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Ure dni ški od bor:
Cve to Pav lin 
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Bra ne Bom bač (te hni čni ure dnik), 

Mi loj ka Man so or (lek to ri ca),  
Mi ha Ko selj, Tomo Šajn, 

Vlasta Gjura Kaloper,
Ksenija Šperanda (čla ni),

Špel ca Ru dolf 
(taj ni ca in trženje oglasnega prostora)

Grafična priprava: 
Bomart, d.o.o., Rakek

Tisk:
Tiskarna Pleško, d.o.o., Ljubljana

Natisnjeno 17.700 izvodov

Re vi ja Slad kor na bo le zen je vpi sa na v 
raz vid me di jev, ki ga vo di Mi nis tr stvo za 
kul tu ro RS, pod za po red no šte vil ko 95

Projekt glasilo Slad kor na bo le zen 
je na podlagi javnega razpisa (Ur. l. RS, 

št. 12/2008) finančno podprl Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Izdajo Sladkorne bolezeni 
je omogočila FIHO 

– Fundacija za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij

Novo Nordisk AS je generalni sponzor 
Zveze društev diabetikov Slovenije

Za vsebino prispevkov in oglasov 
ne odgovarjamo. 

Nepodpisani prispevki so plačani oglasi.

Končno delovni osnutek 
nacionalnega programa
JJaann kkoo KKuu ššaarr, 
pred sed nik Zve ze druš tev di a be ti kov Slo ve ni je

Sredi prejšnjega meseca smo proslavili svetovni dan sladkorne
bolezni, 14. november, ki so ga pod svoje okrilje leta 2006 sprejeli
Združeni narodi. Takšna odločitev generalne skupščine je posledica
hitrega naraščanja števila sladkornih bolnikov po vsem svetu, še zlasti 

v razvitih državah. Kljub prizadevnosti pri preprečevanju in obvladovanju te bolezni ni
opaznih znakov sprememb in napredka. Celo nasprotno. Številke kažejo, da je vsako leto
več sladkornih bolnikov, s čimer tudi stroški za zdravljenje te kronične nenalezljive bolezni
strmo naraščajo. Poleg tega se povečuje umrljivost za posledicami sladkorne bolezni.

Za zdravljenje in preprečevanje sladkorne bolezni in njenih zapletov je bilo lani v
svetovnem merilu porabljenih 232 milijard dolarjev. Po podatkih našega zavoda za
zdravstveno zavarovanje se je število oseb, ki prejemajo zdravila za zdravljenje sladkorne
bolezni, v letih 2003-2007 povečalo za 25 odstotkov. Način življenja, predvsem naše
prehranske navade, nas preprosto potiskajo v objem te bolezni, ki je na samem začetku
dokaj prizanesljiva. 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Mednarodna diabetična zveza (IDF)
ocenjujeta, da je z ukrepi primarne preventive mogoče bistveno zmanjšati pojavnost te
bolezni. V zadnjih nekaj letih je bilo sprejetih že kar nekaj dokumentov in priporočil,
vključno z resolucijo ZN o preprečevanju sladkorne bolezni pred dvema letoma. Vsi ti
dokumenti opozarjajo, kako nujno je ukrepati tako na svetovni kot na državni ravni.

Ob letošnjem praznovanju svetovnega dneva sladkornih bolnikov je bil tudi v Sloveniji
narejen korak naprej od dolgoletnih obljub in pričakovanj. Skupaj z ministrstvom za
zdravje, strokovnjaki ter drugimi združenji in organizacijami smo pripravili okvirni
delovni osnutek Nacionalnega programa za obvladovanje in preprečevanje sladkorne
bolezni. Temeljna izhodišča tega osnutka, pri katerem aktivno sodelujemo tudi
predstavniki Zveze društev sladkornih bolnikov Slovenije, so:
1. doseči dostopnost do celovite in kakovostne oskrbe sladkornih bolnikov, tako na

primarni kot na sekundarni ravni,
2. zagotoviti možnosti za uspešno samoobvladovanje sladkorne bolezni,
3. zagotoviti možnosti za zdrav način življenja,
4. ozaveščati javnost o pomenu in možnostih za preprečevanje in zmanjševanje

pojavnosti sladkorne bolezni.
To je samo nekaj temeljnih ciljev in nalog, ki jih vsebuje delovni osnutek nacionalnega

programa. Temu sledi tudi akcijski načrt za obdobje 2009–2010. Predlagane cilje in
naloge bo mogoče doseči z aktivnim in odgovornim delom vseh nosilcev nalog, tudi
sladkornih bolnikov. Javna razprava o predlogu naj bi stekla v začetku prihodnjega leta. 

