepo nagovarja
bralce, ko brez pridigarskih besed
pove, da je način življenja treba oblikovati v mladosti, kajti mladostni
vzorci prehranjevanja se prenašajo
tudi v odraslo dobo.
To, da je knjigo
vzelo v roke veliko
mladih, osnovnošolcev
in dijakov, velja za
uspešno preventivo. Ni
umetnost pisati v strokovnem jeziku, operirati z dolgimi in zapletenimi stavki, umetnost je zapleten pojav
približati kar najširšemu krogu ljudi. In prav
to je uspelo Alešu
Skvarči, dr. med.
Vida Matičič
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Dan diabetesa med prvošolčki
Razvijanje medsebojnih odnosov, sprejemanje in spodbujanje k razumevanju drugačnosti so cilji, ki jih pri
otrocih razvijamo od vstopa v šolo. Letos tako na OŠ Stara Cerkev s prvošolčki spoznavamo sošolkino bolezen,
sladkorno bolezen tipa 1.
Jadranka Erjavec, učiteljica

Poznam in sprejemam drugačnost
že 22 let, saj imam hčer s cerebralno
paralizo, kar za vse bližnje pomeni
drugačno – prilagojeno in načrtovano
življenje, ki pa ga moramo usmerjati
v čim bolj vsakdanje. V avgustu sem
izvedela, da bom v prihodnjih letih
spremljala in učila deklico s sladkorno boleznijo. S to boleznijo sem se
že srečala, saj imam blizu osebe, ki
jemljejo tablete ali pa si vsak dan s
penom vbrizgavajo odmerke inzulina.
Tokrat pa je bilo vendar drugače, saj
ima deklica inzulinsko črpalko. V izobraževanje sem se vključila na Pediatrični kliniki v Ljubljani skupaj z vzgojiteljico in pedagoginjo, kjer sem se
prvič srečala z inzulinsko črpalko. Pa
to bi še šlo, če ne bi slišala za osnovni
bolus, korekcijo, odtipkavanje enot
vrednosti OH malo pred zaužitim
obrokom in po njem glede na to, koliko oseba poje. Po štiriurnem predavanju sem bila z znanjem o ukrepanju
in pogostosti preverjanja vrednosti krvnega sladkorja na začetku.

le za nasvet. Spomnim se, kako so se
nama z vzgojiteljico tresle roke pri
prvi hipi in oskrbo s sokom, ki ga
mora popiti deklica, in ob merjenju
sladkorja, ko je merilnik pokazal 20
mmol/l.

POUK

SE JE TA DAN
ZAČEL MALO DRUGAČE

Ker si tudi pri drugačnosti in dolgotrajni bolezni otroci želijo na vsak
svoj zakaj dobiti svoj zato, sva se z
vzgojiteljico Majo odločili, da 14. novembra, na dan sladkorne bolezni,
pripraviva za učence
del dopoldneva, ki bo
malo drugačen od drugih šolskih ur. Prej sva
prosili starše za sodelovanje oziroma za dovoljenje pri izpeljavi dejavnosti, kajti ena izmed
teh (merjenje krvnega
sladkorja) res ni vsakdanja v šoli.

PRI

PRVI DEKLIČINI HIPI SO SE
MI TRESLE ROKE
Še med počitnicami sva s pedagoginjo sklicali na sestanek vse zaposlene, ki naj bi bili v neposrednem
stiku s prvošolko in prevzemali skrb
zanjo: vzgojiteljico, učiteljico v oddelku podaljšanega bivanja, vodji šolske prehrane in kuharico. Dekličina
mama nas je seznanila s posebnostmi hčerine bolezni. Ker bo učenka
vključena v šolsko prehrano, je bilo
dogovorjeno, da vodja prehrane jedilnik da na vpogled staršem, mama in
oče pa naj vpišeta vrednost OH posameznih živil in odmerke inzulina.
V kuhinji so kupili elektronsko tehtnico, drugo, za rabo v razredu, pa so
prinesli starši. Dekličini starši so naučili učiteljice in pedagoginjo izmeriti
krvni sladkor in na inzulinski črpalki
odmeriti pravilne vrednosti. Prvi
teden je hčer spremljal oče, ki nas je
med malico in kosilom praktično
uvajal v odmerjene vrednosti inzulina. Potem pa smo poskušale same,
čeprav smo starše kar pogosto klica-

V sredo, 14. novembra, sva prvo uro
pripravili na ogled prospekte, razstavili
učenkine medicinske pripomočke, ki
jih sošolci sicer videvajo pri sošolki,
saj vedo, da ima sladkorno bolezen.
Jutranji krog vsak dan začnemo s pozdravom, z opisovanjem doživetij, pripovedovanjem vsebine prebrane knjige
ali s prelistavanjem in pogovorom ob
leksikonih. Ta dan pa sem po pozdravu
začela pouk kar z vprašanjem, kaj
otrokom pomenita besedi sladkorna
bolezen. Pripovedovali so naslednje:
• to je bolezen, s katero lahko hodiš
v šolo in imaš s seboj napravo,
• dobiš črpalko in imaš zdravila v
cevki,
• ne smeš jesti sladkega,
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• moraš se kar naprej pikati,
• to je drugačna bolezen, zaradi katere ješ drugačno hrano,
• moraš se paziti,
• pomeni sladko kri.

PRVOŠOLČKI

RAZUMEJO
SOŠOLKINO BOLEZEN

Na koncu pogovora so učenci narisali,
na kaj mora njihova sošolka paziti:
• pojesti mora pet obrokov na dan,
• piti mora vodo, če se slabo počuti
(bledica, tresenje, utrujenost) pa
mora popiti sok,

• omejiti mora sladko,
• uporabljati mora gospodinjsko tehtnico (tudi učiteljice v šoli), da preverijo količino zaužitega obroka,
• redno mora obiskovati zdravnika,
• ukvarjati se mora s športom,
• uporablja pribor za merjenje vrednosti krvnega sladkorja - merilnik z
listkom, črpalko.
Pred malico sem postala tudi medicinska sestra. Otrokom smo izmerili
krvni sladkor in v pripravljeno tabelo
zapisali vrednosti. Vsi otroci in učiteljici smo imeli vrednost sladkorja v
mejah normale. Prejšnji dan sem stopila do kuharic in ju prosila za sodelovanje. Pripravili sta obroke, tako
malice kot kosila, prilagojene bolnikom s sladkorno boleznijo.
Na koncu so bili otroci soglasni, da
morajo biti do sošolke pozornejši,
posebno pri športni vzgoji in igrah.
Svoje občutke veselja so izrazili s
ploskanjem, ker lahko deklica počne
vse tisto, kar lahko počnejo oni sami,
njeni zdravi sošolci.

I Z O B R A Ž E VA N J E

Deveto državno tekmovanje
iz znanja o sladkorni bolezni v Slovenj Gradcu
V soboto, 24. novembra, je bilo na Drugi OŠ Slovenj Gradec 9. državno tekmovanje iz znanja o sladkorni
bolezni. Sodelovalo je 333 tekmovalcev osnovnih in srednjih šol vzhodne Slovenije ter 120 mentorjev.
Vsem tekmovalcem in njihovim
mentorjem smo ob prihodu pripravili
dobrodošlico s pesmico, ki so jo
pozneje v kulturnem programu učenci Druge OŠ Slovenj Gradec tudi odplesali in odpeli ter z njo napovedali
začetek tekmovanja. Vsi so ob prijavi
dobili darilo, koledar za leto 2008, ki
ga je izdalo Društvo diabetikov Slovenj Gradec, nakar so si ogledali
šolo, razporeditev učilnic in se
okrepčali.
Sledil je kulturni program, ki je bil
v športni dvorani. Tekmovalcem in
mentorjem sem se kot mentorica za
sladkorno bolezen na naši šoli in
vodja projekta državnega tekmovanja
iz znanja o sladkorni bolezni v nekaj
besedah zahvalila za njihov prosti
čas, ki so si ga vzeli, da so se poglobili v znanje o sladkorni bolezni. Vsekakor jim bo to v življenju zelo koristilo.

ZELO

POMEMBNO JE
ŠIRITI PREVENTIVO
O SLADKORNI BOLEZNI

Nato je prisotne nagovorila ravnateljica Druge OŠ Slovenj Gradec in
jim med drugim zaželela dobro počutje. Sledili po pozdravi župana Mestne občine Slovenj Gradec Matjaža

Zanoškarja, predsednika Društva diabetikov Slovenj Gradec Ivana Pavliča
in podpredsednice Zveze društva diabetikov Slovenije Judite Erjavec.
Rdeča nit dobrodošlice vseh govornikov je tekla v isti smeri: kako zelo
pomembno je širiti preventivo sladkorne bolezni, saj ta strahovito narašča, kako pomembno je ozaveščati
že osnovnošolce, srednješolce in
sploh ljudi okrog sebe.
Tudi število tekmovalcev pri nas in
v Novi Gorici, kjer je bil drugi del
tekmovanja, je potrdilo, da glede
preventive dobro delamo, saj se šte-

vilo udeleženih šol iz leta v leto povečuje. Po tekmovanju je sledilo kosilo. Državna ocenjevalna komisija je
za konec povzela, da so mentorji
ocenjevalnih komisij posameznih razredov svoje delo dobro opravili. Seveda so šle vse naloge še enkrat v pregled.
Boža Božena Lesjak,
prof. razrednega pouka

Učenci so tekmovali tudi v Novi Gorici
Na osnovni šoli Ivan Rob v Šempetru pri Gorici je bil v soboto, 24. novembra,
finale devetega državnega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni.
Svoje znanje o sladkorni bolezni je
merilo 457 osnovnošolcev in srednješolcev iz zahodnega dela Slovenije in
Ljubljane, ki jih je spremljalo 156
mentorjev. Tekmovanje je trajalo eno
uro in v tem času so morali tekmovalci izpolniti naloge, ki so se nanašale na poznavanje sladkorne bolezni, njene oblike in predvsem na posledice, ki jih ta pušča bolnikom. V
teh dneh bo posebna komisija, ki jo
je imenovala Zveza društev diabetikov Slovenije, pregledala odgovore,
razglasila rezultate ter najboljšim podelila zlata in srebrna priznanja.

SKORAJ

VSI SO NALOGE
ODDALI PRED IZTEKOM ČASA
Pred začetkom tekmovanja so se
vsi zbrali v telovadnici, kjer so jih
pozdravili predstavniki organizatorjev, med drugimi predsednik Zveze
društev diabetikov Slovenije Janko
Kušar, predsednik Društva diabetikov
Nova Gorica in predsednik skupščine
Zveze društev diabetikov Slovenije
Dominik Soban, župan občine Šempeter-Vrtojba Dragan Valenčič in ravnateljica Osnovne šole Ivan Rob Slavica Bragato. Tekmovalcem so priD E C E M B E R

2 0 0 7

pravili tudi kratek in prisrčen nastop,
na katerem so sodelovali učenci domače osnovne šole, Pihalni orkester
Prvačka pleh muzika pod vodstvom
Stojana Ristovskega in pevec Andrej
Šifrer.
Nato so se tekmovalci podali v učilnice, kjer so prejeli naloge. Skoraj vsi
so jih oddali pred iztekom časa, po
čemer lahko sklepamo, da so bile dovolj lahke oziroma da so bili vsi na
tekmovanje dobro pripravljeni. Po
končanem tekmovanju so vse tekmovalce počastili z dobrim kosilom,
vsak tekmovalec pa je prejel tudi
lično spominsko darilce.
Vojko Cuder
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Generalna skupščina
IDF Europa je bila v Dublinu
Tako kot vsako leto sva se tudi letos predstavnika Zveze društev diabetikov Slovenije udeležila srečanja Skupaj
smo močnejši in generalne skupščine IDF Europa, ki je bila od 21. do 25. septembra v Dublinu na Irskem.
Alojz Rudolf

V petek zgodaj zjutraj sva z Marušo Pavčič z Brnika čez Frankfurt odpotovala v Dublin, kjer so nas že čakali organizatorji ter nas z avtobusi
odpeljali v Hotel Burlington, kjer smo
bivali. Program se je začel že ob 14.
uri, tako da sva šla na predavanje, še
preden sva sploh dobila sobo.
Po pozdravnem nagovoru Tonyja
O'Sullivana, predsednika IDF Europa,
smo poslušali predsednika IDF Martina Silinka, ki nam je govoril o uresničevanju resolucije Združenih narodov
št. 61/225 o svetovnem dnevu diabetesa, 14. novembru, in letošnjih predvidenih akcijah ob proslavah prvega
dneva Združenih narodov o diabetesu.
Poudaril je predvsem naloge članic
IDF pri ozaveščanju tiska, politikov in
prebivalstva o diabetesu ter predlagal konkretne akcije, kot so na primer osvetlitve znanih zgodovinskih
ali drugih pomembnih objektov po
vsem svetu z modro barvo, ki je
barva Združenih narodov.

SKRB

ZA MLADE
SLADKORNE BOLNIKE

strokovnjakov, ki ga imajo na Irskem.
Kateri je boljši, smo se spraševali?
Oba modela imata veliko dobrih rešitev, tako da se nismo odločali o tem,
ali je bolje imeti nacionalni program
ali skupino strokovnjakov. Pomembno
je, da je učinek obeh modelov enak,
to je učinkovito preprečevanje in
zdravljenje diabetesa.

Predstavnici Latvije in novi predsednik
prof. dr. Eberhard Standl (zadaj)

PREDAVANJA O DIABETESU
ODSLEJ NA INTERNETU

Leti 2007 in 2008 sta posvečeni
diabetesu pri mladih, predvsem diabetesu tipa 1, zato so nam predstavili
nekaj mladih diabetikov in očeta
otroka, ki ima sladkorno bolezen tipa
1. Nato se nam je predstavila tudi
Irska diabetična zveza.
Popoldne je bil za udeležence kongresa organiziran sprejem, na katerega je prišla tudi predsednica Irske
Mary McAleese. V svojem izjemno
prijaznem in neformalnem nastopu
je poudarila pomen delovanja organizacij civilne družbe v skrbi za zdravje prebivalstva. Po tem smo odšli na
ogled najstarejše irske univerze Trinity Collega.
Sobotna tema je zajemala priprave
nacionalnih načrtov za preprečevanje
in zdravljenje diabetesa. Predstavljena
sta bila dva modela. Prvi model so nacionalni programi, kakršnega imajo na
Finskem, drugi pa svetovalne skupine

Oliver Schnell nam je predstavil internetno stran, na kateri bodo dostopna predavanja o sladkorni bolezni. Zainteresirani si jih bodo lahko
naložili na svoje računalnike in se ravnali po njih oziroma jih uporabili pri
svojem delu. Tudi pri nas obstaja
možnost za prevzem teh predavanj,
vendar bo potreben prevod.
Manuel Carballo nam je predstavil
zanimivo študijo o tem, koliko se
lahko z migracijami poveča število
sladkornih bolnikov v državi. To je
podkrepil s primeri migracij ljudi, ki
pridejo v EU iz drugih držav.
Akcijo zbiranja insulina in drugih
medicinskih pripomočkov za zdravljenje sladkorne bolezni in pa akcijo zbiranja sredstev za otroke, da noben
otrok ne bi več umrl zaradi sladkorne
bolezni, sta nam predstavila Alicia
Jenkins iz Avstralije in dr. Wim Wien-
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tjens, nekdanji predsednik IDF Europa
in zdaj podpredsednik IDF.

NOVE

MOČI
V URADU IDF

EVROPA

Po kosilu so svoje delo predstavile
štiri nacionalne organizacije diabetikov: italijanska FAND, francoska AFD
ter ciprska in britanska organizacija
sladkornih bolnikov. Predstavili so
nam tudi delo pisarne IDF Europa.
Urad se je letos okrepil z novim uslužbencem Cristianom Andriciucem, ki je
pooblaščen za razvoj organizacije, za
pomoč nacionalnim organizacijam pri
pripravi prijav na razpise za pridobitev
mednarodnih sredstev, za izobraževanje članov nacionalnih organizacij in
podobno. Predvsem je pomembna
tudi stran intraneta, ko se bomo lahko
vključevali v razprave v okviru vseh
članic IDF Europa.
Prof. Eberhard pa je predstavil nove
smernice za preprečevanje in zdravljenje bolezni srca in žilja pri diabetesu
in v preddiabetičnih stanjih (metabolni
sindrom, motena toleranca za glukozo
ipd.), ki sta jih letos sprejela EASD in
Evropsko združenje kardiologov.

POUDARKI

IZ TRILETNEGA
NAČRTA DELA IDF EVROPA
V nedeljo zjutraj se je začela generalna skupščina IDF Evropa. Po poročilih o delovanju IDF Evropa v letu po
zadnji skupščini, ki je bila lani v Varšavi, sta bila sprejeta triletni načrt
dela in finančni načrt IDF Europa.
Poudarek je bil predvsem na:
• politično področje: sodelovanju z
institucijami Evropske unije glede
izvajanja priporočil Sveta EU o diabetesu, sodelovanje v iniciativi Glukoforum, v platformi EU o prehrani,
fizičnem gibanju in zdravju, v programu EU glede javnega zdravja
(2007–2013), v Agenciji za ocenjevanje zdravil (EMEA) in v drugih
platformah, sodelovanje s Svetom
Evrope in Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO-Europa);
• delo z nacionalnimi združenji diabetikov: organizaciji letnih srečanj

Skupaj smo močnejši (Together we
are stronger) in regionalnih srečanj,
seminarjev za razvoj društev, delu
uradnika za razvoj združenj, možnosti za zaposlitev uradnika za
edukacijo;
• financiranje: povečanju prihodkov
predvsem s povečevanjem članstva
pravnih oseb in zviševanjem njihovih članarin;
• komunikacije in odnosi z javnostmi:
spletni strani, intranetu, časopisu
IDF Europa v angleščini in ruščini.

Na EASD v Amsterdamu
ni bilo veliko novega

KAKO

Dominik Soban

OKREPITI
DELO DRUŠTEV DIABETIKOV?

Izvolili smo nova kandidata za vodstvo IDF oziroma za izvršni odbor, in
sicer Eleno Shelestovo iz Gruzije in
prof. dr. Sehnaz Karadeniz iz Turčije.
Nova članica odbora za nominacije
pa je dr. Zulaykkho Shamansurova iz
Uzbekistana.
Na koncu skupščine smo doživeli
šok, ker je sedanji predsednik IDF Evropa Tony O'Sullivan podal svoj nepreklicni odstop. Odstopil je zaradi
svoje službe (je zdravnik splošne prakse s koncesijo), ki jo opravlja, delo
predsednika IDF Europa pa zahteva
celega človeka. Predsedniško mesto
je zdaj prevzel podpredsednik prof.
dr. Eberhard Standl, v. d. podpredsednik pa bo Chris Delicata.
Takoj po kosilu je bil seminar o razvoju društev in njihovi organizaciji in
financiranju, ki ga je vodil Cristian
Andriciuce. Najprej smo se vprašali,
kaj naredi organizacijo močno in kam
se moramo usmerjati. Nato smo se
pogovarjali o prostovoljcih, podružnicah oziroma društvih po državi in o
zaposlenih.

Med 17. in 21. septembrom je bilo v Amsterdamu 43. Evropsko študijsko
srečanje o diabetesu (EASD - European Association for the Study
Diabetes), na katerem je sodelovalo več kot 12.000 udeležencev iz vsega
sveta, zlasti zdravnikov inernistov in diabetologov, medicinskih sester in
predstavnikov farmacevtske industrije.
macevtskih družb, ki želijo svoje proizvode prodajati v evropskem prostoru.

Na EASD so sodelovali tudi evropsko (IDF Evropa) in svetovno združenje diabetikov (IDF) in državna združenja diabetikov, med katerimi smo
bili tudi predstavniki Zveze društev
diabetikov Slovenije. Študijskega srečanja se je udeležilo tudi nekaj diabetologov, medicinskih sester in drugih stokovnjakov za sladkorno bolezen iz Slovenije. Zveza društev diabetikov Slovenije je v Amsterdamu
imela svojo stojnico, na kateri je
predstavila svoje delovanje in organiziranost. Na tej stojnici so se predstavile tudi Terme Rogaška Slatina
kot zdraviliška destinacija, zanimiva
tudi za sladkorne bolnike.

POMEMBNO JE ZAGOTOVITI
FINANCIRANJE DELA DRUŠTEV
V ponedeljek smo začeli s konkretnimi primeri glede financiranja organizacij sladkornih bolnikov in nadaljevali z delom po skupinah. V tem delu
sva se z Marušo Pavčič ločila, tako da
sem šel jaz poslušat skupino, v kateri
so govorili o odnosih s sponzorji, Maruša pa skupino, v kateri je bil poudarek na odnosih s profesionalci
(zdravniki).
Popoldne pa je minilo v poslušanju
Andree Bukovske iz Slovaške, ki nam
je predavala o učinkovitem lobiranju.
Žal se zadnje teme o komunikacijah z
novinarji delegata iz Slovenije nisva
mogla udeležiti zaradi letalskih povezav za vrnitev v Slovenijo.