Letošnji 14. november smo primerno počastili tako na državni ravni kot tudi v
posameznih društvih, ki so organizirala daljše in krajše pohode, strokovna predavanja in
druge aktivnosti. Tako so na primer v Zdravstvenem domu Bežigrad izvedli testno hojo,
ki se je je udeležilo več kot 150 sladkornih bolnikov. Morda so to storili še v kakšnem
drugem zdravstvenem domu. Če je primer osamljen, naj bo zgled drugim. 

Letos smo skupaj z družbo Novo Nordisk in Roche pripravili zelo odmevno 
preventivno aktivnost v Cityparku v Ljubljani, poimenovano Diabetes bus. V petek, 14., 
in v soboto, 15. novembra, se je več kot tisoč obiskovalcev udeležilo brezplačnega
merjenja krvnega sladkorja, ki so imeli tudi možnost, da so se pogovorili z zdravnikom
in medicinskimi sestrami.

Tudi število pomembnih zgodovinskih objektov, ki so bili v noči s 14. na 15. november
osvetljeni z značilno simbolno modro barvo sladkorne bolezni, se je letos močno
povečalo. Modro so bili osvetljeni ljubljanski Grad, gimnazija v Kranju, lendavski grad,
grad Bogenšperk, občinska stavba v Sežani in športna dvorana v Litiji.

Še posebej bi se ob tej priložnosti rad zahvalil Društvu sladkornih bolnikov v Litiji in
njihovi predsednici Darji Župančič za organizacijo in pripravo osrednje državne prireditve
ob 14. novembru, ki je bila skrbno pripravljena in obogatena s prijetnim programom.
Prisotne udeležence sta med drugimi nagovorila tudi evropska poslanka Mojca Drčar
Murko in Franc Hočevar, ki je udeležence pozdravil v imenu pokrovitelja proslave
svetovnega dneva sladkorne bolezni, predsednika države dr. Danila Türka. 

Spoštovane bralke, dragi bralci, ker je to zadnja letošnja številka Sladkorne bolezni,
vam že zdaj želim lepe in prijetne praznike ter uspešno in zadovoljno leto 2009.

U V O D N I K

Foto:
Brane Bombač



D E C E M B E R 2 0 0 84

V S E B I N A

66 Svetovni dan sladkorne bolezni smo letos praznovali v Litiji

1100 S tiskovne konference ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

1100 -- 1188 Prireditve ob dnevu sladkorne bolezni po Sloveniji

2200 Poročilo z generalne skupščine IDF Evropa na Malti

2222 Uvajanje nove zdravstvene kartice

2233 Ekonomska in socialna bremena sladkorne bolezni tipa 2

2255 Novo zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2

2266 Najpogostejša vprašanja in zmote o povečanem krvnem tlaku

2288 Medicinske sestre: pozabljene, prezrte, kritizirane ...

3311 Čisti zobje in medzobni prostori - obramba pred povečano nevarnostjo raka

3322 Praznično obložena miza, vendar zato večja telesna aktivnost

3355 Kulinarični sprehod po Španiji

3388 Tekmovanje mladih v znanju o sladkorni bolezni

4400 -- 4455 Iz društev diabetikov: Kranj, Tržič, Sežana, Murska Sobota, Novo mesto,
Domžale, Hrastnik in Maribor