Na slovenski stojnici je bilo vedno živo.
Dominik in Janez z nizozemskima dekletoma
v narodnih nošah

Predsednik skupščine Zveze društev
diabetikov Slovenije Dominik Soban se
je srečal z več kot 60 predstavniki nacionalnih zvez, zdravniških združenj in
diabetologov. Tako so slovensko stojnico obiskali predstavniki iz Kitajske,
Francije, Južne Afrike, Italije, Hrvaške,
Indije, Pakistana, Srbije, ZDA, Argentine, Nizozemske in iz večine srednje- in
južnoevropskih držav. Stojnico je obiskal tudi predsednik IDF Martin Silink
iz Avstralije in predstavniki velikih farD E C E M B E R
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ZDRAVLJENJE

SLADKORNE
BOLEZNI JE POVEZANO
Z VELIKIMI STROŠKI

sploh Po podatkih iz študijskih sestankov in iz poročil IDF vsako leto
zboli za sladkorno boleznijo sedem
milijonov ljudi, skoraj štiri milijone
pa jih v istem času umre zaradi zapletov povezanih s to presnovno
motnjo. To pomeni, da vsakih deset
sekund dva človeka na svetu zbolita
za sladkorno boleznijo, eden pa zaradi bolezenskih zapletov umre. Strokovnjaki ugotavljajo, da se število
diabetikov hitro veča predvsem v državah v razvoju. Zdravljenje te bolezni je povezano z velikimi stroški.
IDF ugotavlja, da bodo samo letos
neposredni stroški za zdravljenje sladkorne bolezni dosegli od 232 do 422
milijard dolarjev. Poleg tega v zvezi
predvidevajo, da bo do leta 2025 skoraj 80 odstotkov primerov diabetesa v
državah z majhnim ali srednjim družbenim proizvodom. Če v svetu ne bo
radikalnejših ukrepov, bo diabetes povzročil hudo ekonomsko, socialno in
zdravstveno breme ravno v nerazvitih
državah. Zdaj živi več kot 41 milijonov
sladkornih bolnikov v Indiji, hitra rast
bolezni pa je tudi na Kitajskem. Tudi v
Sloveniji se bolezen nenehno širi.
Vsako leto odkrijejo več kot 4000 na
novo obolelih, tako da je pri nas zdaj
že več kot 120.000 sladkornih bolnikov.
Ravno zaradi tega so taka študijska
srečanja zelo pomembna in koristna,
vendar pa prihajajo strokovnjaki do
novih odkritij vsaka štiri leta. Srečanje je povezano tudi z raznimi humanitarnimi prireditvami in športnimi
srečanji, kjer med udeleženci srečamo tusploh di Slovence. Na letošnjem
teku, na katerem so zbirali sredstva
za Sklad za otroke, je med tisoč udeleženci sodelovala tudi gospa Predikaka iz Slovenj Gradca.
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So vaše dlesni deležne
pozornosti, ki si jo zaslužijo?
Ob zavedanju, da so posledice parodontalne bolezni oziroma vnetja
obzobnih tkiv lahko veliko resnejše od izgube zob, so nekateri ljudje
začeli več uporabljati zobno ščetko, nitko in medzobno ščetko.
Michael Dvorak, dr. dent. med.

Raziskav, katerih rezultati povezujejo parodontalne bolezni z boleznimi srca in ožilja, sladkorno boleznijo,
prezgodnjim porodom in prenizko
porodno težo novorojenca ter pljučnimi boleznimi, je iz dneva v dan
več.

KAJ

JE
PARODONTALNA BOLEZEN?

V ustih imamo veliko različnih mikroorganizmov, ki se v obliki skupkov lepijo na zobe in dlesni. Bakterije, ki se nabirajo ob robu dlesni, s
svojimi strupi prek imunskega odgovora organizma povzročijo vnetje.
Sprva so vnete le dlesni (gingivitis),
nato pa so prizadeta tudi druga obzobna tkiva (parodontitis).

SLADKORNA BOLEZEN
POSLABŠUJE STANJE OBZOBNIH
TKIV
Ljudje z sladkorno boleznijo so
bolj dovzetni za nastanek vnetja, tudi
vnetja obzobnih tkiv. Sladkorna bolezen povzroči hitrejše napredovanje
parodontalne bolezni. Povečana količina sladkorja v krvi povzroči poškodbo krvnih žil in upočasni se celjenje rane. Prav tako sladkorni bolniki kažejo slabšo odpornost organizma, ker so prizadete obrambne celice. Zato imajo bolniki s slabo kontroliranim krvnim sladkorjem slabše stanje obzobnih tkiv. Dodatno pa parodontalna bolezen poveča možnosti
za zaplete pri sladkornih bolnikih.
Poleg sladkorne bolezni so dejavniki,
ki poslabšujejo stanje obzobnih tkiv,
še kajenje, stres, hormonske spremembe, v zelo majhni meri pa tudi
podedovana nagnjenost.

BOLJE

PREPREČITI
KAKOR ZDRAVITI

Ker so glavni krivec za vnete dlesni
zobne obloge, je najboljše orožje za
boj proti parodontalni bolezni temeljita ustna higiena. Bakterije iz zobnih oblog se najraje zadržujejo in
D E C E M B E R
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razmnožujejo na mestih, ki so zobni
ščetki težko dosegljiva. To so žleb
med zobom in dlesnimi, medzobni
prostori, prostori pod mostički in
okrog vsadkov (implantatov).
Zato čiščenje zob samo z zobno
ščetko dovolj. Dopolniti ga moramo z
zobno nitko ali medzobno ščetko. S
pomočjo teh pripomočkov odstranjujemo zobne obloge iz medzobnih
prostorov. Pri mostičkih in vsadkih
(implantatih) uporabimo posebne
nitke z vdevalom in zadebeljeno čistilno gobico ali primerne medzobne
ščetke.

NEŽNO

DO DLESNI,
BREZKOMPROMISNO DO PLAKA
Zobna ščetka, ki jo izberemo, naj
ima čim več ščetin – več tisoč jih je,
bolje je, ki bodo lahko dosegle kritična mesta. Glava ščetke naj bo majhna, da bomo z njo lahko dosegli vse
ploskve zob v ustih.

Med ščetkanjem ne smemo preveč pritiskati,
da ne poškodujemo dlesni.
Solo-tehnika ščetkanja omogoča čiščenje
brez pritiskanja. Med
čiščenjem se posvetimo vsakemu zobu in
robu dlesni posebej.

Za popoln nadzor zobnih oblog ob
robu dlesni lahko uporabimo tudi
ščetko, ki ima samo en snop ščetin.
Ta se med uporabo povsem prilagodi anatomiji zoba. Uporabimo lahko
tako imenovano solo-tehniko ščetkanja.

DVE

PETINI ZOBNIH PLOSKEV
ZOBNA ŠČETKA NE DOSEŽE

Za čiščenje medzobnih prostorov
uporabimo zobno nitko in/ali medzo-

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

bno ščetko. Pri izbiri zobne nitke bodimo pozorni, da izberemo tako, ki
ustreza našim medzobnim prostorom – za ozke medzobne prostore
tanko, lahko tudi v obliki traku, za
širše medzobne prostore pa malo
širšo, na primer tako, ki v stiku s
slino nabrekne v mehko gobico.
Zelo pomembna je tudi uporaba
medzobnih ščetk. Napredek in razvoj
sta na trg pripeljala izjemno učinkovite, tanke, a trpežne medzobne ščetke, ki jih lahko uporabimo tudi za
čiščenje tudi ozkih medzobnih prostorov. Pri uporabi je pomembno, da
izberemo medzobno ščetko največjega premera, ki jo v medzobni prostor še lahko vstavimo samo z rahlim
pritiskom in brez bolečin. Taka medzobna ščetka bo s svojimi ščetinami
povsem zapolnila in očistila medzobni prostor.
Po končani temeljiti higieni z omenjenimi pripomočki lahko ustno
nego dopolnimo še z ustno vodo z
antiseptičnim delovanjem. Najbolj
priporočljive so ustne vode, ki ne
vsebujejo alkohola, saj ta lahko izsušuje ustno sluznico in poleg tega
daje ustni vodi pekoč okus. Antiseptično sredstvo, ki v zobozdravstvu že
več desetletij velja za zlato valuto, je
klorheksidin. Njegove nezaželene
učinke, kot sta barvanje zob in spremenjeno zaznavanje okusov, je skupina raziskovalcev pred nekaj leti
uspešno ukrotila s sistemom ADS.
Ustne vode s klorheksidinom in sistemom ADS so učinkovite in hkrati
uporabnikom prijazne.

Z

NEGO ZOB
SI PODALJŠUJEMO ŽIVLJENJE

Redni preventivni obiski pri zobozdravniku so za vzdrževanje dobrega
ustnega zdravja zelo pomembni.
Poleg drugih specifičnosti, ki so del
posameznikove ustne votline, zobozdravnik lahko tudi nenehno spremlja
pravilnost in temeljitost odstranjevanja zobnih oblog, pri tem pa posamezniku tudi svetuje glede tehnike
čiščenja in pripomočkov – od zobne
ščetke, nitke, medzobne ščetke do
ustne vode –, ki mu bodo omogočili
dobro higieno in s tem posledično
dobro ustno zdravje.
Z nekaj minutami na dan, namenjenimi pravilni in temeljiti ustni higieni, in rednimi preventivnimi obiski zobozdravnika (vsakih šest mesecev) ne skrbimo samo za zdrave
zobe in dlesni, temveč si podaljšujemo življenje.

dr. sc. Karin Kanc,
dr. med.

Spoštovani
Stara sem 65 let in pred kratkim so mi
ugotovoli sladkorno bolezen. Zaenkrat
nimam tablet ali insulina. Že prvi dan pa
so mi povedali, kako pomembno je gibanje in ukvarjanje s športom. To naj bi mi
pomagalo, da bi bila moja sladkorna bolezen dobro urejena. Vse to nekako teoretično razumem, ne vem pa, kako naj jaz,
ki se trideset let nisem ukvarjala z nobenim športom, zdaj nenadoma obujem
športne copate in grem na tek. Tega ne
zmorem in sprašujem, če je zame sploh
kaj upanja. A ne bi bilo preprosteje, da
kar jemljem tablete proti sladkorni bolezni in mi bodo te pomagale, ne da bi se
morala pretirano gibati? Hvala za odgovor.
Hedvika L., Kranj

Odgovor:
Hvala za vaše vprašanje, draga
Hedvika. Verjamem, da se bo marsikdo prepoznal v vašem vprašanju,
saj se vsi gibljemo čedalje manj, kot
bi bilo priporočljivo. Za gibanje preprosto zmanjka časa ... potem pa
leta tečejo, kilogrami se nam nabirajo, da še sami ne vemo, kdaj in
kako, in naenkrat se zazdi, da
nismo za nikamor več.
Res je gospa, šport je odličen in
pomaga pri vsesplošnem boljšem
počutju ter znižuje glukozo v krvi in
tudi tablete ne morejo nadomestiti
blagodejnega učinka športa na telo.
Iz izkušenj ni priporočljivo, da si
»obujete športne copate in greste
na tek«. Vse prevečkrat se človek
loti stvari »z veliko žlico«, potem pa
hitro obupa. Športa se je po dolgem
premoru dobro lotiti postopoma –
to je maraton, vendar tak, ki ga pretečete ali prehodite v nekaj mesecih
in ne v dveh urah in petnajstih minutah kot slavna gospa Radcliff.
Velja tudi staro pravilo – najprej k
zdravniku, nato na šport. Dobro je
namreč, da vaš zdravnik oceni in
okvirno svetuje, koliko največ se

lahko obremenite in morda vam bo
tudi dejal, da se vaš srčni utrip nikakor ne sme dvigniti nad 155 v minuti (po formuli: 220 minus število
let).
Pa poglejmo, kako bi lahko vendarle začeli. V vsakdanjem življenju
se gotovo gibate oziroma imate
možnost gibanja, na katerega
morda niste niti pomislili: ste doma
v bloku in se vedno peljete z dvigalom? Če je tako, naredite mali
eksperiment in se podajte kakšno
nadstropje peš in na teden dodajte
novo nadstropje. Nekje sem prebrala, da so naredili študijo o zdravju
ljudi, ki prebivajo v blokih in ugotovili, da so najbolj zdravi tisti, ki živijo v tretjem nadstropju, ker so bili
ravno dovolj nizko, da so šli domov
večinoma peš, pa vseeno dovolj visoko, da so pri tem tudi »trenirali«.
Tisti ki so živeli višje, so šli večinoma z dvigalom, za tiste v prvem in
drugem nadstropju pa je bilo stopnic vendarle premalo, da bi bistveno pripomogle k zdravju. S tem primerom bi vas le želela spodbuditi,
da najprej razmislite, kje v svojem
vsakdanjem življenju bi lahko dodali
nekaj gibanja, ki ne bo pomenilo bistveno dodatno porabo časa, pa bo
vendar »nevidno« pripomoglo k vaši
treniranosti.
Če razmišljate o športu, se je
treba poslušati in si izbrati gibanje,
ki vas bo veselilo. Nesmiselno je na
primer nekomu, ki je posebej
občutljiv na infekcije sečil predlagati plavanje, ali pa nekomu, ki zaradi
artritisa težko hodi, vzpon na Šmarno Goro. Obenem pa ne pozabite,
da je na primer tudi ples gibanje, ki
je zelo zabavno! Večinoma je najbolje pričeti s hojo – enostavna je in
prijetna, ko se sami, s psom ali v
družbi podate do bližnjega gozda
in nazaj. Če težje hodite, bi pa
lahko morda kolesarili.
Kot vidite draga gospa, je dobro
razmisliti in najti nekaj, kar vam je
pisano na kožo, pa če še tako menite, da »niste godni za šport«. Nato
se pogumno podajte na to pot, ki
pa je kot sem že prej rekla »tek na
dolge proge«. Če boste trikrat do
štirikrat na teden 30 minut prebili v
gibanju (če ne gre zdržema, pa v
petminutnih intervalih), ste zmagali.
Greva enkrat skupaj na sprehod?

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 D R AVA P R E H R A N A

Prehrana v zimskih dneh
V prejšnji številki smo pisali o prehrani v jesenskih dneh, o vlaganju sadja in zelenjave in o tem kako
narediti sicilijanski pesto. Medtem ste prav gotovo dali kisali repo in zelje, ki bo v zimskih dneh na jedilniku
pogosteje kot v drugih letnih časih. Tokrat poglejmo, kaj naj si sladkorni bolniki pripravijo za posamezne
obroke v zimskih dneh.
Andreja Širca Čampa, univ. dipl. inž., klinična
dietetičarka

Zima je tu. December pridno odšteva zadnje dneve koledarskega leta.
Mesta so okrašeno, zabave in novoletna praznovanja tudi. Ja zabave in
praznovanja, boste zavzdihnili, pa
bogato obložene mize na eni strani
in naša sladkorna bolezen na drugi.
Tudi v času pričakovanja novega leta,
ko bomo sebi zastavili nove cilje in
zapisali nove obljube, ne smemo pozabiti na primerno prehrano in na
redno telesno aktivnost. Le vsakodnevni sprehodi ali hitra hoja, morda
celo tek, nam bodo dovolili kakšen
prekršek več za praznično obloženo
mizo. Brez telesne aktivnosti pa nam
ostane le kup slabe vesti, kilogram
več, visok krvni sladkor in slabo počutje.

ZAJTRK IN
MANJŠI PRIGRIZEK

ne narezane šunke in manj mastnega
sira, nekaj koščkov na sezamovem
olju popečenih ajdovih kock kruha,
začinjenih z oljčnim oljem, balzamičnim kisom in provansalskimi zelišči.

KOSILO
V zimskih dneh vedno tekne juha,
lahko je dobra goveja z jušnimi rezanci ali zelenjavna, na primer, grahova ali fižolova. V tem času tekne
tudi obara, bodisi piščančja, bodisi
kunčja. Če boste izbrali katero izmed
gostih zelenjavnih juh ali obaro, vam
v nadaljevanju svetujemo kaj lahkega, z manj ogljikovimi hidrati, ker jih
je že v omenjenih juhah zadosti. H
kremni zelenjavni juhi se dobro poda
dušena, s česnom in oljčnim oljem
začinjena špinača in na žaru pečena
postrv ali, če imate raje meso, na
žaru pečen puran
ali dobro uležana
govedina.
K obari obvezno
sodi pecivo, morda
jabolčni zavitek, sirovi štruklji ali cimetov kolač. Goveja
juha pušča nešteto
možnosti. Klasično
govedino iz juhe,
hren in v sopari
kuhan topinambur s
skledo zimskega radiča ali zeljne solate. Ali še vedno klasično kislo zelje z
nekaj malega ocvirkov, ajdovimi
žganci in dobro zapečeno manjšo krvavico. Da ne bo pomote, takšno kosilo ni za vsak teden koledarske
zime, lahko pa si ga privoščite le nekajkrat v zimskem času. Ne pretiravajte z ocvirki ali zaseko in tudi z velikostjo krvavice ne. Zakaj vam svetujemo dobro zapečeno, ker bo takšna
dobro scedila odvečno maščobo že
med peko! Kislo zelje lahko pripravite tudi s kašo, ali kot joto (s fižolom,
krompirjem in koščkom puste šunke)
zraven pa manjši košček peciva.

Pozimi, v hladnem
jutru, ko zunaj naletavajo prve snežinke,
tekne nekaj toplega.
Zimsko jutro začnimo s skodelico zelenega čaja ali pravega
angleškega črnega
čaja (Earl gray) z
mlekom. Ker je v
zimskem času manj raznovrstnega
sadja, si privoščimo pol kozarca
sveže stisnjenega pomarančnega
soka, v katerega smo oželi tudi polovico limone. Svež napitek je bogat vir
vitamina C, ki v zimskem času pride
vedno prav. Zajtrk nadaljujemo lahko
z umešanim jajcem, ki ga pripravimo
z nekaj repičnega olja, zraven pa pogret ovsen kos kruha. Na tem mestu
velja opozorilo, da z jajci ne pretiravajte. Priporočila velevajo do tri na
teden. Ne pripravljajte jih z zaseko
ali ocvirki. Te prihranite raje za kislo
zelje ali repo.
Med glavnimi obroki mora biti
manjši prigrizek, tako bomo ob glavnem obroku tudi manj lačni in
bomo manj pojedli. Če bo zajtrk
»močan«, potem vam za prigrizek
svetujem skledo solate. Rdeč radič
bo kot nalašč dober z nekaj na rezi-

Tudi pozimi velja, naj bo večerja
lažja. Morda le govedina v solati z
bučnim oljem in jabolčnim kisom z
rezino polnovrednega kruha. Hladen
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zimski večer bo ogrela mlečna ajdova
kaša s koščki svežega jabolka in cimetom. Za miren spanec pa skodelica
zimskega čaja z vonjem po cimetu.
Pozimi se še vedno dobi odličen
paradižnik in mesnata rdeča paprika.
Drobno ju narežite, dodajte baziliko,
nekaj soli, oljčno olje in žlico naribanega parmezana. V pekaču ali v
ponvi segrejte rezino polnovrednega
kruha, ki ste ga na eni strani natrli s
svežim česnom. Na rahlo zapečen
kruh dodajte začinjeno papriko in paradižnik in osvežilna lahka večerja je
pred vami.

KAJ

NAREDITI NA ZABAVI?

Kot smo že uvodoma omenili, si
decembra prijatelji, sodelavci in partnerji, navadno ob dobri hrani, pijači
in glasbi, zaželimo vse dobro v prihajajočem letu. Prav takšne zabave
sladkornemu bolniku kvarijo povprečje lepih krvnih sladkorjev. Zato ne
bo odveč nekaj nasvetov. Tudi če ste
zvečer povabljeni na zabavo, kjer se
bo jedlo in kaj tudi popilo, čez dan
ne izpuščajte obrokov, le energijsko
revnejši naj bodo.
Če boste na zabavo prišli s praznim želodcem, boste zagotovo pojedli preveč. Na zabavi pazite, da ne
jeste samo ogljikovih hidratov, ker
boste imeli visok krvni sladkor. Na
drugi strani, če je hrana premastna
in prebogata z beljakovinami (meso),
pazite, ko dajete insulin. Lahko boste
imeli hipoglikemijo, ker bo presnova
zelo upočasnjena. Če že morate popiti kozarec vina to storite med jedjo
ali po njej.
Vzdržite se aperitivov. Žgane pijače
vas lahko potegnejo v hipoglikemijo,
nekaj ur zatem pa bo vaš krvni sladkor zaradi učinka alkohola previsok.
Po jedi ne sedite, ampak pojdite na
plesišče, da boste pokurili energijo,
ki ste jo s hrano vnesli v telo.
Naslednji dan po zabavi ne hodite
na tehtnico (predvsem nežnejši spol),
ker vaša teža ne bo realna. Če je bila
hrana nekoliko bolj slana, je vaše
telo zadržalo tudi liter tekočine. Raje
obujte športne copate pa na dolg
sprehod, obroki pa naj bodo dan ali
dva nekoliko revnejši, tekočine (voda,
čaji) pa nekoliko več.
Želim vam vesel december!