4466 Načrtovane aktivnosti društev diabetikov od decembra 
do konca februarja 2009

VELIKO OB^UTKA ZA LJUDI S SLADKORNO BOLEZNIJO

• Kompatibilnost z Bluetoothom
• Velikost kreditne kartice
• Prenos rezultatov na mobilni

telefon ali ra~unalnik takoj
po merjenju

• Enostaven prikaz rezultatov
• 100 shranjenih vrednosti
• Dobavljivo v trdni {katlici
• Dodatna opcija:

prakti~na torbica

MERILNIKI
SLADKORJA
V KRVI
smartLAB

PRVA
ELEKTRONSKA

SPRO@ILNA
NAPRAVA

NA SVETU

• Nebole~ odvzem krvi
• Takoj{nje prenehanje krvavitve
• Hitro celjenje vbodne rane
• Individualna nastavitev globine vboda
• Varno name{~en disk s 50 sterilnimi

lancetami name{~en v notranjosti
• Elektronsko, individualno vodenje

porabe lancet

Zastopnik za Slovenijo:
Medimaj d.o.o.
[kalce 1f, SI - 3210 Slovenske Konjice

tel.: 03 57 55 830
e-mail: info@medimaj.si
www.medimaj.si

OOpprraavviiččiilloo
Oglaševalcem in bralcem
se opravičujemo zaradi
manjših tehničnih napak
pri objavi nekaterih 
oglasov v prejšnji številki
Sladkorne bolezni.  

Uredništvo

Knji ga

Slad kor na
bo le zen,
gi ba nje 
in šport

Slad kor na bo le zen, 
gi ba nje in šport 

je pr va knji ga v Slo ve ni ji, 
ki iz več zor nih ko tov 

opi su je po men 
gi ba nja pri zdrav lje nju

slad kor ne bo le zni. 

Av tor ji so stro kov nja ki 
s špor tne ga in 

me di cin ske ga po dro čja. 

Cena knjige 
je 22,64 evra; 

za člane s člansko 
izkaznico 18,11 evra.

Knjigo lahko naročite 
po telefonu na štev. 

01 430 54 44 ali pošljete
naročilnico na 

Zvezo društev diabetikov
Slovenije, Kamniška 

ulica 25, 1000 Ljubljana
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Zdravje je ena najpomembnejših vrednot v življenju ljudi, hkrati pa je eno
najpomembnejših socialnih in tudi političnih vprašanj v vsaki državi in tudi 

v Evropski uniji. Zaradi zaskrbljujočih zdravstvenih pokazateljev, zlasti naraščajoče obolelosti za
rakom, boleznimi srca in ožilja, sladkorno boleznijo in debelostjo, kljub napredku preventivne 
in kurativne medicine, postaja zdravje čedalje bolj ogroženo. 

Zato ne bo odveč, da se vsak posameznik zamisli nad tem, kaj lahko sam naredi za svoje
zdravje, preden pride do potrebe po zdravljenju in zdravilih, ki imajo lahko zaradi stranskih
učinkov tudi negativne posledice. Analize so pokazale, da je mogoče celo do 40 odstotkov bolezni
preprečiti, ker so povezane z napačnim načinom življenja. Ne gre le za preveč tobaka in alkohola,
temveč tudi za premalo gibanja, premajhno telesno aktivnost in nepravilno prehranjevanje. Vse to
slabo vpliva na naše zdravje, čeprav sami izbiramo, kaj bomo jedli, kje bomo jedli in tudi, koliko
bomo jedli. Hrana in gibanje sta tudi za sladkorne bolnike izjemno pomembni in pri obeh lahko
vsakdo naredi nekaj zase. Česar posameznik ne more narediti sam, pa mora poskrbeti država, da
odpravi neenakost pri zdravstveni oskrbi.

Tudi zato je Evropska komisija oktobra lani sprejel zdravstveno strategijo za obdobje 2008-2013, 
ki zadeva vse, bolne in zdrave. Strategija ponuja celovit okvir za dolgoročno delovanje, usmerjeno 
v preprečevanje bolezni. Pri tem morajo sodelovati vsi, ne le zdravstvena politika, temveč tudi
kmetijska, industrijska, vzgojna in politika prostorskega načrtovanja. Vse te stvari so med seboj zelo
povezane - tudi politika okolja in podnebnih sprememb je izrazito povezana z zdravjem.

Evropska unija sicer na področju zdravstvene oskrbe nima pristojnosti, članice pa svoje politike in
ukrepe ob pomoči Bruslja usklajujejo v okviru tako imenovane odprte metode usklajevanja, ki med
drugim vsebuje izmenjavo najboljših praks, postavljanje meril in sodelovanje v različnih projektih.