Po odličnem skutnem
namazu zlahka posežemo
Z zajtrkom se dan prične, večerja pa naj bi bil zadnji večji obrok dneva.
Postavlja se nam vprašanje, kaj pripraviti za zajtrk? Razni narezki bodo
zaradi prazničnih dni kar malce odveč. Celo tisti, ki radi »mesarijo« si
bodo po vsej verjetnosti zaželeli kakšno spremembo. Kdaj ste zadnjič
pomislili na skutni namaz?

lahko malce razsipni. V tem primeru
jo bomo ponudili poleg prekajene
ribe, postrvi ali lososa.
Hranilne vrednosti za 100 g namaza:
energija – 122 kcal; beljakovine –
12,5 g; maščobe – 4,2 g; ogljikovi
hidrati – 3,5 g; približno 2 prehranski enoti pustega mesa in zamenjav.

HRUSTLJAVI KRUHKI
Z RAZLIČNIMI OKUSI
Potrebujemo:
1 francosko štručko, če je le mogoče izberemo polnozrnato
3 žlice kvalitetne margarine
1/2 čajne žličke česna v prahu, rožmarin, origano

Skuta je dragoceno živilo v vsakdanji prehrani sladkornega bolnika. Kot
odlično živilo so jo cenili že v starih
časih. Tako so jo poznali že stari
Egipčani in Sumerci. Skuta vsebuje
veliko polnovrednih beljakovin, s katerimi lahko nadomestimo ali dopolnimo mesne jedi. Skutine beljakovine vsebujejo veliko življenjsko pomembnih aminokislin. V skuti se
skrivajo tudi nekateri vitamini, zlasti
iz skupine B. Med rudninskimi snovmi pa je najpomembnejši kalcij.
Ravno od kalcija je odvisna čvrstost
naših kosti.
Iz skute lahko z le malce truda in
dobre volje pripravimo številne
odlične jedi. Seveda pa bomo zaradi nižje energetske vrednosti uporabili manj mastno skuto. Skuta je
lahko tudi odlična osnova za različne skutne namaze, ki jih lahko pripravimo tako v slani, kakor v sladki
različici.
V trgovini sicer lahko kupimo številne okusne in mastne, malce manj
okusne in malo manj mastne skutne
namaze. Prav je, da ločimo skutne
namaze od sirnih namazov, ki so
maščobno in energetsko precej bogatejši in zato nekoliko manj primerni za redno prehrano. Vendar skutne
namaze zlahka pripravimo doma.
Tudi takšne, ki bodo bolj polnega
okusa in jih lahko postrežemo ne
samo za zajtrk, ampak tudi kot prigrizek sredi popoldneva, ko nas obi-

šče prijatelj ali pa zvečer poleg obilne porcije solate.
Če takšen skutni namaz ponudimo
poleg doma pripravljenih hrustljavih
kruhkov, se v dobri družbi zlahka zaklepetamo dolgo v noč.

RUSKI SKUTNI NAMAZ
Potrebujemo:
približno 100 g kislih kumaric
250 g manj mastne skute
3 jajca
2 žlici vodke
2 žličke gorčice
sol, mlet poper, sesekljan drobnjak
Priprava: Kisle kumarice narežemo
na drobne kocke, sesekljamo tudi
trdo kuhana jajca in zmešamo s
skuto, vodko, gorčico in na koncu
začinimo z malce
soli, mletega
popra in drobno
sesekljanim drobnjakom.
S tako pripravljeno skuto lahko
obogatimo vsakdanjo večerjo: postrežemo jo k kuhanemu in olupljenemu krompirju. Če pa pripravljamo praznični obrok, smo
D E C E M B E R
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Priprava: V posodici zmešamo margarino s česnom v prahu, rožmarinom in origanom. Francosko štručko
narežemo na tanke rezine, jih premažemo z mešanico margarine in začimb. Namazane rezine naložimo na
pekač. Pečemo 20 minut na 160 °C
ali toliko časa, da rezine postanejo
hrustljavo zapečene. Hrustljave kruhke lahko pripravimo vnaprej. Ohlajene shranimo v dobro zaprti posodi.
Hranilne vrednosti:
20 g hrustljavih kruhkov predstavlja 1 prehransko enoto kruha in
zamenjav (energija – 70 kal; beljakovine – 2 g; maščobe – 2 g; ogljikovi hidrati – 15 g).
Jože Lavrinec, bolnišnični dietetik
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Stoodstotni naravni motni jabolčni sok
in bio jabolčni sok
Motni jabolčni sok, ki ga izdelujejo z
mletjem in stiskanjem sveže obranih jabolk, je prijetna osvežitev v vsakodnevni prehrani, saj je to naravna pijača z
vonjem domačega mošta in svežim, ne
presladkim okusom. Bogatejšo vsebnost
tako nosilcev vonja in okusa kot mineralov in vitaminov nosijo jabolka s kmečkih nasadov, še posebno pa jabolka,
pridelana z ekološkim načinom pridelave in iz teh jabolk pridelan bio jabolčni
sok.
Ekološki izdelki so namreč pridelani in
predelani na naraven način in imajo
zato višjo prehransko vrednost. So brez
dodatkov kemičnih sestavin, ki uničijo
večino vitaminov, mineralov in vsega
drugega, kar nam je narava namenila,
da bi zadovoljila naše potrebe. Ekološka
živila so pridelana in predelana brez
uporabe pesticidov, konzervansov,
umetnih ojačevalcev okusa, barvil, sta-

bilizatorjev in gensko spremenjenih organizmov.
Ekološka živila so nujno potrebna oblika
prehrane pri vseh bolezenskih stanjih,
od prehlada do najresnejših obolenj.
Med boleznijo telesu dajejo nujno potrebne hranilne snovi in antioksidante
ter ga ne obremenjujejo s kemičnimi dodatki, ki bi lahko še dodatno ogrožali zaradi bolezni zmanjšano odpornost. Ekološka živila imajo posebno aromo in polnost okusa in so izjemno vitalna. Ohranijo se dalj časa, saj vsebujejo lastne
snovi za varovanje pred vplivi iz okolja.
Naravni motni jabolčni sok, narejen iz
sveže mletih in stisnjenih jabolk in ne iz
koncentrata, je bogat vir antioksidantov
polifenolov, saj jih vsebuje skoraj toliko
kot čokolada ali rdeče vino, vsekakor pa
štirikrat več kot bistri sok. Polifenoli so
aktivni antioksidanti, ki pomagajo pri

preprečevanju bolezni srca in ožilja.
Motni delci v motnem jabolčnem soku
vsebujejo veliko topnih vlaknin, ki so za
dobro prebavo izjemno pomembne, saj
preprečujejo zaprtje in imajo za črevesje varovalni učinek.
Naravni motni jabolčni sok pijemo za
umirjanje živcev in pri hujšanju. Pomaga tudi pri hipoglikemiji, pri zdravljenju
bolezni kože, ledvic, sečnega mehurja,
pri bolezni oči, omotici, pri razbijanju
srca. Primeren je tako za sladkorne bolnike kot za vse, ki želijo svoj jedilnik
obogatiti z izbranimi živili.
Namig pri alergiji na mleko ali pšenico:
pri peki peciva lahko namesto vode ali
mleka dodate tudi jabolčni sok, ki bo
prav tako odigral funkcijo tekočine,
poleg tega pa bo vaše pecivo bogatejše
po okusu in sestavinah, ki jih prinaša
naravni jabolčni sok.

7) Kako celiakija vpliva na potek
sladkorne bolezni?

6) Kakšne so lahko posledice nezdravljene bolezni ?

5) Kako celiakijo zdravimo?

4) Kako celiakijo odkrijemo (postavimo diagnozo) ?

3) Naštej nekaj kliničnih znakov,
značilnih za celiakijo.

2) Kakšne oblike bolezni poznamo?

1) Kakšna bolezen je celiakija in zakaj nastane?

Preverite znanje:

Celiakija je pogosta pri bolnikih s
sladkorno boleznijo tipa 1. Bolezen se
lahko kaže s pestro klinično simptomatiko. Najpogostejša je asimptomatska
oblika, ki jo odkrijemo z dokazom serumskih protiteles. Diagnozo potrdimo
z biopsijo črevesne sluznice. Zdravimo
jo z dosmrtno celiakalno dieto. Neprepoznana in nezdravljena bolezen povzroča številne zaplete, pri sladkornih
bolnikih lahko tudi pogoste hipoglikemije, slabo presnovno urejenost sladkorne bolezni in s tem možnost razvoja poznih zapletov.

Sklep

8

Pravilni odgovori na test iz prejšnje številke:
1. a. c. d., 2. a. c. d., 3. b. e., 4. a. b. c. f. g., 5. a., 6. c., 7. a., 8. e.,
9. b. e., 10. a. d.

Zaradi posledic malabsorpcije in
različnih okužb je do leta 1951, ko se
je začelo zdravljenje celiakije z brezglutensko dieto, umrlo povprečno 12
odstotkov otrok s celiakijo. Umrljivost
je zdaj enaka kot na splošno pri otrocih. Večja umrljivost je predvsem posledica dalj časa neprepoznane bolezni in nedoslednega izvajanja diete, kar
močno poveča tveganje za nastanek
rakavih bolezni žrela, požiralnika in
tankega črevesa, predvsem limfomov
in adenokarcinomov. Ti zapleti ponavadi nastanejo okoli 50. leta. Najpogostejši vzroki smrti so non-Hodgkinov
limfom in posledice malabsorpcijskega sindroma.

Zapleti pri celiakiji

rebiopsiji, ki jo ponavadi ponovimo približno dve leti po uvedbi diete.
Posebno pri mladostnikih z asimptomatsko obliko bolezni, ugotovljeno s
serološkimi preiskavami, je motivacija
za zdravljenje veliko manjša kot pri bolnikih s kliničnimi znaki. Izvajanje brezglutenske diete je pri bolnikih s sladkorno boleznijo nedvomno veliko bolj
zahtevno in težko. Ob uvajanju diete
lahko nastanejo blage hipoglikemije,
sicer pa večina raziskovalcev ni ugotovila pomembnega vpliva celiakije in
njenega zdravljenja na presnovno urejenost sladkorne bolezni.

Pri otrocih, ki zbolijo za sladkorno
boleznijo tipa 1, že od prvega dne
načrtujemo poleg dobre samokontrole, vključitve v vsakdanji ritem življenja in spodbujanja k redni športni aktivnosti tudi natančno spremljanje morebitnih poznih zapletov sladkorne bo-

1

lezni in nastanka drugih avtoimunih
obolenj.
Tako že pri prvi hospitalizaciji zastavimo program letnih kontrol, ki
vključujejo oceno funkcije ledvic po petih letih sladkorne bolezni, redne preglede optičnih medijev in očesnega

Pediatrična klinika Ljubljana, oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove

Nina Bratanič, Nataša Uršič Bratina

Avtoimuna obolenja
pri bolnikih s sladkorno boleznijo
tipa 1

ozadja že od prve hospitalizacije naprej. Natančno spremljamo tudi krvni
tlak in višino holesterola ter enkrat na
leto morebiten pojav celiakalnih in ščitničnih protiteles, ki so znanilci dveh
najpogostejših avtoimunih obolenj, ki
spremljajo sladkorno bolezen.
Hkrati redno spodbujamo družine
malčkov, šolarjev in mladostnikov, da s
pogostim merjenjem krvnega sladkorja, ocenami ustreznosti korekcijskih
odmerkov, razmerja OH – insulin in
natnačnim rokovanjem s črpalko ali
mehanskimi injetktorji skrbijo za optimalno presnovno urejenost sladkorne
bolezni, saj vemo, da je to način, kako
je mogoče nevarnost poznih zapletov
sladkorne bolezni zmanjšati tudi za
več kot 50 odstotkov in odmakniti za
več kot pet let od pričakovanega nastanka zapletov.

Kronično vnetje ščitnice
ali Hashimotov tiroiditis
Hkratni pojav avtoimunih obolenj je
zabelelžen v številnih raziskavah, zato
jih sistematsko odkrivamo in uvedemo
zdravljenje, kadar je to potrebno. Sočasno s sladkorno boleznijo največkrat nastaneta kronično vnetje ščitnice ali Hashimoto thyroiditis in celiakija.
Hashimotov (limfocitni) tiroiditis je
avtoimuna bolezen ščitnice in je najpogostejše obolenje ščitnice v otroštvu.
Prizadene približno odstotek otrok,
največkrat v mladostniškem obdobju.
Pogostejši je pri deklicah, pri sorodnikih bolnikov s kroničnim vnetjem ščitnice, pri bolnikih z nekaterimi kromo2

somskimi spremembami, kot so Downov in Turnerjev sindrom ter v povezavi z drugimi avtoimunimi boleznimi. Bolezen je lahko prisotna pri približno
desetih odstotkih sladkornih bolnikov.
Ščitnična protitelesa, ki so značilna
za bolezen, so prisotna pri približno 18
odstotkih bolnikov s sladkorno boleznijo. odkrito na novo, in pri približno osmih odstotkih sorodnikov bolnikov s
sladkorno boleznijo. Pri histološkem
pregledu ščitnice ugotovimo značilno
vnetno reakcijo s številnimi belimi
krvnimi celicami - limfociti, propadom
ščitničnega tkiva - atrofijo in brazgotinjenjem - fibrozo ščitničnih foliklov.

Klinični znaki, diagnoza
in zdravljenje bolezni
Ščitnica je žleza, ki leži ob sapniku v
spodnji tretjini vratu. Ponavadi je velika kot zadnji členek palca. Pri kroničnem vnetju ščitnice je ponavadi enakomerno povečana (difuzna golša),
čvrsta, neboleča, gladke ali tudi ne
povsem ravne površine. S trajanjem
bolezni se lahko zmanjša in ni več tipno povečana.
Klinični znaki bolezni so odvisni od
stopnje ščitničnega delovanja. Delovanje ščitnice je lahko normalno,
zmanjšano ali povečano. Pri večini bolnikov je delovanje ščitnice normalno
(eutiroza), zato razen občasnega
občutka tiščanja v vratu ali težav pri
požiranju nimajo težav. Zastoj rasti,
čezmerno pridobivanje telesne teže,
zaprtje, zaspanost, suha, luščenje
kože in občutek mraza so značilnosti

protiteles. Selektivno pomanjkanje IgA
imunoglobulinov je dokaj običajna
imunološka motnja, za katero so
značilne pogoste okužbe dihal in povezava z različnimi avtoimunskimi obolenji in celiakijo.
Celiakijo zdravimo z dieto brez glutena. Bolniki s tipčno klinično sliko in tudi z asimptomatsko obliko bolezni morajo vse življenje imeti brezglutensko
dieto. Zato, da bo izvajanje diete res
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dosledno, je pomembno sodelovanje z
dietetikom, ki bolnika seznani z dietnimi navodili in opozori na prikrite vire
glutena v različnih živilih. Pri simptomatski obliki bolezni se učinkovitost
diete kaže tako, da se bolnikove klinične težave zmanjšajo ali minejo, ter
se izboljšajo tudi laboratorijski izvidi.
Pravi dokaz za dosledno izvajanje dietnih navodil in potrditev diagnoze pa je
normalen videz črevesne sluznice pri

Klasična oblika bolezni z znaki prizadetosti prebavil z neuspevanjem, neješčnostjo, utrujenostjo in razdražljivostjo je značilna za zgodnje otroško
obdobje. Pri starejših otrocih sta lahko
v ospredju zastoj rasti, zapoznel pubertetni razvoj in motnja v nastajanju sklenine stalnih zob. Tudi ponavljajoče se
afte, slabokrvnost, motnje v menstrualnem ciklusu, neplodnost in bolečine
v sklepih so lahko klinični znaki celiakije in moramo nanje pomisliti predvsem pri odraslih. Bolezen se lahko
kaže tudi z nevrološkimi motnjami, kot
epilepsija, lahko tudi kot depresija. Ponavljajoči se zlomi kosti so lahko posledica osteopenije oziroma osteoporoze (zmanjšanja kostne gostote), ki se
lahko razvijeta v sklopu celiakije.

Klinične oblike celiakije

tem lahko ugotavljamo tudi nenapredovanje ali celo izgubo telesne teže,
zastoj rasti in pubertetnega razvoja,
napenjanje in bolečine v trebuhu. Ob
nejasnih težavah nam laboratorijske
preiskave razkrijejo subklinične oblike
bolezni, ki se lahko kažejo kot slabokrvnost zaradi pomanjkanja železa
ali folne kisline ter pomanjkanje elektrolitov, predvsem kalcija.
Uporaba seroloških testov je pri bolnikih s celiakijo pripeljala do številnih
novih spoznanj. Izkazalo se je, da je klinična slika bolezni lahko tudi povsem
atipična (drugačna kot ponavadi) in je
odvisna od tega, v kateri starosti se
prvič pojavi in kateri organ ali organski
sistem prizadene.
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Kadar ob bolnikovih težavah posumimo na celiakijo, moramo za potrditev
bolezni izvesti biopsijo sluznice tankega črevesa. Pri pregledu sluznice ugotovimo značilne spremembe: izravnavo črevesnih resic, hipertrofijo kript,
kopičenje limfocitov v epiteliju in vnetno infiltracijo lamine proprije. Zadnjih
deset let uporabljamo za ugotavljanje
celiakije tudi različne serološke teste,
ki so nam zaradi velike občutljivosti in
specifičnosti v veliko pomoč. Z njimi v
krvi določamo endomizijska protitelesa (IgA EMA) in IgA protitelesa proti
tkivni transglutaminazi (TTGM).
Protitelesa TTGM imajo poleg endomizijskih protiteles pomembno diagnostično vlogo pri prepoznavi sladkornih bolnikov z asimptomatsko obliko
bolezni. Za serološko diagnostiko celiakije pri bolnikih s selektivnim pomanjkanjem imunoglobulinov IgA merimo koncentracijo IgG antigliadinskih

Diagnostika
in zdravljenje celiakije

Kadar bolnik nima nobenih kliničnih
težav, ugotovimo pa v krvi prisotna protitelesa in spremembe črevesne sluznice, govorimo o asimptomatski obliki
bolezni. Za latentno obliko bolezni je
značilno, da so serološki testi pozitivni,
sluznica pa ne kaže tipičnih sprememb. Sčasoma lahko nastanejo
značilne sluznične spremembe s kliničnimi znaki ali brez njih, zato bolnike
z latentno obliko bolezni spremljamo
in preiskave ponavljamo v določenih
časovnih presledkih.

zmanjšanega delovanja ščitnice (hipotiroza). Redkeje pri bolnikih opažamo,
da so razdražljivi, nervozni, hiperaktivni, močno se potijo, občasno imajo red3

kejše blato in hujšajo, kar so posledice
povečanega delovanja ščitnice (hipertiroza), ki je ponavadi le kratkotrajna in
prehodna.

Diagnozo bolezni postavimo z določitvijo ščitničnih hormonov, TSH in
ščitničnih protiteles in z ultrazvočno
preiskavo ščitnice. Za Hashimotov tiroiditis so značilna antiperoksidazna
(TPO) in antitiroglobulinska (TgA) protitelesa. To so snovi, ki jih bolnikov obrambni sistem tvori proti posameznim
sestavinam ščitničnega tkiva. Koncentracija ščitničnih protiteles je zelo spremenljiva in je odraz aktivnosti avtoimunega procesa v žlezi. S ščitničnimi
hormoni in TSH ocenimo ščitnično delovanje. Ob ultrazvočnem pregledu ponavadi vidimo hipoehogeno lisasto
strukturo žleze s številnimi hiperehogenimi trakastimi odboji.
Zdravljenje je odvisno od velikosti
ščitnice in njenega delovanja. Bolnike
redno spremljamo s kliničnimi pregledi in laboratorijskimi preiskavami. Ko
ščitnica premalo deluje ali pa je žleza
močno povečana, je potrebno nadomestno oziroma supresijsko zdravljenje s ščitničnimi hormoni. Pri nekaterih
bolnikih avtoimuni proces mine ali pa
poteka zelo počasi, tako da ščitnice ne
okvari in ne povzroči motnje v njenem
delovanju.