Evropska zdravstvena strategija stremi k zagotavljanju dobrega zdravja v starajoči se Evropi,
zaščiti državljanov EU pred zdravstvenimi tveganji ter podpori dinamičnim zdravstvenim sistemom.
Strategija predvideva tudi številne prednostne naloge za posamezna leta ter niz konkretnih novih
aktivnosti v omenjenem petletnem obdobju, kot so denimo krepitev zaščite Evrope pred
zdravstvenimi grožnjami, povečanje preventive in zgodnjega odkrivanja raka ter opremljanje
državljanov z orodji, ki so potrebna za odločanje o njihovem zdravju. Državljanom unije naj bi
pomagali tudi z novimi ukrepi za izboljšanje zdravja starejših, za zagotavljanje varnih presaditev
organov in izboljšanje ozaveščenosti o zdravju.

Ker sladkorni bolniki zelo dobro vedo, da je ozaveščenosti o zdravju zelo pomembna, prav tako
pravilna prehrana in gibanje, že od leta 1991 obeležujejo svetovni dan sladkorne bolezni tako, da
pripravijo organizirane pohode, s katermi želijo tudi druge ljudi opozoriti na pomen gibanja in
telesne aktivnosti. Že pol ure hoje na dan ob uravnoteženi prehrani občutno zmanjša tveganje za
nastanek sladkorne bolezni. Pohode proti sladkorni bolezni so letos pripravili v 55 državah in tudi
v vseh večjih mestih po Sloveniji, o čemer obširneje pišemo v tokratni številki Sladkorne bolezni. 

Hkrati s prizadevanji Evropske komisija za uresničevanje evropske zdravstvene strategije do leta
2013, Evropska komisija opozarja na napake v zdravniških postopkih. Po podatkih v vsakem
desetem zdravniškem postopku v Evropski uniji pride do napake, ki ima škodljive posledice za
bolnike, je opozorila evropska komisarka za zdravje Andrula Vasiliu in poudarila, da so zdravniške
napake resen izziv za zdravstvene sisteme v Evropi. Zaradi zdravniških napak je na letni ravni v EU
prizadetih okoli 15 milijonov bolnikov, po navedbah strokovnjakov pa zaradi napak umre vsak
tisoči bolnik v bolnišnični oskrbi.

Po podatkih Bruslja so zdravniške napake resna težava za državljane EU, zaradi česar bi morale po
prepričanju Vasiliujeve članice unije čim prej ukrepati. Komisarka Vasiliujeva od članic EU pričakuje,
da bodo pričele izvajati priporočila, ki naj bi izboljšala varnost bolnikov, med katerimi je tudi ta, da
pacientom v primeru zdravniških napak olajšajo sprožanje tožb in odškodninskih zahtevkov. 

Tudi v Sloveniji imamo od letos zakon o pacientovih pravicah, ki omogoča enakopravno, primerno,
kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. Zakon zelo natančno opredeljuje pacientove pravice in
dolžnosti, med drugim pa zelo podrobno določa tudi postopek za obravnavo kršitev pacientovih pravic.

Z željo, da bi bilo čim manj kršitev pacientovih pravic, se poslavljamo od tekočega leta, 
v katerem smo vam pripravili pet številk Sladkorne bolezni. Upam, da je bilo v njih dovolj
zanimivega branja, tako med strokovnimi članki, kot med članki iz društev. Tudi v prihodnjem letu
bo Sladkorna bolezen izšla petkrat. V letu, ki prihaja, pa želim vsem bralcem Sladkorne bolezni
veliko zdravja in osebne sreče.

Vsakdo naj se zamisli, 
kaj lahko naredi za zdravje
CCvveettoo PPaavvlliinn, vaš urednik

B E S E D A  U R E D N I K A
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Pred začetkom prireditve smo za
dobrodošlico ponudili kruh in orehe
ter vsakega udeleženca opremili z
modrim krogcem v obliki priponke,
ki je svetovni simbol boja proti slad-
korni bolezni. Organizatorji slovesno-
sti, člani litijskega društva sladkornih
bolikov, smo ob tej priložnosti dvora-
no odeli v modro barvo. 