Sklep
Hashimotov tiroiditis je tako kot druge avtoimune bolezni pogosto pridružen sladkorni bolezni. Glavna značilnost bolezni je golša – povečana
ščitnica. Zaradi kroničnega procesa v
žlezi je njeno delovanje lahko normalno, povečano ali zmanjšano, od tega
pa je odvisno tudi zdravljenje.
4

Preverite znanje:
1) Katere avtoimune bolezni so najpogosteje pridružene sladkorni
bolezni tipa 1?

2) Kaj je glavna značilnost obolenja
ščitnice, tista, po kateri jo odkrijemo?
3) Naštej značilne simptome nezadostnega delovanja ščitnice (hipotiroze)!
4) S katerimi preiskavami diagnosticiramo kronično vnetje ščitnice?
5) Kako zdravimo hipotirozo?

Celiakija je kronična vnetna
bolezen tankega črevesa
Spoznanje, da sladkorni bolniki lahko zbolijo tudi za drugimi avtoimunimi
obolenji, med katerimi je ena najpogostjših celiakija, je staro že več desetletij. Celiakija je imunsko pogojena
kronična vnetna bolezen tankega črevesa, ki nastane pri genetsko predisponiranih ljudeh zaradi preobčutljivosti na gliadin, beljakovino, ki se nahaja
v pšenični moki, ječmenu in rži.
Celiakija se v splošni populaciji pojavlja pri enem od dvesto do enem od
petsto ljudi. Preiskave tako imenovanih celiakalnih protiteles, ki se opravljajo kot prvi test ob sumu celiakije, so
pokazale, da je asimptomatska oblika
bolezni, pri kateri so bolniki brez
običajnih kliničnih znakov za bolezen,

pogostejša, saj se razvije kar pri enem
od 122 ljudi.
Pogostnost celiakije pri bolnikih s
sladkorno boleznijo se med posameznimi zemljepisnimi obmročji zelo razlikuje. V Evropi jo odkrijejo pri enem do
približno osem odstotkov sladkornih
bolnikov. V Italiji so v veliki raziskavi
ugotovili pogostnost celiakije v različnih predelih Italije pri 1,7 do celo
deset odstotkov otrok in odraslih s
sladkorno boleznijo. Prevalenca celiakije pri sladkornih bolnikih, starih do
20 let, je v Sloveniji 5,6-odstotna. Tudi
pri sladkornih bolnikih poteka bolezen
največkrat asimptomatsko.
Zato, da bi jo čim prej odkrili in začeli
zdravljenje, redno spremljamo serološke teste (določevanje protiteles v
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krvi, preiskave krvi), nato pa za potrditev bolezni preiskave dopolnimo z odvzemom in histološko preiskavo delca
črevesne sluznice. Najpogosteje celiakijo odkrijemo v prvih letih po nastanku sladkorne bolezni, redkeje diagnosticiramo obe bolezni hkrati ali pa se
znaki sladkorne bolezni pokažejo pri
že znanem bolniku s celiakijo.

Klinična slika celiakije

Klinična slika je posledica okvare
črevesne sluznice in se kaže z znaki
slabega črevesnega vsrkavanja hranil,
elektrolitov, vitaminov in mikroelementov - malabsorpcije. Bolniki imajo ponavljajoče se driske ali pa odvajajo
obilne količine blata, ki je svetle barve,
penasto in zelo neprijetnega vonja. Ob

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Murska Sobota

Tečaj nordijske hoje
V ponedeljek, 24. septembra, popoldne smo v parku na
ploščadi pred gradom v Murski Soboti izpeljali prvo uro
tečaja nordijske hoje, na kateri je sodelovalo 15 članov
društva. Osnove nordijske hoje nam je prijazno predstavila
višja fizioterapevtka Metka Vlaj iz Splošne bolnišnice
Murska Sobota.
Gibanje pri nordijski
hoji je podobno gibanju
pri teku na smučeh. Začetnikom povzroča največ
preglavic pravilno usklajevanje gibov. Nordijska
hoja je ena najbolj priljub-

DESNA ROKA LEVA NOGA
IN NASPROTNO
Zaradi aktivnosti več skupin mišic je pri enaki razdalji prehojene poti poraba
energije pri nordijski hoji

hoje potrebujete torej le
pravilno izbrane palice in
nekaj osnovnih napotkov
glede pravilne tehnike hoje
z aktivno uporabo palic.
Ker tudi za nas velja rek
Zdrav duh v zdravem telesu, smo se vsak naslednji
ponedeljek zbrali in ponovili vaje, saj nordijska hoja
ni nič nemogočega. Ugotovili smo, da je prav prijetna
in koristna za vse nas, zato

tudi druge vabimo, da se
nam pridružijo.
Ob 15. oktobru, svetovnem dnevu hoje, smo posebno pozornost namenili
promociji in predstavitvi
nordijske hoje širši javnosti, kar nam je odlično
uspelo, saj so si številni občani Murske Sobote z zanimanjem ogledovali »nordijske hodce«.
Darko Miholič

Izlet v Terme Olimje
V Društvu diabetikov Murska Sobota je dokaj pestro in
živahno. Vedno se dogaja kaj zanimivega. Tako smo
v oktobru organizirali izlet v Terme Olimje v Podčetrtku.

Ko smo usvojili teorijo, smo začeli hoditi

ljenih tehnik rekreacije pri
nas in drugod v Evropi.
Čeravno na prvi pogled ni
zahtevna, je le malo ljudi,
ki znajo že na začetku gibanje rok pravilno uskladiti z nogami, kar smo na
lastni koži izkusili tudi
sami.
Tehnika nordijske hoje je
udoben, a zelo učinkovit
način hoje, pri katerem razgibamo vse telo. Z ustrezno tehniko hoje in uporabo posebnih nordijskih
palic je to najvarnejša telesna vadba, pri kateri krepimo največ mišic gibalnega
sistema in pri kateri uporabljamo tudi doslej neizrabljeno moč rok. Pri tem
poleg nožnih krepimo tudi
trebušne in hrbtne mišice
ter mišice rok in ramenskega obroča.
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veliko večja kot pri navadni
hoji oziroma pri sprehajanju. Aktivna uporaba palic
zmanjšuje obremenitev
hrbtenice, kolkov, kolenskih sklepov in gležnjev,
poveča pa se njihova gibljivost. Izboljšata se koordinacija in ravnotežje, poveča
se stabilnost celotnega gibalnega sistema. Takšna
hoja poživi celotno psihofiziološko stanje organizma:
izboljšuje počutje, zbuja
veselje in pozitiven odnos
do življenja, obnavlja zaloge energije.

Bila je sobota, 13. oktobra, ko se je prebujal lep
jesenski dan. Zbrali smo se
na avtobusni postaji Murska Sobota in se odpeljali
proti Termam Olimje. Med
potjo smo opazovali lepote
narave, ki se jeseni koplje
v prečudovitih barvah.
Najprej smo si ogledali
Terme Olimje s prelepo
okolico. Zatem smo šli na
ogled cerkve v Olimju in
najstarejše lekarne v Sloveniji. Obe imata zanimivo
zgodovino. Ogledali smo si
tudi vrt z zdravilnimi zelišči, ki smo jih lahko tudi

kupili. Le nekaj deset
metov stran smo si ogledali še tovarno čokolade.
Po ogledih smo se odpravili proti Virštanju, kjer
smo imeli kosilo. Po kosilu
smo si ogledali še okolico
Virštanja, nato pa smo se
odpeljali proti domu. Da
nam med vožnjo ni bilo
dolgčas, so poskrbeli člani
društva s šalami in petjem.
Domov smo se vrnili polni
lepih vtisov in dobre volje
z željo, da bi bilo takšnih
izletov čim več.
Marija Barber

HOJA ZAGOTOVO NE REDI
Nordijska hoja ni odvisna
od letnega časa ali telesne
pripravljenosti posameznikov ali družin. Primerna je
za staro in mlado. Za pravilno izvajanje nordijske
D E C E M B E R

Skupinska slika s patrom na dvorišču samostana
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Slovenj Gradec

Občinsko odličje društvu
Na slavnostni seji sveta Mestne občine Slovenj Gradec, ki je
bila 19. septembra v Koroški galeriji likovnih umetnosti, so
podelili občinska odličja. Med prejemniki je bilo tudi
slovenjegraško društvo sladkornih bolnikov. Plaketo je zelo
aktivnemu predsedniku društva Ivanu Pavliču podelil župan
Matjaž Zanoškar.
Društvo diabetikov Slovenj Gradec je organizacija
socialno–humanitarne narave, ki na prostovoljni podlagi in v javnem interesu
združuje ljudi iz občin Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Muta, Vuzenica,
Radlje ob Dravi, Podvelka
in Ribnica na Pohorju, ki jih
tako ali drugače ogroža
sladkorna bolezen, in
osebe, ki se ukvarjajo z
zdravljenjem sladkorne bolezni. Društvo deluje že od
leta 1958.
V zadnjih trinajstih letih
so začeli aktivneje izvajati
programe in naloge, tako
da zastopajo interese sladkornih bolnikov, obveščajo
člane o vseh novostih glede
zdravljenja diabetesa, članom pošiljajo svoje glasilo,
glasilo Zveze društev diabetikov Slovenije in razno literaturo o diabetesu, organizirajo preventivna okrevanja v naših zdraviliščih, prirejajo športno-rekreativna
srečanja, izlete, piknike,
skratka druženje bolnikov,
da si izmenjajo izkušnje, ki
so nujno potrebne za uspešno premagovanje bolezni,
organizirajo različna predavanja diabetologov in dietetikov, vsako sredo v popoldanskih urah organizirajo
vodene pohode, vsak petek
organizirajo uro kegljanja,
poleti vsak petek organizirajo vodeno kolesarjenje, v
pisarni društva dvakrat na
teden članom merijo krvni
sladkor in jim ponudijo
merilne aparate, knjige o
sladkorni bolezni in dietni
prehrani. Društvo se financira iz članarine, sponzorskih in donatorskih sredstev, dotacij občin, javnih
razpisov in prostovoljnih

prispevkov, ki jih dobijo s
prodajo koledarja.
Društvo diabetikov Slovenj
Gradec je ustanovilo posvetovalno telo strokovnjakinj,
diabetologinj, ki ga sestavljajo specialistki internistki
Metka Epšek Lenart in Marjama Predikaka, višja medicinska sestra Olga Koršič in
Marta Vrčkovnik. Ta ekipa
daje mnenje k programu
društva, spremlja delo in ga
strokovno vodi. Učinkovitost
izvedenih programov za izboljšanje socialnega položaja porabnikov storitev potr-

Župan Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar je občinsko odličje plaketo izročil predsedniku Društva
diabetikov Slovenj Gradec Ivanu Pavliču.

jujejo tudi statistični
podatki. Ti dokazujejo, da se zmanjšujejo
posledice sladkorne
bolezni, ker so bolniki
o tem bolje poučeni.
Zelo pomembno je,
da društvo s svojo aktivnostjo preprečuje
socialno izključenost
bolnikov. Člani v društvu izmenjujejo izkušnje o življenju s sladkorno boleznijo in bodrijo drug drugega.
Ker je s takšno pomočjo življenje sladkornega bolnika kakovostnejše in bolj zdravo, je poznejših zapletov zaradi sladkorne bolezni manj.
Besedilo in fotografija:
Stanko Hovnik

Levstikova pot povezuje ljudi dobre volje
Na 21. popotovanje od Litije do Čateža se je tokrat
že četrtič odpravila druščina pohodnikov »cukerčkov« iz
Slovenj Gradca. Letošnjega pohoda se je udeležilo okrog
15.000 pohodnikov.
Levstikovega pohoda se
je udeležilo 54 pohodnikov
iz našega društva. Letošnji
pohod je bil glede vremena
najlepši do zdaj: bilo je
mirno, toplo, brez vetra in
megle, pa tudi razpoloženje med pohodniki je bilo
enkratno. Ob 5. uri smo
krenili iz Slovenj Gradca in
se nato ustavili še v Velenju, kjer so se nam pridružili naši člani iz Velenja.
Zadnji trije člani so se
nam pridružili na Trojanah,
tako da je bil avtobus napolnjen do zadnjega sedeža. Čez Izlake in Zagorje
smo kar hitro prišli v Litijo, kjer so se že vile množice pohodnikov in tem
smo se pridružili tudi mi.
Začeli smo s počasnejšim
tempom.
Levstikova pot je lepo označena z lesenimi tablami

in usmerjevalnimi puščicami. Vije se po lepi pokrajini. Šli smo po gozdu in kar
na lepem smo začeli prepevati. Naj se vidi in sliši,
da tod hodimo ljudje dobre
volje, smo si dejali. Na
vrhu slemena je bil lep razgled na vse strani tja do
Kamniško-Savinjskih Alp. V
Libergu je bila kontrolna
točka, kjer smo v pohodniške izkaznice dobili drugi
kontrolni žig. Privoščili
smo si tudi krajši postanek
in malico.

POT JE BILA DOLGA,
VENDAR NIČ NAPORNA
Ob poti je bilo veliko
stojnic, pri katerih smo si
tudi vzeli čas za postanek.
Posebej velja pohvaliti prijazne in zelo gostoljubne
domačine. Tudi grenko kavico smo si lahko naročili

D E C E M B E R
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in jo tudi dobili. Pot nas je
vodila nekaj časa navzgor,
pa rahlo navzdol in spet
tako naprej. Uživali smo ob
pogledu na pokrajino in to
čudovito naravo. Videli
smo veliko vinogradov in
zidanic.
Kaj kmalu smo prišli do
tretje kontrolne točke ter si
priborili še tretji žig in postanek za uživanje na
soncu. Prijetnega lenuharjenja na soncu je bilo
konec in krenili smo naprej, na zadnji del poti do
cilja na Čatežu, kjer je bila
zadnja točka pohoda in
kjer smo dobili zadnji, četrti žig. Ujeli smo še konec
proslave in šli na toplo, da
se še malo ogrejemo s kakšnim prigrizkom in toplim
čajem.
Pot je bila dolga, vendar
nič naporna. Minila je kar
prehitro. Na koncu poti
smo si obljubili, da se prihodnje leto na levstikovi
poti zopet dobimo.
Danica Sekavčnik-Kotnik
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Kranj

Slovestno ob 30-letnici društva
Letos mineva 30 let, odkar so se sladkorni bolniki iz Kranja
in okolice organizirali in združili. Obstoj društva in njegov
uspeh temeljita na dolgoletnih izkušnjah in prizadevanjih
vseh članov. Od tod tudi zamisel, da se na poseben način
spomnimo začetkov organiziranega delovanja in pripravimo
zgodovinski pregled delovanja društva.
Prav zaradi jubileja je bilo
v dneh veselega martinovanja Prešernovo gledališče v
Kranju v petek, 9. novembra, pozno popoldne povsem v duhu kranjskih diabetikov. Ob 30. obletnici
začetka delovanja društva
smo povabili tudi častne
goste. To so bili podžupan
Mestne občine Kranj Bojan
Homan, župan občine Šenčur Miro Kozelj, vodja diabetološke ambulante v Diabetičnem centru v Kranju
dr. Marijan Kristanc, direktor VPD Bled Robert Galičič,
predstavnik Term Šmarješke
Toplice Branko Bon, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Janko Kušar
in predstavniki društev diabetikov iz Domžal, Jesenic,
Škofje Loke in Tržiča.
Več kot sto članov in prijateljev društva ter častnih
gostov smo pričakali s pestrim sporedom, ki ga je
vodil Darko Torkar. Proslavo je s svojim izrazito karakternim in žametnim glasom začela Manca Izmajlova, ki je s pesmijo Čez zelene trate z njenega novega
albuma Slovanska duša
ustvarila nadvse prijetno
praznično ozračje in očarala vse navzoče.

PESTER KULTURNOUMETNIŠKI PROGRAM
Tridesetletnica našega društva je bila več kot primeren
trenutek za razmislek o
naših poteh, je bila priložnost, da se ozremo v preteklost in pobrskamo po spominu. Tako smo predstavitev
zgodovine društva obogatili
s slikami svojih druženj,
med besedilom pa je Matija
Cerar s svojo klavirsko glasbo kot glasbeno kuliso
dodal slikam svojevrstno
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zgodbo ter tako popestril
zanimiv pregled društva.
Poleg Mance Izmajlove je
večer z vokalno glasbo popestril tudi Matija Cerar, ki
nas je spomnil na nekoč
zlate čase slovenske popevke in obudil v nas morda
že pozabljeno nostalgijo.
Razpoloženju primerno je bilo tudi druženje, ki je sledilo v preddverju
Prešernovega gledališča

služni za dediščino, ki jo je
prevzelo novo in predvsem
mlajše vodstvo društva. Žal
nekaterih ni več med nami,
da bi se jim ob 30-letnici
obstoja društva zahvalili za
izjemen prispevek pri delovanju in vodenju društva.

ZAHVALE ZA PRISPEVEK K
DELOVANJU DRUŠTVA

Matija Cerar nas je spomnil na
zlate čase slovenske popevke in
obudil v nas morda že pozabljeno
nostalgijo

Kranjski »cukrčki« ne bi
mogli uspeti v svojih prizadevanjih, če ne bi neštetokrat naleteli na širše razumevanje in podporo. Zato je
bila proslava priložnost, da
smo se spomnili vseh, ki so
kakorkoli pripomogli k razvoju društva. Simbolično
smo se jim oddolžili z zahvalami in spominskimi darili.
Največ zaslug za našo
dobro organiziranost imajo
dosedanji predsedniki društva, ki so bili pobudniki in
tudi nosilci številnih akcij.
To so bili Franci Likozar,
prvi predsednik, Ivan Vreček, Tone Roblek in Mihael
Logar, ki je s svojim 15-letnim vodenjem dal društvu
poseben pečat, in Franci
Prislan. Vsi navedeni so zaD E C E M B E R

Delo društva prav gotovo
ne bi bilo uspešno brez
številnih sponzorjev in donatorjev, ki z občutkom za
soljudi in za razumevanje
velikodušno pripomorejo k
izpeljavi naših srečanj. Brez
njih društvo ne bi moglo

uresničevati svojega poslanstva. Posebej smo se
zahvalili županom občin, ki
združujejo naše člane, in
VPD Bled za njihovo dragoceno podporo pri številnih
skupnih projektih.
Prav tako smo se zahvalili
Bolnišnici Golnik, kolektivu
Diabetološke ambulante v
Diabetičnem centru v Kranju, Termam Šmarješke Toplice, Zvezi društev diabetikov Slovenije in tudi gorenjskim društvom diabetikov
za dolgoletno sodelovanje
pri športno-rekreativnih akcijah in za pristne prijateljske odnose. Navzoči so z

KRATKE IZ KRANJA
Kranjski diabetiki smo se tudi letos udeležili trgatve. V
lepem, toplem in sončnem vremenu, kakršno je bilo prvi
torek v oktobru, smo se odpravili v Prlekijo. Že šesto leto
zapored nas je gostila domačija Kolarič z Vinskega Vrha
pri Jeruzalemu, kjer ima gojenje in trganje žlahtnih grozdov bogato tradicijo.
***
Štirinajstega novembra smo na kranjskem stadionu tako
kot v številnih mestih pri nas in po svetu pripravili
pohod, s katerim smo tudi mi počastili svetovni dan sladkorne bolezni ter hkrati ozaveščali ljudi o sladkorni bolezni. Tako se je skupina ljudi z organizatorjem na čelu podala na pohod po Kranju.
***
Prednovoletno srečanje za člane našega društva smo
imeli v petek, 7. decembra, in sicer v Gostilni in pivnici
Marinšek v Naklem. Da bi se našega zadnjega srečanja v
tem letu udeležilo čim več članov, smo do Naklega organizirali avtobusni prevoz.
Jolanda Polanec
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iskrenim in glasnim ploskanjem pokazali, da so zahvale prišle v prave roke. Na
koncu smo se zahvalili za
prijazno sodelovanje nastopajočim, Prešernovemu gledališču, kranjskem podjetju
Nimbus in povezovalcu prireditve Darku Torkarju.
Sledila je zahvala vsem,
ki so zaslužni, da je društvo zaživelo in preživelo
30 let, ter vsem, ki so bili
nekoč ali so še zdaj vpeti v
utrip društvenih dejavnosti.
Posebej je bila izrečena čestitka vsem članom in članicam društva za vloženo
delo z željo, da po začrtani
poti skupaj stopamo v prihodnjih letih in desetletjih.
Uradni del je bil s tem
končan. Razpoloženju primerno je bilo tudi druženje, ki je sledilo v preddverju gledališča, kjer so
udeleženci ob izbrani hrani
poklepetali – seveda največ
o proslavi in društvu.
Jolanda Polanec