Za veličasten začetek so poskrbeli
Leseni rogisti s fanfarami. Častno po-
kroviteljstvo nad prireditvijo je prev-
zel predsednik Republike Slovenije
dr. Danilo Türk, vendar je bil zadržan
in se slovesnosti ni mogel udeležiti.
Zastopal ga je njegov svetovalec
mag. Franc Hočevar, ki je vse navzo-
če pozdravil v kratkem nagovoru. 

DVAJSETLETNICA
LITIJSKEGA DRUŠTVA

Ker je letošnji dan sladkorne bole-
zni posvečen mladim in ker je slad-

korna bolezen čedalje večji problem
tudi med mladimi, se je tega v svo-
jem govoru dotaknila tudi slavnostna
govornica, evropska poslanka Mojca

Drčar Murko. V svojem govoru je
predstavila širši evropski okvir slad-
korne bolezni ter še posebej poudari-
la pomen preventive. 

Mojca Drčar Murko je mladost preži-
vela v naših krajih in je po končani slo-
vesnosti našla kar nekaj znancev in
prijateljev iz mladih let, s katerimi se
je zadržala v prijetnem klepetu. Priso-
tne so pozdravili tudi predsednica Dru-
štva diabetikov Litija Darja Zupančič,
župan Občine Litija Franci Rokavec in
predsednik Zveze društev diabetikov
Slovenije Janko Kušar. 

Litijsko društvo sladkornih bolnikov
se je svojih začetkov spomnilo z obu-
ditvijo spomina na nekatere politične,
športne in glasbene dogodke v letu
1988. Začetke je slikovito opisal član
društva in takratni litijski župan Mirko
Kaplja. Vse prisotne je pozdravil tudi
v imenu pobudnika in prvega pred-
sednika društva Albina Jesenška, ki
kljub velikim zdravstvenim težavam
še vedno zvesto spremlja naše delo.

ZAHVALE IN PRIZNANJA
Na proslavi svetovnega dneva slad-

korne bolezni je Zveza društev diabe-

Svetovni dan sladkorne bolezni 
smo letos praznovali v Litiji
VV ŠŠppoorrttnnii ddvvoorraannii vv LLiittiijjii jjee bbiillaa 1155.. nnoovveemmbbrraa ddrržžaavvnnaa sslloovveessnnoosstt oobb ssvveettoovvnneemm ddnneevvuu ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii,, nnaa
kkaatteerrii ssee jjee zzbbrraalloo pprriibblliižžnnoo 335500 ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv iinn ggoossttoovv iizz vvssee SSlloovveenniijjee.. ČČaassttnnii ppookkrroovviitteelljj pprroossllaavvee jjee bbiill
ddrr.. DDaanniilloo TTüürrkk,, pprreeddsseeddnniikk RReeppuubblliikkee SSlloovveenniijjee.. DDooggooddeekk jjee bbiill ššee zzllaassttii ppoommeemmbbeenn zzaa DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv
LLiittiijjaa,, kkii lleettooss pprraazznnuujjee 2200--lleettnniiccoo ddeelloovvaannjjaa.. 

1 4 .  N O V E M B E R

6

Proslave svetovnega dneva sladkorne boelzni, ki je bila letos v Litiji, se je udeležilo približno 
350 sladkornih bolnikov iz naših društev in gostov

Navzoče sta pozdravila Janko Kušar, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije 
in Darja Zupančič, predsednica Društva diabetikov Litije



D E C E M B E R 2 0 0 8 7

tikov Slovenije podelila zahvale za
pomoč pri organizaciji in izvedbi lan-
skega 9. državnega tekmovanja iz
znanja o sladkorni bolezni. Zahvale
so prejeli Društvo diabetikov Slovenj
Gradec, Društvo diabetikov Nova Go-
rica, Druga OŠ Slovenj Gradec in OŠ
Ivana Roba Šempeter. 

Zahvalo sta dobila tudi Društvo
diabetikov Slovenj Gradec za organi-
zacijo 13. športno-rekreativnega sre-
čanja diabetikov Slovenije in Društvo
diabetikov Velenje za lansko slavno-
stno prireditev ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni. Zahvale je podelil
Janko Kušar, predsednik zveze.