Društvo diabetikov Koper

Šola kuhanja - kuhamo dobro in zdravo
V restavraciji Laguna Terme Krka Strunjan smo člani
koprskega društva sladkornih bolnikov že večkrat imeli
kuharske delavnice. Vedno smo bili lepo sprejeti, tako da se
v njihovi kuhinji počutimo kot doma.
Tokrat so nam za dobrodošlico ponudili korenčkov
sok z ingverjem, ki smo si
ga pomešali s stebelcem
zelene – zelo izvirna, dobra
in zdrava pijača. Pod vodstvom vodje kuharske delavnice Željka Kofjača in pomočnice Milene nam uspe
ustvariti prave specialitete.
Veliko kuharskih spretnosti,
ki nam jih pokaže Željko,
kot so rezanje čebule, da
se ne razsuje po deski,
uporaba podmeta za zgostitev jedi iz polnozrnate
moke, uporaba začimb,
nam koristi pri splošnem
znanju v kuhinji.
Na začetku delavnice

V spomin Ivanu Zupanu (1930-2007)

nam Željko razdeli jedilnik,
ki ga je pripravil in po katerem bomo kuhali. Pojasni
nam postopek kuhanja posameznih jedi in nas razdeli po skupinah. Kuhinja postane kot čebelnjak, v katerem smo mi pridne čebelice. Priprava in čiščenje surovin za pripravo jedi sta
zabavna in čas hitro mine.
Delamo in čebljamo. Mnogi
pripovedujejo o svojih kuharskih izkušnjah. Občasno
je mogoče slišati: »Željko,
kako naj narežem krompir?«, »Milena, nobenega
noža ni več«, »Andrijana,
pomešaj juho!« Vedno
znova se vprašam, ali bodo

vse jedi iz jedilnika pripravljene hkrati. Pa so!
Pomembna načela, ki jih
imamo napisane na jedilniku, so:
• izbirati pravilne načine
toplotne obdelave (kuhanje v sopari)
• izbira živil z manj maščob
• pri ogljikovih hidratih izbiramo živila z veliko
vlakninami
• za začinjanje uporabljati
naravne začimbe in dišavnice
• pri slaščicah se je treba
izogniti hitro pripravljenim živilom, ki povzročajo
visok dvig sladkorja.
Lepo je, ker na koncu
vse, kar skuhamo, tudi pojemo. Morali bi nas slišati,
kako modrujemo ob srkanju bučne juhe.
Marta Pokoren

Oddih v Rogaški Slatini

V septembru se je iztekla življenjska pot našemu članu in ustanovitelju društva Zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje in prvemu predsedniku Ivanu Zupanu. Kot sladkorni bolnik je dal pobudo za ustanovitev društva in tudi organiziral
vse akcije v zvezi z ustanovitvijo.
Njegova zasluga je odprtje diabetološke ambulante v Nazarjah, kasneje pa tudi tedenske pomožne
ambulante v Mozirju, kjer opravljajo brezplačne meritve krvnega sladkorja in holesterola.
Ivan Zupan je opravil veliko in pionirsko delo v korist sladkornih bolnikov celotne Zgornje Savinjske doline. Bil je pobudnik akcij tudi v drugih društvih in je bil zaradi izjemnih
organizacijskih sposobnosti povsod zaželen in uspešen.
Poleg aktivnega dela v našem društvu je bil aktiven tudi v
številnih drugih društvih, nazadnje kot ustanovitelj društva
in pobudnik spominskega parka generalu Maistru na Ljubnem ob Savinji. Najlepši spomin pa bo ostal v Mozirskem
gaju, saj je bil idejni vodja in glavni organizator pri njegovem nastanku.
Ivan Zupan je za svoje dolgoletno delo in mnogostransko
aktivnost prejel številna društvena in javna priznanja, med
drugim priznanje Zveze društev diabetikov Slovenije ob 50letnici obstoja in zlati znak občine Mozirje.
Spomin na njegovo uspešno delo v društvu Zgornjesavinjskih diabetikov ne bo ugasnil.
Jože Prušek

Vodstvo koprskega društva sladkornih bolnikov je letos
organiziralo tedenski oddih v Rogaški Slatini, in sicer v
vegeterijanskem hotelu Mangiato.
Ker se nas je pijavilo za
dva avtobusa, so nas razdelili v dve skupini. Prvo je
vodila predsednica društva
Marija Podvršič, drugo, ki
je odšla na oddih teden dni
pozneje, pa Andrijana
Lasič, članica IO društva.
Prve dni smo se prilagajali
na vegeterijansko hrano.
Občasno bi nam prijala tudi
drugačna hrana, čeprav je
bila ponudba vegetarijanske hrane pestra, le navaditi se je treba nanjo.
Čeprav se nismo vsi poznali, smo se iz dneva v dan
bolj zbliževali in družili.
Organiziranih je bilo kar
nekaj predstavitev, kot na
primer najnovejši merilnik
za merjenje holesterila,
glukoze in trigliceridov, ter
več dopolnil k prehrani.
Opravili smo lahko vitamin-
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sko-mineralni test in po
meritvah naročili priporočene izdelke.
Priredili so nam tudi večerjo v lovski koči na Boču.
Nekateri so se povzpeli do
vrha Boča, čeprav nam
vreme ni bilo ravno naklonjeno. Ob pijači in harmoniki smo se v koči ogreli in
razpoloženje je bilo prav
prijetno. V Olimju, kjer smo
si ogledali najstarejšo lekarno v Sloveniji in eno najstarejših v Evropi.
Ustavili smo se tudi na
Jelenovem griču, kjer smo
videli veliko jelenov in
košut, ki smo jih lahko hranili. Ogledali smo si tudi
lončarsko delavnico. Na
oddihu v Rogaški Slatini
smo si polnili baterije za
zimske dni.
Marta Pokoren
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Velenje

Aktiven oddih v Rogaški Slatini
Oktobra smo bili člani velenjskega društva sladkornih
bolnikov na oddihu v Rogaški Slatini, ki je bil zelo aktiven.
Pripravili smo več izletov in predavanj.
Ker je izobraževanje postalo stalnica v našem društvu,
smo v Rogaško Slatino povabili dr. Justineka, ki se je pridružil predavanju sestre Marine. Kot vedno je malo potrkal na našo vest, ki jo ob
dobri hotelski kuhinji kaj
radi porinemo v ozadje.
Prelep jesenski dan je
skupina najbolj zagretih
članov društva izkoristila
za pohod na Donačko
goro. Polni lepih vtisov
smo bili na izletu, ko smo
si ogledali muzej na pro-

stem v Rogatcu, dvorec Strmol, kjer smo malicali v
črni grajski kuhinji, in Ptujsko goro.
Na kmetiji Ogrizek smo
sodelovali pri trgatvi. Obirali smo rizling, ki se je od
sladkobe kar lepil na roke.
Delo smo vzeli resno, da še
klepetati nismo utegnili.
Zabojčki so se hitro polnili,
traktor pa jih je zapeljal v
zidanico. Po končani trgatvi
nam je gospodinja pripravila malico. Zadovoljni in siti
smo se peš napotili v doli-

Dan odprtih vrat
v domu za varstvo odraslih
Letošnje leto je posvečeno boju za enakopravnost ljudi,
1. oktober pa je dan starejših. Tudi Slovenija je sprejela
strategijo varstva starejših do leta 2010.
V Domu za varstvo odraslih Velenje so s prisrčno
proslavo in dnevom odprtih vrat počastili svoj praznik. Skozi ves program se
je kot rdeča nit vlekla
misel, kako pomembno je
vključevanje zunanjih sodelavcev v domsko delo. V
domu je veliko stanovalcev,
ki nimajo tako rekoč nikakršne možnosti, da bi sami
navezali stik z zunanjim
svetom. Vsaka malce drugačna urica v vsakdanjem
življenju je zanje velika
obogatitev.

Nastop v domu za varstvo
odraslih v Velenju
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Društvo diabetikov Velenje se tega že leta zaveda
in naša članica Milica Vertačnik vodi tedensko urico
srečanj s stanovalci doma.
Društvo je stalen gost tudi
na vseh domskih prireditvah. Seveda nobena ne
mine brez njihovega pevskega zbora Kraguljčki, ki
ga vodi in na kitari spremlja Slavko Marš
Kako imajo varovanci radi
glasbo, se je najbolj pokazalo, ko so v dvorano prikorakali harmonikarji Šolskega
centra Velenje. Njihova mladost in živahna glasba sta
ogreli ostarela srca in kosti
in vsa dvorana se je pozibavala v ritmu. Tudi otroci z
osnovne šole Gustav Šilih
so s prikazom življenja
nekoč priklicali na obraze
nostalgične nasmehe in
marsikomu tudi solze v oči.
Programu sta sledila pokušnja jedi iz buč in ogled
doma in raznih delavnic.
Ingeborg Čas
D E C E M B E R

Bisernoporočenca
Hohnec

no in bili, pošteno povedano, zelo veseli mehkih sedežev na avtobusu.
Petek smo namenili individualnemu počitku in dejavnostim ter se pripravili
na napovedano slavnostno
večerjo. V naši družbi sta
bila tudi naša člana, bisernoporočenca Hohnec, ki
sta konec avgusta praznovala biserno poroko. Naši

predsednici Romani je
uspelo prepričati ansambel
Štajerskih sedem, da so
venček pesmi zapeli posebej za naša slavljenca. Ko
jima je Romana v imenu
nas vseh čestitala, so se
jima orosile oči – pa ne
samo njima.
Besedilo: Ingeborg Čas
Fotografija:
F. Čas in Z. Praprotnik

Kostanjev piknik v Lokovici
Dan je bil lep, ko smo v velenjskem društvu sladkornih
bolnikov organizirali kostanjev poknik v Lokovici,
na dvorišču Jurjovčeve domačije. Do tja so nekateri prišli
peš, drugi pa so se pripeljali.
Ko je večina
okoli 12. ure
prišla v Lokovico, je bilo
vse pripravljeno za kosilo,
za katero sta
poskrbela Fanika in Zlatko,
ki sta v kuhinji
pridno vihtela
kuhalnice. Pripravila sta
kislo juho in
Gasilska s kostanjevega piknika
domače ajdoUživali smo v lepem okove žgance z ocvirki. Ker je
lju in prijetnem razpoložebil dan lep, je hitro zvabil
nju in če sonce ne bi počavse udeležence na prosto
si začelo zahajati, se nas
in začele so se priprave na
ne bi tako hitro znebili, saj
kostanjev piknik.
se nam prav nič ni mudilo
Vsi so pridno zavihali
rokave: eni so kurili, drugi domov. Kljub temu smo se
morali posloviti. Za slovo
rezali kostanj. Bilo je veselo, z veliko smeha, glas- smo naredili še obvezno
gasilsko sliko in se razšli v
be in plesa. Ker k pečeneupanju, da bo tudi ta pikmu kostanju sodi jabolčnik postal tradicionalen.
nik, je zanj poskrbel
Hvala gostiteljema!
Franc. K prijetnemu razpoloženju je pripomogla
Besedilo: Ingeborg Čas
še ena Fanika s stalno
Fotografija:
Z. Praprotnik in F. Čas
spremljevalko - kitaro.
2 0 0 7

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Sežana

Na izletu
v Bistri
in Postojni

Proslava svetovnega dneva
in 20-letnice društva

S polnim avtobusom smo se
8. septembra dobre volje
odpeljali na izlet v Bistro in
Postojno, ogled Iškega
Vintgarja pa smo izpustili.

Ob letošnjem svetovnem dnevu
sladkorne bolezni je bila tudi proslava
20-letnice sežanskega društva
sladkornih bolnikov, na kateri so
podelili posebna priznanja za dolgoletno
delovanje.

V Bistri smo se razdelili v
dve skupini. Uvodni besedi
na notranjem dvorišču je
sledila pot čez most in ob
potoku proti žagi in mlinu.
Sledil je prvi vrhunec obiska: ogled Titovih avtomobilov. Nadaljevali smo v
graščini, izvedeli veliko o
pridobivanju energije, o
turbinah in ladijskem vijaku. Ker je vodnico čakala
že druga skupina – naša
ura in pol je hitro minila –
smo si sami nato ogledali
še lovski muzej, peko
kruha, tekstilni muzej in še
kaj. Po ogledu smo malicali na soncu, ki je prijetno
grelo, in nato polni moči
krenili naprej v Postojno.
Po prihodu v Postojno
smo šli najprej na kosilo v
Hotel Jama, nato pa smo se
z vlakcem popeljali v notranjost Postojnske jame, v
kateri je bilo takrat veliko
tudi drugih gostov, največ
Rusov, Slovakov, Čehov in
Poljakov. Ob prihodu v koncertno dvorano smo seveda zapeli, spremljali pa so
nas začudeni pogledi tujcev. Pohod po jami je bil
poln lepih vtisov, obujanja
spominov, prepoznavanja
že videnega in pohval za
res lepo urejene poti.
Ko smo odložili odvečna
oblačila in se preobuli,
smo se popeljali proti cerkvi sv. Nikolaja, še eni
Plečnikovi mojstrovini, ki si
je znotraj zaradi poroke in
maše kljub povprejšnjemu
dogovoru nismo mogli
ogledati. Načrtovani obisk
Iškega Vintgarja smo izpustili in se zapeljali proti
Trojanam, kjer smo imeli
večerjo, nato pa smo jo
mahnili proti domu.
Ingeborg Čas

Kosovelov dom Sežana je
bil tudi letos že 13. leto zapored dobro obiskan na
tradicionalni prireditvi, poimenovani Z razumom, pesmijo in plesom za zdrava
srca Krasa, ki jo organizirata kraška podružnica Društva za zdravje srca in ožilja v sodelovanju s klubom
Kraški dren. Tokrat so posebno pozornost namenili
proslavljanju 20-letnice delovanja sežanskega društva
diabetikov, na kateri so najzaslužnejšim članom podelili priznanja za uspešno
delo v društvu. Prireditev
so tudi letos spremljale
stojnice in predstavitve izdelkov in zdrave hrane. Številni obiskovalci so si lahko
brezplačno izmerili krvi
sladkor in maščobe v krvi.
Predsednik sežanskega
društva diabetikov Vladimir
Janjić je spregovoril o aktivnem delovanju in zgodovini
društva, ki zdaj šteje 320
članov, čeprav je na sežanskem območju več kot
tisoč sladkornih bolnikov,
in je kot humanitarno dru-

Priznanje
je podelil
predsednik
zveze
Janko Kušar

štvo, ki deluje v javnem interesu, letos dobilo občinsko priznanje. Pred leti je
društvo končno dobilo
svoje prostore, ob okroglem jubileju pa so izdali
lično brošuro, ki v besedi
in sliki predstavlja prehojenih 20 let delovanja.

PRIZNANJA ZA ZASLUŽNE
ČLANE, SODELAVCE IN
USTANOVE
»Največ pozornosti namenjamo izobraževanju in
ozaveščanju članstva o načinu prehrane, obolenjih
notranjih organov, diabetičnem stopalu, telesni aktivnosti, očesni retinopatiji in
drugih tegobah,« je med
drugim v nagovoru poudaril predsednik sežanskega

Plesalke skupine Srebrna so popestrile kulturni program
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društva Vladimir Janjić, ki
je skupaj s predsednikom
Zveze društev diabetikov
Slovenije Jankom Kušarjem
podelil posebna priznanja
za uspešno delo v društvu.
Priznanja sežanskega
društva diabetikov so prejeli zaslužni člani, sodelavci
in ustanove. Zahvalno listino so prejele Občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina ter Zavod za
šport, turizem in prosti čas
Sežana. Bronasto plaketo je
prejel Vojko Turk, srebrne
Pavel Škamperle, Jadran
Prelc, Marija Jazbec, Vladimir Janjić in dr. Pal Naranscik, zlato plaketo Lucijan
Furlan, posebno plaketo pa
Irena Stepanović.
Bogat, skoraj dveurni kulturni program, so oblikovali malčki sežanskega vrtca,
harmonikarski orkester sežanske glasbene šole, plesna skupina Srebrna iz Senožeč, humorist Andrej Jelačin v vlogi Tonija Karjole,
medtem ko je z ženo Marijo Parovel odigral humoresko V spovednici, ter člani
mešanega pevskega zbora
iz Senožeč. Druženje so
obiskovalci nadaljevali ob
številnih stojnicah in predstavitvi različnih izdelkov in
zdrave hrane.
Besedilo in fotografija:
Olga Knez
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Društvu diabetikov Posavje–Brežice

Učna delavnica za diabetike iz Sevnice
V Društvu diabetikov
Posavje–Brežice skupaj
z zdravstvenimi ustanovami
v občinah Brežice, Krško in
Sevnica že nekaj let zapored
organiziramo učne delavnice
s strokovnimi predavanji za
sladkorne bolnike iz Posavja.

na konkretna vprašanja
diabetikov in nas usmerjal
k lastnim sklepom in odgovorom.

VELIKO VPRAŠANJ
IN ODGOVOROV
Vladimira Tomšič, dipl.
med. s., je pripravila predavanje o oživljanju s pomočjo avtomatskega defibrilatorja, kar je bila novost za
večino udeležencev delavnice. Nekateri so praktično
poskušali »spraviti k sebi«
sevniško Micko, lutko, ki se
uporablja pri učenju oživlja-

Letošnjo pomlad smo
imeli uspešni delavnici v
Krškem in Brežicah. Vsake
delavnice se je udeležilo
več kot 50 članov. Tokratne
delavnice, organizirane v
Zdravstvenem domu v Sevnici, se je kljub
slabemu vremenu
udeležilo 30 članic in članov našega društva iz
sevniške občine.
Božidar Groboljšek, dr. med.,
spec. spl. med.,
nam je predaval o
hipoglikemiji na
podlagi medicinskih dognanj in
svojih bogatih
praktičnih izkušenj. Poudaril je
predvsem pomen
medsebojnega
zaupanja med
bolnikom in zdravnikom. V razpravi po predavanju
Medicinska sestra Mojca Švab, naša dobra znanka, nam
je merila krvni sladkor
je tudi odgovarjal

Praktično prikaz oživljanja na lutki Micki s pomočjo
defibrilatorja

nja s pomočjo defibrilatorja.
V tem času poteka intenzivna akcija za nakup štirih
defibrilatorjev, ki
bodo nameščeni
na vidnih in najbolj frekventnih
mestih po Sevnici.
Pravočasno oživljanje, hitro obveščanje zdravstvene
službe in njeno
ukrepanje lahko
prepreči najhujše
tudi pri diabetiku,
ki je v težki hipi.
Naša dobra
znanka Mojca

Društvo diabetikov Tržič

Z dogodki bogata jesen
V tržiškem društvu sladkornih bolnikov smo za jesen
pripravili več zanimivih dogodkov, od delavnic in
izobraževanja do izletov.
Na jesenski izlet smo
odšli v soboto, 8. septembra. Obiskali smo slovensko Koroško. Naša prva
večja postaja je bil rudnik v
Mežici. Ogled je trajal kar
dve uri in pol. Nato smo
pot nadaljevali proti pristanišču Gortina na Dravi, kjer
so nas čakali predstavniki
36

Društva diabetikov Mežiške
doline in veseli harmonikar.
Vsi skupaj smo se vkrcali
na splav. Ob flosarski malici, skupini razpoloženih in
z vsemi »žavbami« namazanih flosarjev, smo se
dobro nasmejali.
Vsako leto v oktobru pripravimo izobraževalni dan,
D E C E M B E R
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Švab, s. m. s., nam je merila krvni sladkor, odgovarjala na naša vprašanja in
nam svetovala, kako ukrepati v konkretnih primerih.
Za vse je tudi tokrat pripravila bogato obloženo mizo
dobrot za diabetike, ki so
jih prispevali domači obrtniki in podjetniki.
Čas, namenjen temam tokratne delavnice, je kar
prehitro minil.
Hvala vsem, ki ste s svojim prispevkom pomagali
k izvedbi tudi te točke našega programa, ter vabljeni na naša prihodnja srečanja.
Marjan Piltaver

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Kamnik

Prisluhnili predavanju svoje zdravnice
Ker znanja ni nikoli dovolj in še utrjevati ga je treba z
novostmi, je Društvo diabetikov Kamnik zaprosilo Jano
Plavc dr. med., spec. spl. med., vodjo splošne medicine in
diabetološke posvetovalnice v Zdravstvenem domu Kamnik,
za predavanje o sladkorni bolezni.
Jana Plavc je po dogovoru
s svojo ekipo predlagala ciklus treh predavanj, v društvu pa smo poskrbeli, da
smo o tem obvestili svoje
člane. Tako smo se 13. novembra popoldne zbrali v
predavalnici Zdravstvenega
doma Kamnik. Bilo nas je
več kot 50. Jana Plavc, dr.
med., nam je predavala o
pomenu glikiranega hemoglobina in urejenosti sladkorne bolezni, Milena Osolnik, dipl m. s., o prehrani
sladkornih bolnikov, Kati
Časar, dipl. m. s., pa o kroničnih zapletih sladkorne
bolezni. Zanimiva in razumljiva predavanja so bila
dopolnjena z vizualno pre-

zentacijo s pomočjo računalnika.
Predstavnica podjetja
Roche Samanta Kuder nam je
predstavila opremo za diagnosticiranje pri samokontroli sladkorne bolezni. Prisotnim diabetikom, ki so to
želeli, je izmerila krvni sladkor. Prednost pri merjenju so
po nasvetu Jane Plavc imeli
diabetiki, ki se zdravijo s tabletami, ker imajo manj
možnosti za takšne meritve.
Po predavanju smo še kar
nekaj časa ostali v pogovoru s predavateljicami. Ostali
bi še dlje, če ura ne bi bila
že zelo pozna. Spontan
aplavz je bil priznanje predavateljicam in hkrati potr-

Zanimivo in koristno je bilo tudi predavanje, ki smo ga
25. oktobra popoldne organizirali na temo varne uporabe zdravil in medicinskih pripomočkov. Predavala nam je
Valnea Jurečič, mag. farm. Predavanje sodi v okvir farmacevtske skrbi pri sladkorni bolezni po programu Lekarniške zbornice Slovenije. Po predavanju, na katerem smo
dobili tudi zloženko Varna uporaba zdravil in kartonček
za vpis zdravil, ki jih vsak od nas uporablja, je bilo dovolj časa tudi za vprašanja.
Temu predavanju je sledila predstavitev programa prehranskih dopolnil podjetja Upina in pripomočkov za diabetike podjetja Roche. Na koncu tokratnega izobraževanja smo poslušali predavanje o pomenu varovanja in
nege nog, še posebej stopal. Predstavnica novega Studia
zdravja Taconka iz Kamnika nas je še posebej opozorila
na nevarnosti in zaplete, do katerih lahko pride pri sladkornih bolnikih, če niso pozorni do svojih nog in če zanje
ne skrbijo dovolj dobro.
B. H.
ditev pravilne odločitve, da
si takšnih predavanj še želimo in jih potrebujemo, ker

so za sladkorne bolnike
zelo koristna.
Boris Hribar

Mileni Korat v slovo

temi: zdrav poknik in zdrav
sendvič. Delavnica je potekala v zelo prijetnem razpoloženju. Predstavili smo
tudi naš nov bilten z naslovom Zdrave in preproste
jedi za praznične dni. Zdaj
imamo v društvu izdana že
dva biltena o zdravi prehrani. Naročite ju lahko na
našem društvu na telefon
031 72 72 08 ali po elektornski pošti
diabetiki.trzic@gmail.com .
Ker se bliža čas obdarovanj, lahko biltena uporabite tudi za darilo.

Ob tvojem slovesu, draga Milena, se moram ozreti v leto 1984,
ko je nekaj entuziastov na Kamniškem ustanovilo Društvo za
boj proti sladkorni bolezni. Bilo
je 18. junija 1984. Kje je že vse
to in med temi gospodi, ki jih
žal že ni več med nami, si bila
tudi ti.
Kot pridna mravljica si pisala dopisnice, seveda na roko,
in počela stvari, ki so bile značilne za tiste čase. Življenje
je teklo naprej. Časi so se spremenili in v letu 1997 smo
se registrirali kot Društvo sladkornih bolnikov Kamnik.
Povsem logično je bilo, da si vse finančne posle urejala
skoraj do konca svojega plodnega življenja.
Ne vem, kje si jemala moč, vedrino, nasmeh, nasvete in
zanimanje za vse okoli sebe in za druge, le zase nič.
Taka si bila in tako te bomo ohranili za vse čase. Čeprav
zadnje čase nisi bila več prisotna pri naših društvenih
aktivnostih, si bila z vsem dogajanjem na tekočem.
V okolju lastnega doma si živela naprej in razdajala
svojo energijo na vse strani. Le od kod si jo zajemala?
Še bi potrebovali tvoje nasvete, jasne misli in sporočila
za vsak dan, pa te žal ne bomo več slišali. Ostaja pa
nam tvoja energija za vse večne čase.
Draga Milena, ostajaš naša mati korajža, nam vsem v
ponos.
V imenu Društva sladkornih bolnikov Kamnik izrekam
sožalje hčerki Emi in vnukoma Mateju in Gregorju, ki te
bodo najbolj pogrešali. Naj ti bo lahka zemlja.

Ana Marija Hafner

Marjeta Bukovšek

MARTINOVANJE NA DOLENJSKEM
Vabilo za martinovanje na Dolenjskem je obetalo veliko
zanimivega in to se je tudi zgodilo. Mimo Trebnjega in
Novega mesta smo se pripeljali do samostana Pleterje,
kjer smo si najprej ogledali muzej in multivizijsko predstavitev samostana. Nato smo se odpeljali v Kostanjevico,
kjer smo si ogledali grad in številne znamenitosti v njem.
Za dušo in telo izletnikov je bilo dobro poskrbljeno, za
kar sta poskrbeli Marija Podbevšek in naša nova tajnica
Marjeta Gašperlin. Izlet na Dolenjsko je zelo uspel. B. H.

na katerem člane seznanimo z najnovejšimi dognanji
o sladkorni bolezni. Letošnji temi sta bili rekreativno obarvani. Najprej smo
poslušali predavanje Jožeta
Lavrinca o prehranjevanju
in rekreacijski dejavnosti.
Druga tema je bila nordijska hoja. Najprej sta nam
Petra in Mateja pokazali
dva kratka filma in nas
opozorili na prednosti takšne rekreacije. Nato smo
se preskusili na terenu.
Jesenska kuharska delavnica je tokrat potekala v
naravi, v brunarici na Podljubelju. Izbrali smo dve

KORISTNA PREDAVANJA
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Celje

Poudarek na gibanju in zdravi prehrani
Dve skupini celjskih sladkornih bolnikov sta bili na oddihu
v Rogaški Slatini. Program je bil zelo koristen in bogat,
predavanja pa zanimiva in uporabna.
Bilo je nekoliko drugače,
vendar zelo dobro, je dejala ena izmed udeleženk tedenskega rekreativnega
programa celjskega društva
sladkornih bolnikov, ki je
bil v hotelu Manzato v Rogaški Slatini. Prva skupina
se ga je udeležila od 7. do
14. oktobra, druga pa
teden dni pozneje. Dopoldne so najprej merili krvni
sladkor in pritisk, nakar je
sledila telovadba za dobro
jutro pod strokovnim vodstvom fizioterapevta.
Čas do kosila je bil namenjen telovadbi v bazenu,
prostem kopanju in terapijam, tistih z napotnicami
ali samoplačnikov. Po kosilu je bil čas za počitek zelo
skopo odmerjen, nato pa je
bila na vrsti strokovno vodena telesna aktivnost v
naravi, po vrnitvi pa zdravstvena predavanja.

O samokontroli krvnega
sladkorja je predavala Bernarda Žagar, prof. zdravstvene vzgoje. Posebna
zahvala gre diabetologinji
dr. Maji Navodnik Preložnik, ki se je dvakrat pripeljala v Rogaško Slatino, da
nas je seznanila z novostmi
pri zdravljenju sladkorne
bolezni in se nam vsakemu
posebej posvetila. Z enakim zanimanjem smo prisluhnili predavanjem o alternativni medicini in vplivu vegeterijanske prehrane
na zdravje sladkornega bolnika.

TAKŠNIH PROGRAMOV
SI ŠE ŽELIMO
Lepo presenečenje je bil
kostanjev piknik z »muzikanti«, izlet na Boč oziroma na turistično kmetijo
Perkovič. Poseben čar je
imelo večerno druženje ob

Pozdrav predsednika društva Slavka Brusa

zakurjenem kaminu, kjer
smo preverjali uspešnost
telesne aktivnosti na višino
krvnega sladkorja. Manjkali
niso niti zabavni večeri, na
katerih smo praznovali tudi
rojstne dneve naših članov.
Slavljenci so bili nagrajeni s
torto, s katero smo se
potem sladkali vsi.
Kar prehitro je prišel zadnji dan z analizo šesttočkovnega merjenja in celotnih doseženih rezultatov pri
obvladovanju višine krvnega

sladkorja in telesne teže in
seveda s slavnostno večerjo.
Aplavz je doživela gospa, ki
je telesno težo zmanjšala za
štiri kilograme.
Veliko zahvalo je prejel
naš predsednik Slavko Brus
za strokovno in uspešno
voden program. Urili smo
se v disciplini gibanja in
prehrane sladkornega bolnika ter upoštevanja terapije. Takšnih programov si še
želimo.
G. V.

Izlet na Notranjsko
S zanimanjem smo si ogledali maketo delovanja Cerkniškega jezera

SREČANJE PRESERJE 2007
Srečanje v Preserjah, ki je bilo 22. septembra, je bilo že
sedmo srečanje sladkornih bolnikov Celjske regije. Lep
sončen dan nam je po obilnem dežju in poplavah na Celjskem dobro del. V prelepem naravnem okolju smo si
ogledali program aerobike. Ob dobri glasbi smo zaplesali in tudi zapeli. Skrbno pripravljena hrana nam je šla v
slast. Skratka, imeli smo se lepo.
38
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Novo mesto

Piknik na lep jesenski dan
Člani novomeškega društva sladkornih bolnikov smo se
20. septembra zbrali na jasi Krkinega Zdravilišča Dolenjske
Toplice, kjer smo organizirali piknik. Svež zrak in sončni žarki
so pripomogli, da je ob dobri organizaciji vse lepo potekalo.
Za uvod je krvni sladkor
merila višja medicinska sestra Jožica. Prijazni delavci
gostilne Rog so nam postregli z dobro obaro in ajdovimi žganci, prisotni pa
smo se glede na svoje
zmožnosti udeleževali aktivnosti po programu. Najprej je bil lep sprehod po
krožni poti z jase po zdraviliškem parku, mimo
novih apartmajev in po
gozdnih poteh ob osnovni
šoli spet nazaj do jase.
Harmonikar Aleš nas je ob
prihodu veselo pozdravil z
domačimi vižami. Vsakega
pohodnika je v košari čakalo
sočno jabolko. Trije srečneži, ki so ugriznili v novčič,
ki se je skrival v sadežu, so
dobili uporabne nagrade.
Nato je bilo tekmovanje v
pikadu in balinanju. Tekmovalci in opazovalci smo

se lepo zabavali ob veščinah nastopajačih. Za najboljše tri nastopajoče so
bile pripravljene nagrade,
ki so jih z veseljem sprejeli. Dobra rekreacija je bil
ples pod kozolcem. Ob
zvokih harmonike smo tudi
zapeli, nato pa so nam že
pripravili večerjo, ki so jo
»rogovci« pripravljali na
ognju pred našimi očmi.
Z našimi pikniki so bili
člani vedno zadovoljni,
letos pa je marsikdo še posebno pohvalil dobro
hrano in zlasti prijazno postrežbo. Predno smo se
razšli, smo bili povabljeni
na jesenski izlet na Vipavsko in Kras in na zimski
oddih v Krkin center Talaso
v Strunjan, kjer je za sladkorne bolnike že utečen tedenski program.
Zina Vidrih

Člani celjskega društva sladkornih bolnikov smo se
odpravili na izlet. Naš cilj so bili Cerkniško jezero,
grad Snežnik, kraške jame in druge notranjske lepote,
ki so v jesenskih barvah še posebej privlačne.
Močan dež, ki nas je spremljal vse
do večera, nam ni pokvaril razpoloženja, le za ogled posameznih znamenitosti smo bili prikrajšani. Ob
strokovni razlagi smo si ogledali maketo o nastajanju in presihanju Cerkniškega jezera. Ob prikazu vodnega
sistema na maketi smo spremljali
tonske posnetke življenja (ptice, živali, voda) na jezeru in tako občutili
vso naravo. Ogledali smo si tudi multivizijo, ki nam je predstavila Cerkniško jezero v vseh štirih letnih časih.
Na gradu Snežnik smo si ogledali
lovski muzej, v katerem imajo vse živali, ki živijo na Notranjskem. Čudovito
vodenje v obeh muzejih nam bo ostalo
v lepem spominu. Mokri in prezebli
smo si zaslužili dobro kosilo, malo
smo pokramljali, tudi zaplesali in se
nato odpravili proti domu.
Ana Romih

URE TELOVADBE
Celjski diabetiki se vsak ponedeljek dobimo na uri telovadbe. Vodi nas Nataša Vodeb, višja dipl. fizioterapevtka.
Zavedamo se, da je gibanje ena najpomembnejših stvari
pri sladkornih bolnikih. Telovadba je dobro vodena in
prilagojena vsakomur od nas. Pred telovadbo in po njej
nam ostane čas za izmenjavo izkušenj, receptov in za
prijetno druženje. Nekega lepega jesenskega popoldneva
smo se zbrali na kostanjevem pikniku. Razgibali smo
svoje glasilke, prijetno poklepetali in premagali osamljenost. Hvala gospodu Paru za prijetno druženje.

D E C E M B E R

2 0 0 7

39

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Maribor

Društvo diabetikov Trbovlje

Jesenski izleti

Na izletu v Savinjski
in Šaleški dolini

Mariborski sladkorni bolniki smo se v jesenskih dnevih
potepali naokrog po naši prelepi domovini, odpravili
pa smo se tudi na izlet v Avstrijo.
Drugi teden v oktobru, to
je od 8. do 15. oktobra,
smi bili na organiziranem
okrevanju v Rogaški Slatini,
kjer smo se spočili in dobili
novih moči za dolge zimske dni. V tem tednu smo
bili na izletu na kmečkem
turizmu, imeli smo slavno-

vsa pohvala organizatorjem.
Ker se bliža konec leta, je
konec tudi z našimi izleti.
Z njimi bomo nadaljevali
prihodnje leto in upam, da
se nam bo pridružilo še
več članov.
Silva Štern

V sklop aktivnosti Društva diabetikov Trbovlje spadajo tudi
izleti in srečanja. Tako smo se 27. oktobra odpravili na izlet
v Savinjsko in Šaleško dolino.
Najprej smo se ustavili v
Kani Žalec, kjer imajo dolgoletne izkušnje z nego
nog in diabetičnega stopala, ponujajo pa tudi izdelke
za nego nog na osnovi naravnih zelišč. Tam so nas
lepo sprejeli, predstavili dejavnost podjetja. Postregli
so nam z odlično kavico in
dobrim sendvičem. Po
enournem prijetnem druženju smo nadaljevali pot
proti Velenju.
V Velenju smo si ogledali
muzej premogovništva. Po
sprejemu smo si najprej na
površini ogledali kopalnici,
rudarske svetilke in drugo
opremo, ki so jo rudarji
nekoč uporabljali globoko
pod zemljo. Nato smo si nadeli varovalne čelade, se

Veselo razpoloženje na kmetiji Pekovič

stno večerjo, seveda diabetično, odpravili pa smo se
tudi na trgatev. Okrevanja v
Rogaški Slatini se je udeležilo 87 članov mariborskega društva.
Podali smo se tudi na
izlet v Avstrijo, kjer smo si
ogledali različne znemenitosti, največ časa pa smo
se zadržali v Mini Mundusu, kjer je mogoče videti
različne svetovne znamenitosti v pomanjšani različici.
Izleta v Avstrijo, kjer nam
je bilo zelo lepo, se je udeležilo 90 naših članov.
Zadnjo soboto v oktobru, natančneje 27. oktobra, smo se odpravili na
izlet v haloze. Udeležilo se
ga je 95 članov mariborskega društva sladkornih
bolnikov.
Nismo manjkali niti na
osrednji proslavi svetovnega dneva sladkorne bolezni, ki je bila letos v Velenju. Za izjemen program
40
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ogrnili v delovne bluze, dobili rudarsko malico in se
napotili proti jašku. Spustili
smo se okoli 150 metrov
globoko in nato pot nadaljevali po vpadniku – poševni
progi v globino 180 metrov.
Prijazni vodnik nam je
pokazal različne faze dela
v rudniku, značilnosti podgrajevanja, ki je bilo v tistih časih leseno, pa do sodobnega hidravličnega
podporja, s katerim je postalo delo rudarjev varnejše. To delo zdaj opravijo
rezalni stroji. Z uvedbo sodobne mehanizacije se je
povečala proizvodnja in se
je zmanjšalo število nesreč.
Po prikazani rudarski nesreči nas je vse stisnilo pri
srcu. Ogledali smo si tudi
kapelico Svete Barbare, zavetnice rudarjev.
Po zaužiti rudarski malici
in skoraj dveurnem obhodu
jame smo se odpravili do
jaška in se dvignili na površino. Prijaznemu osebju
muzeja smo se zahvalili za
gostoljubnost in se skozi
Šoštanj odpeljali v prijazno
hribovsko vasico Zavodnje.
Zavodnje so vasica, ki leži
na samem prevoju za Mežiško dolino. V času druge
svetovne vojne so v okolici
potekali sklepni boji partizanskih enot z okupatorjem, ki je bežal proti Avstriji. V bližini je padel tudi
pesnik Karel Destovnik
Kajuh.
Po prijaznem sprejemu v
gostišču pri Vidi smo si najprej pogasili žejo, saj sta
bila v rudniku prah in suh
zrak, nato pa je bilo na vrsti
kosilo. Še malo smo pokramljali, ko pa se nas je začela lotevati utrujenost, smo
se odpravili proti domu.
Jože Ogrizek

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Hrastnik in Društvo diabetikov Trbovlje

Preventivno okrevanje
v Veli Luki na Korčuli
Vodstvi hrastniškega in trboveljskega društva sladkornih
bolnikov sta letos organizirali za člane obeh društev in
njihove spremljevalce skupno preventivno okrevanje v Veli
Luki na Korčuli. Okrevanje je bilo od 17. do 24. oktobra.
Udeležilo se ga je 82 članov.
Program aktivnosti med
okrevanjem je bil klasičen.
Obsegal je meritve krvnega
sladkorja (šestkrat na dan),
merjenje krvnega tlaka,
predavanja z zdravstveno
vsebino (dvakrat), pohodništvo (učenje nordijske hoje
s palicami) in družabni del.
V vse aktivnosti se je vključevalo 70-80 odstotkov
udeležencev.
Opravili smo 1300 meritev krvnega sladkorja in
približno 300 meritev krvnega tlaka. Meritve sta izvajali dr. Jelka Markovič
Grahek in višja medicinska
sestra Vanja Žlak. Zdravnica Jelka Markovič nam je
pripravila predavanja o
raku na prostati in zgodnjem odkrivanju raka na
dojkah, tako da so se ženske lahko seznanile z zgodnjim odkrivanjem raka.
Sestra Vanja in zdravnica
Markovičeva sta tudi pokazali, kako se to počne.

Višja medicinska sestra
Vanja Žlak pa je pripravila
odlično predavanje o holesterolu v krvi, krvnem tlaku
in angini pektoris. Ker smo
bili vsi udeleženmci okrevanja malo starejši, sta se z
zdravnico Jelko Markovič
odločili, da obnovimo tudi
znanje o prvi
pomoči, masaži srca in
umetnem dihanju, kar
sta nam tudi
praktično
prikazali.
Predavanji
sta bili strokovni in zelo
dobro pripravljeni.
Obema se
zahvaljujemo
za njuno pozornost in
skrb za udeležence preventivnega

okrevanja. Zahvala gre tudi
podjetju Roche diagnostic,
saj so sponzorirali skoraj
polovico merilnega materiala. Društvo je prispevalo
sredstva za izvedbo predavanj, razliko v strošku materiala za izvedbo meritev
in 20 evrov za vsakega
člana.
Menimo, da je taka oblika sodelovanja primerna,
saj se diabetiki med seboj
spoznajo in izmenjajo izkušnje pri urejanju sladkorne

Pohod na Kal ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni
Jutro, ko smo se zbirali
pred prostori društva, je
bilo megleno in pusto. Prav
takšno vreme je marsikaterega člana odvrnilo od udeležbe na pohodu. V društveni pisarni nam je predsednik društva pred poho-

dom preveril stanje krvnega sladkorja. Rezultati za
marsikoga niso bili dobri.
Nato smo se s kombijem
in osebnim avtom odpeljali
do vznožja Kala in se odpravili na pohod. Vremeske
razmere so se spreminjale.

Viktor Ramšak
Edo Berglez
Jože Ogrizek

Pa še posnetek z Dalmatinsko klapo

Društvo diabetikov Hrastnik

Tudi člani hrastniškega društva sladkornih bolnikov
smo obeležili svetovni dan diabetesa, tako da smo se
15. novembra odpravili na štiri kilometre dolg pohod proti
Kalu.

bolezni. Izkušnje diabetika
so lahko učinkovitejše od
priporočil diabetologa, saj
so povedane na preprost in
razumljiv način in temeljijo
na osebnih izkušnjah.
Izvedbo preventivnega
okrevanja so udeleženci
ocenili pozitivno, čeprav
smo že prvi dan imeli nesrečen primer, saj je člana
društva prizadel infarkt in
mu kljub takojšnji zdravniški pomoči ni bilo več mogoče pomagati. Kljub temu
dogodku smo se odločili,
da tudi v prihodnje organiziramo skupno preventivno
okrevanje obeh društev.