Ob okrogli obletnici delovanja Dru-
štva diabetikov Litija je Zveza društev
diabetikov Slovenije podelila prizna-
nja najzaslužnejšim za to, da naše
društvo deluje že dve desetletji in je
čedalje uspešnejše. Zlati plaketi sta
prejela Albin Jesenšek in Darja Zu-
pančič. Albin Jesenšek je bil ustano-
vitelj in prvi predsednik, ki je dru-
štvo vodil prvo desetletje. Darja Zu-
pančič je vodenje društva prevzela
leta 1998 in ga še vedno vodi zelo
predano in uspešno. 

Za dolgoletno opravljanje tajniških
del in skrb za socialne programe je
srebrno plaketo prejela Jelka Kepa,
bronasto pa Anica Kralj, ki je dolga
leta delovala kot blagajnik društva in
skrbela za računovodstvo. Zahvalni li-
stini sta prejela Občina Litija, ki dru-
štvu omogoča, da od leta 2004 zapo-
sluje delavko prek javnih del, in dr.
Renata Kopriva, ki predano skrbi za
zdravje litijskih sladkornih bolnikov. 

PODELJENI PLAKETI
ČASTNEGA ČLANA ZVEZE

Vrhunec prireditve je bila podelitev
plaket častnega člana Zveze društev
diabetikov Slovenije za večletno po-
žrtvovalno in uspešno delo. To je

najvišje priznanje, ki ga je Zveza
društev diabetikov Slovenije letos po-
delila prvič. Plaketi sta prejela Vlasta
Gjura Kaloper, dr. med., ki ji je bole-
zen preprečila, da bi se udeležila pri-
reditve, in Jože Snoj, univ. dipl. prav-
nik. Oba častna člana sta med svojim
predsedovanjem Zvezi društev diabe-
tikov Slovenije s strokovnim delom
veliko pripomogla k uspehu, ki ga
danes dosegajo zveza in društva
sladkornih bolnikov Slovenije.

Leseni rogisti so za konec zaigrali
koračnico. Vse navzoče smo nato po-
vabili na prigrizek, kjer so se še
nekaj časa zadržali ob prijetnem kle-
petu. Pred prireditvijo in po njej smo
si na zaslonu lahko ogledali predsta-
vitev dejavnosti društva in seznam
darovalcev in sponzorjev, ki so nam
pomagali po svojih močeh. Tudi ves
potek prireditve so obiskovalci lahko
spremljali na zaslonih. Prireditev so
medijsko podprle in snemale lokalne
televizije. 

NEKAJ POUDARKOV
IZ GOVORA

MAG. FRANCA HOČEVARJA
Imam posebno čast, da vas lahko

pozdravaim v imenu predsednika
republike dr. Danila Türka, pokro-
vitelja osrednje prireditve v
počastitev svetovnega dneva slad-
korne bolezni. Predsednik namenja
posebno pozornost pobudam, ki
jih dajejo ljudje na podalagi svojih
neposrednih interesov. Delo, ki ga
opravijo v društvih in drugih obli-
kah civiline pobude, je nadvse po-
memben prispevek h kakovosti živ-
ljenja posameznikov in tudi skup-
nosti kot celote. Še posebno vred-
nost imajo dejavniki, ki segajo na
področje zdravstvenega in social-
nega varstva. Ni je države na svetu,
ki bi lahko v okviru institucij
družbenega standarda zagotovila
vso skrb za zdravje ljudi. Med pro-
blemi zdravja in obolenja je tudi
sladkorna bolezen.

Predsednik namenja posebno po-
zornost tudi prostovoljstvu. Po
svoje so prostovoljci elita, za kate-
ro želimo, da bi je bilo čim več.
Prostovoljstvo je pomebna sestavi-
na uresničevanja temeljnih člove-
kovih pravic, med katerimi je treba
še posebno omeniti pravico do do-
stojanstva, do zdravega življenja in
pravico do blaginje. Zdravje pa je
imperativ te blaginje. To ima ne-
precenljivo vrednost. 