Sneg se je oprijemal cestišča. Čez čas se je megla
počasi dvigovala in sonce
je sramežljivo kukalo
izpod oblakov. Med potjo
smo se seznanili tudi z
osnovami nordijske hoje,
uporabo nordijskih palic in
z zdravstvenimi učinki vsakodnevne hoje. Pripovedovali smo si tudi šale in
obujali spomine na gobarske uspehe.
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Predsednik društva nas je
ob povratku na izhodišče
pohoda presenetil z vročim
čajem in medom. Segreli
smo se in postali vedno
bolj zgovorni. Prav nič
nismo bili zadovoljni ob
novici, da nas kombi že
čaka in da moramo nazaj.
Ko smo prišli v društvene
prostore, smo si ponovno
preverili krvni sladkor. Tokratni rezultati so bili boljši,
saj je po hoji znatno upadel. Upamo, da smo s tem
pohodom navdušili še kakšnega sladkornega bolnika
za redno hojo v naravi. Takšna hoja nam krepi zdravje in znižuje sladkor v krvi.
Marija Seničar
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Idrija

Dvodnevni izlet v Dalmacijo
Predzadnji septemberski vikend smo se člani idrijskega
društva sladkornih bolnikov odpravili na Srednji Jadran.
Naša cilja sta bila narodni park Krka in Šibenik.
V Društvu diabetikov Idrija smo zelo veseli, da se
naših izletov radi udeležujejo tudi nečlani, in tokrat
se nas je zbralo kar za dva
avtobusa. V zgodnjem sobotnem jutru smo zapustili
Cerkno in Idrijo ter se odpeljali mimo Postojne proti
Reki, kjer smo prvič uzrli
modrino morja. V Bakarskem zalivu smo zapeljali
na Jadransko magistralo in
se po njej namenili do
Senja, mesta, znanega
predvsem po močni burji.

LEPOTE NARAVE IN
ETNOLOŠKE ZNAMENITOSTI
V Senju smo krenili proti
severu in čez prelaz Vratnik (698 m) prestopili pogorje Velebit in nadaljevali
pot po avtocesti proti Šibeniku. Popoldne smo prispeli do narodnega parka
Krka, kjer sta nas pri glavnem vhodu Lozovac pričakali lokalni vodnici. Kakor
že samo ime pove, je to
območje izoblikovala slikovita reka Krka, ki izvira na
zahodnem podnožju Dinare v bližini Knina, v morje
pa se izliva v Šibeniku in
na tej poti prepotuje več
kot 70 kilometrov. Krka si
je utrla pot po apnenča-

stem svetu in ustvarila številne pragove, slapove, pretočna jezera ...
Po krajšem sprehodu
smo prišli do Skradinskega
buka, ki je največji izmed
Krkinih slapov. Na tem območju so tudi številne etnološke zanimivosti: stari
mlin, hiša z odprtim ognjiščem, kovačija, prikaz tkanja, prikaz iznajdljivosti
tamkajšnih prebivalcev, da
so vodo izkoristili tudi za
pranje in si ustvarili »naravni pralni stroj«, ki je izkoriščal moč vode.

Najpogumnejši je bil Florijan

PRIJETEN VEČER
OB MELODIJAH
DALMATINSKE KLAPE
Naslednji naš cilj je bil
samostan Visovac, kamor
smo se odpeljali z dvema
ladjicama ter dobre pol ure
pluli po mirni gladini jezera. Na otoku Visovac je
frančiškanski samostan, ki
se prvič omenja že leta
1400. Samostan ima noviciat, šolo za mlade menihe,
ki še deluje. Imajo čudovito
urejen park. Vsak menih
ima svoj del parka, za katerega skrbi. V samostanu
sta bogata knjižnica in razstava o zgodovini samostana.

Pozorno smo prisluhnili lokalni vodnici

Pozno popoldne smo se
poslovili od naših simpatičnih vodnic in se odpravili
proti hotelu na polotoku
Solaris pri Šibeniku. Ker
smo bili že utrujeni od
dolge poti, smo se kar
hitro porazgubili po sobah
in se nato dobili ob pijači
dobrodošlice v restavraciji.
Po večerji se nas je večina
odpravila na sprehod. Prijeten večer smo preživeli v
tako imenovani Dalmatinski
kući ob melodijah dalmatinske klape.

ŠIBENIK – MESTO
Z BOGATO ZGODOVINO
V nedeljo smo se po zajtrku odpeljali do bližnjega
Šibenika, enega najmlajših
dalmatinskih mest, ki se

Čudoviti Krkini slapovi
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kljub temu ponaša z bogato zgodovino, povezano
predvsem z Beneško republiko. Mesto varujejo številne trdnjave, ima veliko cerkva, med katerimi izstopa
katedrala Sv. Jakova iz 16.
stoletja. Več kot sto let so
jo gradili številni mojstri,
od katerih je najpomembnejši Jurij Dalmatinac.
Po vodenem ogledu smo
imeli še malo prostega čas
za kavo in nakup kakega
spominka in razglednice.
Nato smo se vrnili v Solaris, kjer smo čas do kosila
preživeli na različne načine. Lahko smo se kopali v
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notranjem bazenu, najpogumnejši pa smo šli
preizkusit slanost tamkajšnjega morja. Brrr, kako
je bilo hladno, ko si se
zmočil, potem pa je le nekako šlo.
Po kosilu smo se odpravili proti domu. Do Zadra
smo se peljali po Jadranski
magistrali, da smo lahko
uživali ob pogledu na sinje
morje, številne otoke in
otočke ... Imeli smo srečo,
saj je bilo vreme prelepo
in nebo brez oblaka. Že na
poti proti Sloveniji smo
premlevali, kam se bomo
podali prihodnje leto, saj
je naš septembrski dvodnevni izlet postal že tradicija.
Zdenka Bogataj

IZ NAŠIH DRUŠTEV

Izlet na Bled in v Blejski Vintgar
V nedeljo, 14. oktobra, smo se člani idrijskega društva
sladkornih bolnikov zbudili v megleno jutro in megla nas je
spremljala tudi dobršen del poti proti Bledu in Blejskemu
Vintgarju.
Bolj ko smo se približevali cilju, jasnejše je bilo
nebo in že smo lahko opazovali Karavanke s Stolom.
Hitro smo prispeli v sotesko Blejskega Vintgarja, ki
je bila leta 1891 odkrita
povsem po naključju. Našla
sta jo gorjanski župan
Jakob Žumer in fotograf Benedikt Lergetporer.
Sotesko, ki jo je izdolbla
reka Radovna, so s pomočjo gradbenega odbora
uredili za oglede gostov z
Bleda. Javna otvoritev je
bila leta 1893. Soteska
Vintgar, ki je dolga okrog
1,6 km, poteka med stenami hribov Homa in Boršta,
po njej pa teče Radovna, ki
ustvarja številne slapove,
tolmune in brzice. Na
koncu Vintgarja je 13-me-

trski slap Šum. Tam je tudi
zajezitev za HE Vintgar.
Pot skozi sotesko je zgledno urejena. Sprehodili
smo se po brveh in ob
poti občudovali lepoto
reke, jesenske barve drevja, sončne žarke, ki so se
odbijali od vodne gladine,
bližnje Karavanke ...

DVAKRAT OKOLI
BLEJSKEGA JEZERA
Vsi smo zmogli ne preveč naporno pot in se veseli odpravili proti Bledu,
kjer smo si najprej vzeli
malo časa za okrepčilo, da
smo si nabrali moči za
pohod okrog jezera. Pot
nas je vodila prek Zake in
Mlina nazaj na Bled. Najhitrejši pohodniki, ki so pot
premagali z nordijsko

Udeleženci izleta pred začetkom pohoda okoli Blejskega jezera

hojo, so jo zmogli v 50 minutah in so se odločili še
za en krog, večina pa je
porabila dobro uro, saj
smo se vmes tudi ustavljali, fotografirali okolico,
predvsem Blejski otok, ki
smo ga lahko občudovali z
vseh strani.
Ker je bilo vreme prelepo, je bil Bled poln turistov in tudi številni domačini so si vzeli čas za sprehod. Popoldne smo se od-

peljali do Naklega, kjer
nas je čakala večerja in
nato pot proti domu. Bili
smo utrujeni, vendar veseli, ker smo preživeli lep
dan in ker smo bili telesno
aktivni. Telesna aktivnost
pa je za sladkorne bolnike
zelo pomembna. Sklenili
smo, da moramo podoben
izlet čimprej ponoviti,
morda z obiskom Bohinjskega jezera.
Zdenka Bogataj

Društvo diabetikov Jesenice

Pohod na Peč in v Tamar
V soboto 22. septembra je jeseniško društvo sladkornih
bolnikov organiziralo pohoda za člane gorenjskih društev
diabetikov, ko smo se odpravili na Peč, teden dni pozneje pa
sprehod za naše člane v dolino Tamar.
Za pohod na Peč, ki se
ga je udeležilo 70 sladkornih bolnikov, smo se zbrali
pred gostiščem Surc v Ratečah in od tam nadaljevali
pot z avtomobili do Planinskega doma tromeja. Po
pozdravu in navodilih našega rekreatorja smo se odpravili na 1510 metrov viso-

ko Peč. Na vrhu je stičišle
treh držav, Avstrije, Italija
in Slovenije, zato mu pravijo tudi tromeja. Vsako leto
je prvo nedeljo v septembru na tem kraju srečanje
planincev treh sosednjih
držav, v zimskem času pa
pripravijo smučarski tek
treh dežel. Po povratku so

za nego vaših nog

Na tromeji na vrhu Peči

nam v planinskem domu
pripravili dobro kosilo.
Naslednjo soboto pa smo
se člani našega društva odpravili na sprehod v Tamar,
čeprav nam vreme ni bilo
naklonjeno. Občasno je
rahlo rosilo in tudi hladno
je bilo. Prijetno dobrodošlico nam je pripravil oskrbnik planinskega doma v Ta-
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marju z ajdovimi žganci v
obari. V ogrevani jedilnici
je bilo prijetno in veselo
smo se družili. Dogovorili
smo se tudi, da bomo na
svetovni dan sladkorne bolezni odšli na osem do
deset kilometrov dolg
pohod.
Čazim Babič
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Ljutomer

Posvetovalnica za sladkorne bolnike v Ljutomeru
Čeprav smo zadnja leta tudi v Društvu diabetikov Ljutomer
svetovnemu dnevu sladkorne bolezni namenili vsaj nekaj
pozornosti, pa je bil letošnji praznik za vse naše diabetike
zaznamovan z izjemnim dogodkom. Po dolgoletnih
prizadevnjih smo namreč dobili posvetovalnico za diabetike.
Na kratki otvoritveni slovesnosti, ki je bila 13. novembra, so vsi govorniki izrazili veliko zadovoljstvo in
hvaležnost predvsem direktorju zdravstvenega doma
v Ljutomeru, dr. Jožetu Šumaku, ki si je v zadnjem
času za to največ prizadeval in glede na rezultat v
dobro vsaj kakih 600 diabetikov (približna ocena)
tudi najbolj uspel.
Že od prvih let, odkar je
v Ljutomeru začelo delovati
društvo sladkornih bolnikov, je bila med člani nenehno prisotna tiha želja, da
ne bi bilo treba hoditi na

preglede tja čez Muro, nekaterim celo 30 ali še več
kilometrov daleč, vendar so
bila do letošnje jeseni vsa
prizadevanja zaman.
Zdaj pa se je v Ljutomeru
in prav tako tudi v Gornji
Radgoni zgodilo tisto najpomembnejše, kar mislim,
da bi moralo biti osnovni
cilj in poslanstvo vsake
zdravstvene ustanove –
zdravstveno oskrbo čim
bolj približati bolniku, še
posebno če so to večinoma
starejši ljudje, ki nimajo
lastnega in tudi ne javnega
prevoza.
Posvetovalnica v Ljutome-

Od leve proti desni: sestra Nada, dr. Rudolf Mikolič in sestra Marina

ru dela vsak torek popoldan, razen prvega v mesecu. Tja se bomo lahko odslej diabetiki zatekali po
pomoč in nasvete k našemu dolgoletnemu zdravniku specialistu internistu in

Društvo diabetikov Ilirska Bistrica

Nekaj za telo, nekaj za dušo
Društvo diabetikov Ilirska Bistrica je v svoj letni delovni
načrt dela vtkalo tudi preventivno okrevanje in
izobraževalno druženje na Malem Lošinju. Pri tem so se jim
pridružili tudi člani sežanskega društva sladkornih bolnikov.
V času, ko se je koledarsko poletje prevesilo v
jesen, je 26 diabetikov iz
ilirskobistriškega in sežanskega društva odpotovalo
na sedemdnevno preventivno okrevanje na morje.
Odšli smo pod organizacijsko taktirko Ivana Bergoča,
predsednika društva Ilirska
Bistrica. Pot nas je iz Sežane
in Ilirske Bistrice vodila do
mejnega prehoda Jelšane
(Rupa), mimo Reke in Opatije do trajektnega pristanišča
Brestova. Po kratki vožnji s
trajektom smo se prek otokov Cres in Lošinj pripeljali
v Mali Lošinj in se namestili
v hotelu Aurora.
Po namestitvi v sobah
nam je naša vodička Sanja
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za vsak dan posebej predstavila program našega oddiha na Malem Lošinju.
Imeli smo organizirano jutranjo telovadbo, plavanje v
bazenu, od dva do pet kilometrov sprehodov na dan,
voden ogled Malega Lošinja, izlet z ladjico na otok
Susak, ogled zeliščnega
vrta in predavanje predstavnikov lošinjskega društva
diabetikov, ki so nam izmerili tudi sladkor v krvi,
krvni tlak in telesno težo.

pod streho mogočnih in razkošnih borovcev in v objemu
jesenskega toplega maestrala. Pri nabiranju življenjske
energije pa nismo pozabili
na izobraževalni del. Pri tem
so nam velikodušno pomagali člani Društva diabetikov

sploh prvemu diabetologu
v mursko-soboški bolnišnici, dr. Rudolfu Mikoliču, ki
mu pomaga sestra Marina
Vučko in po potrebi tudi
sestra Nada Smolkovič.
Majda Slavinec

Cres-Lošinj, in sicer predsednica društva Renata Žugić,
mag. farm., in člana Branka
Kaurin in profesor Josip
Lulić. Posredovali so nam
nova vedenja o prehrani
sladkornih bolnikov, opravili
nekaj meritev in nas seznanili z rezultati.
V prisrčnem klepetu ob
kavici smo ugotovili, da
imajo diabetiki in njihova
društva povsod približno

STRNIMO VRSTE
Na Malem Lošinju smo se
dobro počutili. Bili smo deležni obilice sončnih ur, dolgih
sprehodov po mestu in ob
morju, po številnih uvalah,
D E C E M B E R
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IZ NAŠIH DRUŠTEV
Društvo diabetikov Gornja Radgona

V zdravstvenem domu Gornja Radgona
odprta ambulanta za sladkorne bolnike
Po večletnem prizadevanju je ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni končno začela delovati posvetovalnica za
sladkorne bolnike v Zdravstvenem domu Gornja Radgona,
in sicer v obnovljenem pljučnem oddelku.
To je velika pridobitev
za sladkorne bolnike, ki
prebivamo v občinah
Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in
Apače, kjer je zdaj po
najnovejših podatkih od
1800 do 2200 sladkornih
bolnikov. Preglede bo
opravljal Rudolf Mikolič,
dr. med., spec. internist
– diabetolog, iz bolnišnice Murska Sobota s pomočjo treh medicinskih
sester iz Zdravstvenega
doma Gornja Radgona,
in sicer vsak četrtek v
popoldanskem času.
Sladkorni bolniki, ki živimo v občinah Gornja
Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici, Radenci in Apače
smo se do zdaj morali
voziti na preglede v bolnišnico Murska Sobota.
Ker pa vemo, da smo
sladkorni bolniki predvsem starejši ljudje in
imamo že večje zdravstvene težave, so nas morali na pregled voziti
svojci, ti pa so za to po-

enake probleme in da bi
bilo dobro, da strnemo
vrste in poskrbimo za prenos dobrih rešitev, posebno tistih, ki bodo diabetikom izboljšale življenjske
razmere.
Po tedenskem druženju
smo se razšli v prepričanju, da smo se imeli lepo,
da je bilo druženje uspešno in koristno in da bi
morali to še kdaj ponoviti.
Zagotovili smo si, da je bil
to le kamenček v mozaiku
skupnega druženja, ki ga
bomo gradili naprej.
Zofija Čeligoj
Milan Šuc

trebovali dan dopusta.
Veliko se jih sploh ni
odločilo za pregled pri
diabetologu, kalti če so
odšli na pot sami z javnimi prevoznimi sredstvi,
so morali tudi do trikrat
prestopiti.

AMBULANTA
JE VELIKA PRIDOBITEV
ZA SLADKORNE
BOLNIKE
Z odprtjem diabetične
ambulante bosta oskrba
in pregled diabetikov iz
naših štirih občin boljša
in rednejša. Zato bo manj
lažjih in krajših kroničnih
zapletov. Tudi kakovost
življenja diabetikov bo na
precej višji ravni.
Za diabetično ambulanto v Gornji Radgoni se posebej zahvaljujemo direk-

Odprtje diabetične ambulante v Zdravstvenem domu Gornja Radgona

torici Zdravstvenega
doma Mariji Kuzma, dr.
stomatologije, za trud, ki
ga je vložila v pridobitev
vseh dokumentov, potrebnih za odprtje dolgo pričakovane ambulante za
diabetike. Zahvala gre
tudi Rudolfu Mikoliču, dr.
med., za strokovno
pomoč in delo v novi ambulanti. Zahvaljujemo se
tudi ministrstvu za zdra-

vje in Zdravstveni zavarovalnici Pomurja.
Pozivamo vse sladkorne
bolnike naših štirih občin,
da redno obiskujejo na
novo odprto ambulanto,
saj je to velika pridobitev
za nas. Za vse nas je ambulanta ob 14. novembru,
svetovnem dnevu diabetikov, še posebno lepo darilo.
Viljem Božo Barovič

Nič več honorarjev za dopisnike
Izvršni odbor Zveze društev diabetikov Slovenije ja na seji, ki je bila 6. septembra v Ljubljani,
sklenil, da članki iz društev skupaj s sliko lahko zavzemajo le pol strani v glasilu Sladkorna bolezen in se jih več ne honorira. Dolžina člankov torej naj ne presega ene tipkane strani (30 vrstic in 60 znakov v vrstici), kar pomeni, da so lahko dolgi od 1800 do največ 2000 znakov.

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

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 10.19 € (2.441 SIT)
prejmete darilo!
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DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

Datum

Vsebina

Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel. št..