Osebna pobuda in dejavnosti, ki
jih organizirajo različna društva,
kot so vaša, pa je najučinkovitejši
socialni kapital, ki odločno pripo-
more k izboljašnju kakovosti življe-
nja. Brez prostovoljcev bi bila šte-
vilna interesna področja močno
okrnjena in osiromašena. V tem
okviru je prostovoljstvo vrednota,
ki jo moramo nenehno spodbujati
in spoštovati. 

Zveza je letos prvič podelila plaketi častnega
člana Zveze društev diabetikov Slovenije 

za večletno požrtvovalno in uspešno delo. 
Prejela sta ju Jože Snoj (na fotografiji) in 
Vlasta Gjura Kaloper, ki se zaradi bolezni 
proslave in podelitve ni mogla udeležiti

V kulturnem programu so sodelovali tudi Leseni rogisti, edini tak ansambel v Evropi



BOGAT KULTURNI PROGRAM

V kulturnem programu smo dali
priložnost domačim ustvarjalcem, saj
v našem kraju deluje veliko odličnih
skupin in izbira ni bila lahka. Sodelo-
vali so Leseni rogisti, ki so nam v po-
seben ponos, saj so edini tak ansam-
bel v Evropi. Vodi jih ustanovitelj an-

sambla Jože Set-
ničar, ki s pose-
bno ljubeznijo in
darom iz dreve-
snih vej sam iz-
deluje njihova
trobila. Vsi rogovi
so tudi lepo okra-
šeni s slovenski-

mi motivi in so prava paša za oči.
Prisluhnili smo tudi odlični vokalni

skupini Pavza, ki nadvse uživa v pre-
pevanju pop in rock a capella glasbe.
So mlada in ambiciozna skupina, ki
se poigrava z vokalnimi harmonijami.
Na njihovem repertoarju je največ
zimzelenih slovenskih in tujih po-
pevk. Za našo slovesnost so prepevali

večno zelene slovenske popevke.
Raznežili pa smo se ob nastopu

najmlajših folkloristov skupine Javor-
je pod mentorstvom Bernarde Smre-
kar, ki so nam predstavili otroške
igre iz preteklosti. Ves program je
odlično povezovala Andreja Štuhec,
vse niti programa in scenarija pa je v
rokah držala naša članica Helena
Muzga. 

Svoj jubilej smo počastili, kot se
spodobi, saj smo izdali knjižico Dru-
štvo diabetikov Litija 20 let. Avtor
Ivan Godec je v njej predstavil delo-
vanje društva. Včasih slika pove več
kot beseda, zato je v njej tudi veliko
slikovnih utrinkov iz naših dejavno-
sti. Knjižico smo podarili vsakemu
društvu.

Na koncu bi se zahvalila vsem in
vsakomur posebej, ki ste nam kakor-
koli pomagali in nam stali ob strani
pri pripravah na proslavo in pri izdaji
knjižice.
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Veliko razlogov je, da je geslo leto-
šnjega boja proti sladkorni bolezni
posvečeno otrokom in mladostnikom,
čeprav statistika kaže, da razširjenost
te najpogostejše kronične nenalezljive
bolezni narašča s starostjo. Vsak dan
na svetu več kot 200 otrok zboli za
sladkorno boleznijo in prvih deset
najbolj ogroženih držav na seznamu
je v Evropi.

V odboru za okolje, zdravo hrano in
javno zdravje v evropskem parlamentu
namenjamo pozornost tako zdravlje-
nju že nastalih bolezni in tudi analizi vzrokov, ki vodijo do
kroničnih bolezni. Naše skorajšnje posvetovanje v Stras-
bourgu bo namenjeno prav vaši letošnji vodilni temi, na-
mreč iskanju odgovorov na vprašanja iz vsakdanjega živ-
ljenja sladkorno bolnih otrok in predlogov za izboljšanje
položaja šoloobveznih otrok s sladkorno boleznijo.

Prepričani smo, da imajo sladkorno bolni mladi ljudje
pravico do polnega otroštva in kakovostnega odraščanja
ne glede na to, kje živijo. Žal so med državami v Evropi
dokajšnje razlike zaradi različnih dostopov do učinkovite
zdravstvene skrbi, pa tudi zaradi različne vzgoje in živ-
ljenjskih navad. 