Društvo diabetikov Domžale
26. januar 2008

Zimski pohod ob Bistrici

ob 10.00, Mercator centrer Domžale

Maks Grošelj, 041 679 787

28. februar 2008

Občni zbor

ob 16.00, gostišče Kovač Količevo

društvena pisarna, 01 721 42 79

Društvo diabetikov Idrija
december

Nordijska hoja – 1x tedensko

Obvestilo naknadno

Rudolf Franko, 041 959 782

vsako soboto

Pohod v okolico Idrije

15.00, UTA

M. Vihtelič 05 377 38 56

Društvo diabetikov Jesenice
14. december

Prednovoletno srečanje

ob 17.00, dom Franca Berglja

Društvo diabetikov Kamnik
11. december

Diabetik pred prazniki

ob 9.00, Kolodvorska 5

Stana Pibernik, 01 834 18 91

18. december

Pohod in ogled muzeja Zaprice

ob 9.00, Kolodvorska 5

Marija Podbevšek, 01 831 37 30

8., 15., 22., 29. januar 2008

Delavnica klekljanja

ob 9.00 do 12.00, Kolodvorska 5

Stana Pibernik, 01 834 18 91

9. januar 2008

Diabetik po praznikih

ob 16.00, Kolodvorska 5

Stana Pibernik, 01 834 18 91

13. februar 2008

Izmenjava izkušenj med diabetiki

ob 16.00, Kolodvorska 5

Stana Pibernik, 01 834 18 91

vsak torek

Uradne ure

od 9.00 do 11.00, Kolodvorska 5/l

Marjeta Gašperlin, 01 831 74 27

1. torek v mesecu

Merjenje krvnega sladkorja, tlaka in holesterola

od 9.00 do 11.00, Kolodvorska 5/l

Marjeta Gašperlin, 01 831 74 27

od 7.00 do 9.00, društvena pisarna

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

Društvo diabetikov Kočevje
1. sreda in četrtek v mesecu

Merjenje krvnega sladkorja, holesterola, trigliceridov
in krvnega tlaka

1. sreda v mesecu

Informativni dan

ob 17.00, društvena pisarna

Ksenija Vidoševič, 031 299 555

vsak ponedeljek

Telovadba za diabetike

po prijavah

Milena Kaligarič, 01 893 90 13

vsak ponedeljek

Šola hujšanja po prijavah

ob 17.00, društvena pisarna

Jelka Poje, 01 893 90 14

vsak torek

Voden 2-urni pohod v okolici Kočevja

ob 16.00, avtobusna postaja Kočevje

Jože Krapež, 041 624 414

vsako sredo in četrtek

Uradne ure

od 7.00 do 9.00, društvena pisarna

dežurni člani, 01 893 90 13

zadni četrtek v mesecu

Kopanje v Dolenjskih Toplicah

ob 9.00, avtobusna postaja Kočevje

Branka Kovačič, 041 518 256

Zimski pohod na Jezerskem

ob 9.39, ob jezeru na Jezerskem

društ. pisarna, 04 202 83 10
ali Ivan Benegalija, 031 485 490

vsak ponedeljek in sredo

Uradne ure

od 15.00 do 17.00, društvena pisarna v Diab. centru

društvena pisarna ali 04 202 83 10

vsako sredo

Uradne ure

Društvo diabetikov Kranj
16. februar 2008

Društvo diabetikov Lenart
december

Obisk starejših občanov

vsak 1. ponedeljek v mesecu

Pohod v okolici Lenarta

ob 10.00, Zdravstveni dom

Jožica Vračko, 031 661 283

Jožica Vračko, 031 661 283

vsako sredo

Uradne ure

od 9.00 do 11.00, društvena pisarna, Nikova 9,

Jožica Vračko, 031 661 283

Društvo diabetikov Litija
vsak ponedeljek in sredo

Telovadba v telovadnici

ob 19.00, Športna dvorana Litija

društvena pisarna, 01 898 15 84

vsak 2. torek v mesecu

Kopanje v Zdravilišču Laško

ob 15.00, odhod avtobusa izpred društvene pisarne

društvena pisarna, 01 898 15 84

vsako 1. sredo v mesecu

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka in holesterola

od 8.00 do 10.00, društvena pisarna

društvena pisarna, 01 898 15 84

vsako 1. sredo v mesecu

Uradne ure

od 14.00 do 17.00, društvena pisarna

društvena pisarna, 01 898 15 84

vsako sredo

Uradne ure

od 8.00 do 11.00

društvena pisarna, 01 898 15 84

vsak četrtek

Organizirana hoja po programu

ob 8.00, izpred društvene pisarne

društvena pisarna, 01 898 15 84

vsaka dva meseca

Društvena obvestila o predavanjih in ostalih dejavnostih

društvena pisarna, 01 898 15 84

Društvo diabetikov Ljubljana
vsak 1. ponedeljek v mesecu

Merjenje HbA1c, mikroalbumini

od 15.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 01 282 21 33

vsako 1. in 3. sredo v mesecu

Plavanje

od 19.00 do 20.00, Zavod RS za rehabilitacijo

Hermina Šteh, 041 338 372

vsak ponedeljek

Uradne ure

od 14.00 do 18.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 01 282 21 33

vsak torek, četrtek

Uradne ure in meritve holesterola, trigliceridov

od 9.00 do 11.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 01 282 21 33

vsako sredo

Voden sprehod

ob 10.00, Ulica Stare pravde 2

Igor Novak, 01 282 21 33

vsak četrtek

Telovadba

ob 17.00, ŠD Tabor

Hermina Šteh, 041 338 372

vsako sobota

Daljši pohodi

po dogovoru

Hermina Šteh, 041 338 372

Društvo diabetikov Maribor
vsak pon., torek in četrtek

Uradne ure

od 8.30 do 12.00, na Trubarjevi 15

Lidija Salamon, 02 228 23 10

vsako sredo

Uradne ure

od 13.00 do 16.00, na Trubarjevi 15

Lidija Salamon, 02 228 23 10

Društvo diabetikov Mežiške doline
vsak torek

Pohodi v okolico Mežice

ob 16.00, avtobusna postaja

Srečko Podhraški, 040 306 530

vsak torek

Pohodi v okolico Kotelj

ob 16.00, po dogovoru skupaj z društvom osteroporoze

Marjeta Macur, 041 847 401

vsak torek

Rekreacija v telovadnici - odbojka

ob 17.30, telovadnica OŠ Koroški jeklarji

Bojan Proje, 031 533 724

vsako sredo

Pohodi v okolico Črne

ob 15.00, avtobusna postaja

Branko Lepičnik, 041 283 029

vsako sredo

Pohodi v okolico Leš

ob 15.00, pri Lukanu na Lešah

Jaroš Kodrun, 041 420 131
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Datum

Vsebina

Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel. št..

Društvo diabetikov Murska Sobota
9. januar 2008

Prvi sestanek društva v letu

ob 17.00, v klubu PAC, za Zavalovalnico Triglav, Lendavska ul. 5

Simon Kranjc, 031 813 795

vsako 1. sredo v mesecu

Sestanek Društva diabetikov Murska Sobota

ob 17.00, v klubu PAC,
za Zavalovalnico Triglav, Lendavska ul. 5

Darko Miholič, 041 364 953

Društvo diabetikov Novo mesto
vsak dan

Plavanje v Termah Dolenjske Toplice

celodnevne vstopnice

Albina Kovačič, 031 423 606

vsak dan

Plavanje v Termah Šmarješke Toplice

celodnevne vstopnice, ali od 12.00 - 14.00 ali od 16.00 - 20.00

Albina Kovačič, 031 423 606

vsako sredo

Uradne ure

od 9.00 do 11.00, Rozmanova ul. 10

pisarna, 07 337 74 60

vsako drugo sredo

Pohod

ob 13.30, OŠ Grm

Danijela Vidmar, 07 332 87 43

Društvo diabetikov Postojna
vsak ponedeljek

Uradne ure v pisarni društva

od 9.00 do 10.30, pisarna društva

Stanka Horvat, 031 624 482

vsak ponedeljek

Merjenje krvnega sladkorja

od 9.00 do 10.30, pisarna društva

Milica Savkovič, 041 172 170

vsako sredo

Pohod v okolico Postojne

ob 16.00, avla zdravstvenega doma

Milica Savkovič, 041 172 170

Društvo diabetikov Ptuj
vsako sredo

Dežurstvo v društveni pisarni:
prijave, informacije, posvetovanja in druge aktivnosti

od 8.00 do 10.00, društvena pisarna

Zalika Vučak, 051 272 804, Marija Velikonja

vsako 1. sredo v mesecu

Naročilo vstopnic za Terme Ptuj

od 8.00 do 10.00, društvena pisarna

Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41

vsako 2. sredo v mesecu

Razdelitev vstopnic

od 8.00 do 10.00, društvena pisarna

Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41

Društvo diabetikov Slovenj Gradec
december

Nočni pohod Čez goro k očetu

avtobusna postaja Slovenj Gradec

Danica, 040 279 806

vsako sredo

Pohod

ob 15.30, pri NO

Olga, 041 945 664

vsak petek

Kegljanje

ob 15.00, na kegljišču v Slovenj Gradcu

Stane, 051 613 342

Društvo diabetikov Skofja Loka
12. januar 2008

Sankanje in pohod

ob 9.00, Brezje pri Tržiču

Marija Mančevski, 031 472 125

vsak torek in sredo

Meritve sladkorja, holesterola, prijave in informacije

od 8.00 do 10.00, društvena pisarna

Silva Žontar, 031 390 284

vsak četrtek

Pohod v okolico Škofje Loke

ob 9.00, Podlubnik

Marija Mančevski, 031 472 125

Društvo diabetikov Tolmin
12. december

Predavanji:
Hipoglikemija in samopomoč pri izrednih stanjih diabetikov

ob 16.00, dvorana občine Tolmin

Franc Šebenik, 05 388 35 36

17. do 21. december

Obisk invalidov in socialno šibkih na domovih

področje občin Tolmin, Kobarid, Bovec

Marko Klavžar, 05 388 70 73

Društvo diabetikov Tržič
12. januar

Sankanje z Bistriške planine

ob 9.00, pred gasilskim domom Brezje

Daša Stritih, 040 674 559

19. januar

Občni zbor

ob 10.00, Gasilski dom Bistrica

Mirjana Eržen, 031 314 543

vsak torek

Uradne ure

od 17.00 do 18.00, društvena pisarna

Mirjana Eržen, 031 314 543

vsako sredo

Krajši pohodi v okolico

ob 9.00, izpred društvene pisarne

Daša Stritih, 040 674 559

vsak 1. in 3. torek v mesecu

Merjenje sladkorja, pritiska, holesterola in trigliceridov

od 18.00 - 19.00, društvena pisarna

Maruša Ahačič, 040 558 820

vsako 1. soboto v mesecu

Merjenje sladkorja, pritiska, holesterola in trigliceridov

od 9.00 do 10.00, prostori DU Tržič

Maruša Ahačič, 040 558 820

Romana Praprotnik, 041 745 588

Društvo diabetikov Velenje
februar 2008

Občni zbor

datum sporočimo naknadno

vsak ponedeljek

Dežurstvo

od 9.00 do 11.00, sejna soba Društva upokojencev

Milica Vertačnik, 031 389 807

vsak ponedeljek

Dežurstvo

od 15.00 do 16.00, sejna soba Društva upokojencev

Milan Ugovšek, 031 769 141

vsak torek

Fitness v Skalci

od 18.00 do 20.00, Skalca Šalek

Milena Knez, 040 861 251

vsako sredo

Tedenski pohod Velenje

ob 15.00, Ribiška koča Velenje

Cilka Miklavžina, 041 692 127

vsak četrtek

Tedenski pohod Šoštanj

ob 15.00, Ribiška koča Šoštanj

Fanika Jurjovec, 031 437 595, 03 891 10 85

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

Sladkorna bolezen,
gibanje in šport je
prva knjiga v Sloveniji,
ki iz več zornih kotov
opisuje pomen
gibanja pri zdravljenju
sladkorne bolezni.
Avtorji so strokovnjaki
s športnega in
medicinskega področja.

Knjigo lahko naročite po telefonu štev. 01 430 54 44 ali pošljete naročilnico na Zvezo društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana
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NAGRADNA KRIŽANKA
Srečno
CIRKUŠKO
novo leto STAREŠINA STOLNICA PRIZORIŠČE
2008!

SEVERNI
JELEN

SLIKA
ALI KIP
GOLEGA
TELESA

RAFKO
IRGOLIČ

TEŽAK
ŽLAHTNI
PLIN

BREZBOŽNIK

SKOPLJENEC

OČE

AKVARIJSKA
RIBICA

IGRALEC
TAROKA

URADNO
PISMO,
POTRDILO

EVROPSKI
VELETOK

FRTALJA ljudski izraz
za ocvrto jed
iz jajc

LIRSKA
PESEM

SPLAV

SMILJAN
ROZMAN

VICEGUVERNER
BANKE
SLOVENIJE
AJAS

LITINA

JUŽNOAM.
KUKAVICA
OCVRTA JED
IZ STEPENIH
JAJC

ENAKA
SAMOGLAS.
FR. FILMSKI
IGRALEC
DELON

DAJATI,
DELITI
KOFEIN
V ČAJU
RIMSKA ŠTEVILKA 500
KRAJ, KJER SE KOPLJE
RUDA

UPODABLJAJOČI
UMETNIK

ŽENIN
OČE

PREBIVALKA
SOSEDNJE
DRŽAVE

DEL
SKELETA

SIMBOL
ZA
NEON

ZAOBLJEN,
OKROGEL
PREDMET

ELEMENT
ZIBANJA
FINSKI ARHIT.
SAARINEN

JED
IZ
LIGNJEV

IGRALEC
SREDOZEMSKA
RASTLINA
SIMBOL
ZA
RADIJ

DEL
CERKVE
ZA
PEVCE

PREPREKA,
BARIERA

PEVEC
PESTNER

ANTON
NANUT
MESTO
V JUŽNI
FRANCIJI
(iz črk: PAT)

BANJA

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
GARDNER

SIMBOL
ZA
ALUMINIJ

NEKDANJE
IME ZA
MALAVIJSKO
JEZERO
MERA
ZA RITEM
DUŠAN
MORAVEC

ČLAN
SODNEGA
ZBORA

1

ANTON
TROST
NAJVIŠJA
ZNANSTVENA
USTANOVA

MENIČNO
JAMSTVO
OSKRBNIK
BIKOV

NADAV
ŽLAHTNI
PLIN

VIJOLASTI
RAZLIČEK
GRANATA
IVAN KRILOV
SLOVENSKI
IGRALEC
VOLODJA
ARABSKA
DRŽAVA

JANKO
NEKDANJI
KERSNIK
ETIOPSKI
ŽIVAL, KI RIJE
KNEZ
V ZEMLJI

UP

KDOR
BOLEZENSKO LAŽE
POVRTNINA
ŽENSKO
IME
KAREL
SMOLLE

DVOJICA
KNOCK
OUT

PTICE
SEVERNIH
MORIJ

PRIPADNIK
TATAROV

ELEMENT
HOJE

ŽIVILO
ZA
PREHRANO

Avtor:
Rudi
Murn

ANTILOPA
Z ZELO
DOLGIMI
KONIČASTIMI
ROGOVI

SRBSKO
MOŠKO
IME

Geslo nagradne križanke iz prejšnje številke se glasi:
OMRON MERILNIKI - PREVERJENA NATANČNOST
Nagrade za križanko št. 72 bo poklonila Zveza društev
diabetikov Slovenije. Rešene križanke s kuponom
pošljite do 20. januarja 2008 na naslov: Zveza društev
diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana, s pripisom »Nagradna križanka št. 72«. Ne pozabite pripisati vaše davčne številke in davčne izpostave.
Nagrajence bomo o nagradah obvestili po pošti.

Kupon za nagradno križanko št.72 (december 2007)
Ime in priimek: ................................................................................................................
Ulica: .............................................................................................................................
Kraj in poštna številka: .....................................................................................................
Davčna številka in izpostava: .............................................................................................
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HUMORESKA

B

liže ko smo novemu letu, več nam po
glavi roji obljub in obetov. Samemu sebi in
kajpada tudi bližnjim. A o bližnjih kdaj
drugič. Obljubljamo si, da se bomo poboljšali, da bomo več naredili za svoje zdravje,
da bomo takoj po polnoči naredili vse, da
se bomo že v naslednjem tednu spravili v
hlače, ki jih že dve leti ne moremo zapeti.
Da bomo svojo kilažo spravili v meje normale. Če ne drugače, vsaj blizu normale.
Večina žensk, pa seveda tudi članov gršega spola, bi bila pravzaprav kar zadovoljna
s svojo težo, ko bi jo le kako drugače razporedili po svojem teleščku. Naj bom vendarle malce natančnejši. Večina naših žena in
deklet – ostanimo pri lepšem spolu, čeravno velja tudi za nas – bi bilo še kako zadovoljnih, ko bi tisto, kar se tako rado nabira
na trebuščku, pa okoli pasu in na bedrih,
pa gori na rokah in celo na vratu, en, dva
tri, spravile na oprsje ali na boke, dedci pa
v ramena. Ja, kako fajn bi bilo, če bi teža
špeha postala teža mišic.
Pobožne želje v času, ko je vse naše bivanje usmerjeno v popolnost bivanja, ko hočemo vse zajemati s polno žlico, saj je pomemben del naših dejavnosti usmerjen v
ohranjanje zdravja s športom, pa k lepemu
oblačenju (in kajpak slačenju), k zbujanju
pozornosti, tekmovalnosti, zapeljevanju in
ljubljenju. Časi suhic so minili in bolj kot
gotika je v modi zdaj barok. Okrogline, kajpada, na pravem mestu.
Teža pravzaprav ni naglavni problem,
pač pa njena razporeditev na prava mesta.
Naj pometem najprej pred svojim pragom. Pri nekaj centimetrih manj kot
dveh metrih in pri devetdesetih kilcah se sebi sploh ne zdim pretežak
in čeravno mnogi pravijo, da bi me
laže nosili kot prenašali, bi svojo
težo nekoliko prerazporedil. S
pasu in trebuha bi dal gor v
kumrna ramena in kakšno
kilco dol v dolge in koščene
noge, bolj podobne zobotrebcem, ki jih poleti cucki
vse praradi ogledujejo, ali
zato, da bi ob njih dvignili
taco, ali zato, ker vidijo
tako lepo in dolgo kost, pa
žal brez mesa.
Najbolj je seveda na očeh
lepši in atraktivnejši spol in
če po plaži špancira kakšna
misica, se za njo ne obračajo le moške betice. Še žen50

Novoletne
obljube
in obeti
ske rade pogledajo kaj lepega in ne vedno
iz gole nevoščljivosti. Ja, in ko je poletje
pred durmi, pa kopalke ali zgoraj brez, pa
kratka krila, oprijete hlače, ohlapne bluze,
potem pri marsikateri nastopi prava kriza.
Presneta zima, pa hudičevi prazniki, spet
imam sedem kilc preveč, morda tudi osem
ali devet, vendar se sedem precej lepše
sliši. Morda zato, ker je sedem čarobno število. Pa ta zagamani celulit, pa špeh in maščobe, ki so se nabrale povsod tam, kjer ne
bi bilo treba. Če je kriza vendarle prehuda,
nastopi post. Nekatere se odločijo za čezmerno pitje vode in izpiranje, druge hujšajo z luno, tretje verjamejo v tisto, kar jim
pokažejo v televizijskih reklamah, kjer
nekaj pobov in deklet ob muziki skače na
pručko ali pa so pripeti na pas, ki jih tako
trese, kot da bi bili priključeni na elektriko.
A ni treba povsem verjeti tistemu, kar
plozajo z malih zaslonov. O tem vas najbolj
prepriča basen o kravi, ki je bulila v televizijo, pa je slišala povabilo na kviz, se prijavila in začuda pririnila do finala, kjer jo je
voditelj vljudno vprašal, ali gre na vse ali
nič. Grem!, je zamukala kravica, vsa blažena. Prav, je dejal voditelj kviza, jo odpeljal k
mesarju in jo prodal za mastne evre. In
nauk basni? Nima smisla biti blažen nad tistim, kar rečejo in pokažejo na televiziji.
Obstajajo najrazličnejše možnosti, da

ohranimo vitek stas. Najboljše je izmenično
hujšanje in debelenje. Najuspešnejša je metoda »manj žri«, saj je že Cicero dejal, da
jemo zato, da živimo, in ne živimo zato, da
jemo. Ja, a lahko je bilo njemu, saj takrat
niso poznali delikatesnih štacun, pa hladilnikov in zamrzovalnikov, nabito polnih z
raznovrstno hrano, ki povečuje apetit in zvišuje kile. Lahko je bilo njemu takšne klatiti.
Nič bolje kot ženskam se ne gode nam,
descem. Mi je pred kratkim pravil znanec, da
ga je privila ženska: imamo boljši avto kot soseda, pa lepšo bajto, pa bolj nobel psa, pa
lepše zrihtan vrt, ampak ti si pa predebel in
ne tak kot sosedov mišičnjak. In potem je
znanec moral vzeti dopust, ona, se pravi ženska, pa mu je celih štirinajst dni kuhala po
preverjeni shujševalni metodi. Potem je žena
ugotovila, da z metodo ni vse prav, ker se je
njen dedec zredil še za eno kilco, tehtano v
nedeljo zjutraj, takoj po obisku stranišča.
Pa še predraga je bila vsa hrana, ki mu jo
je kuhala, se je pridušala ženska, ko je tako
neslavno propadla njena preverjena metoda. Zato mu je odredila redno trimčkanje,
pa tudi to ni bog ve kako zaleglo, ker je
nekaj špeha prešlo v mišice, ki so še težje.
Ko tudi to ni pomagalo, se je sprijaznila, da
ima njen pač nekoliko višji osni pritisk, kar
pa včasih tudi ni odveč.
Tako to gre. In zdaj, pred novim letom, je
treba misliti, da kmalu prideta pomlad in
kot bi mignil tudi poletje in takrat bo prepozno, če bo tehtnica kazala nekaj kilc preveč. Zato si zdaj, ko je še čas, privoščite takšno tedensko gorenjsko shujševalno
kuro: za fruštik vstaneš, za kosilo
stopiš ven na sonce, da nekaj toplega dobiš vase, za večerjo pa
spat.
In nikakor ne lazite preveč k
Štajercem ali Dolenjcem. Raje se
zapeljite na gorenjsko stran, saj
smo tudi mi gostoljubni. Kadar
kdo pride k nam na obisk, vedno
pobaram goste, ali si želijo kaj
za osvežitev, in če je odgovor
veselo pritrdilen, potem stopim
do okna in ga na stežaj odprem. Praktična gostoljubnost, kajneda? Je pa to vendarle bolje, kot da bi se morali braniti preobložene
mize jedi in pijač, prmej!
Jože Praprotnik