Telesna aktivnost je ena od sestavin »recepta« za pre-
prečevanje sladkorne bolezni. Zato se bomo evropski po-
slanci pogovarjali s sladkorno bolnimi otroki in z uspe-
šnimi športniki z diabetesom; med njimi so vrhunski ko-
lesarji, plavalci, telovadci, veslači in drugi. Eden najpogo-
stejših nasvetov za preprečitev in lajšanje bolezni je, naj
se ljudje zmerno gibljejo najmanj pol ure na dan. Novi ra-
ziskavi iz Danske in ZDA, ki sta bili pred kratkim objav-
ljeni v časopisu ameriškega zdravniškega združenja, sta
na znanstveni ravni potrdili vrednost tega nasveta.
Oseba, ki se niti zmerno ne giblje, povečuje tveganje za

nastanek kroničnih bolezni, med dru-
gim tudi sladkorne bolezni tipa 2. 

Debelost je s sladkorno boleznijo ne-
posredno povezana. Ta v Evropi nara-
šča in že postaja problem financiranja
javnega zdravja ne le zaradi nezdravih
prehranskih navad ljudi, temveč tudi
zaradi pretežno sedečega načina življe-
nja. V Evropski uniji se je v zadnjem de-
setletju število ljudi s preveliko telesno
težo podvojilo. Od 20 do 30 odstotkov
ljudi je predebelih in vsako leto se tej
množici pridruži novih 400.000 prede-

belih otrok. Debelost je tudi pri otrocih povečala tvega-
nje za izbruh sladkorne bolezni. 

Med prav posebno nevarnimi je sladkorna bolezen v no-
sečnosti, saj prinaša s seboj resne zaplete za plod, novo-
rojenčke in matere. Ker ima sladkorna bolezen pri noseč-
nicah in debelih osebah dolgoročne posledice za potom-
ce, znane kot razvojno programiranje, kamor spada deni-
mo dedovanje sladkorne bolezni, debelosti in povišanega
krvnega tlaka, smo evropski poslanci pripravili deklaraci-
jo, v kateri pozivamo organe Evropske unije, da se posve-
tijo izdelavi ukrepov, ki bi te nevarnosti zmanjšali. 

Evropski poslanci želimo države članice Evropske unije
spodbuditi, da bi pripravile nacionalne načrte za boj
proti sladkorni bolezni in debelosti v nosečnosti. Na ev-
ropski ravni naj bi s pomočjo posebne študijske skupine
nastala tudi evropska strategija za zmanjšanje debelosti
pri mladostnicah. 

Ozaveščanje in boljši dostop do informacij oziroma do
zdravljenja sta nujna, zlasti v šolah, kjer je najlaže spod-
bujati h gibanju in zdravemu prehranjevanju. Tekmova-
nje v znanju o sladkorni bolezni, ki ga že več let organi-
zira Zveza društev diabetikov Slovenije, je prava pot za
preprečevanje te zahrbtne bolezni.

Nastopila je tudi
odlična vokalna 
skupina Pavza, 
ki nadvse uživa 
v prepevanju pop in
rock glasbe a capella

NEKAJ POUDARKOV IZ GOVORA MAG. MOJCE DRČAR MURKO
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LLaarraa SSoobbaann

Glede na to, da je na svetu okrog
246 milijonov obolelih za sladkorno
boleznijo in da vsako leto na novo
zboli sedem milijonov ljudi, lahko tej
bolezni rečemo epidemija današnje-
ga časa. Tudi Slovenija ima že
125.000 sladkornih bolnikov in to
število je iz dneva v dan večje, saj je
način življenja, ki pospešuje razvoj
sladkorne bolezni, podoben tistemu
v razvitih državah, kjer je bolezen
dosegla že nevarne razmere. Prav
zato se je treba z boleznijo pravilno
spopasti, treba jo je poznati bolj, kot
ona pozna nas, in jo premagati v nje-
nih šibkih točkah.

Docent dr. Andrej Janež je ob sve-
tovnem dnevu sladkorne bolezni
spregovoril o novostih pri zdravlje-
nju sladkorne bolezni tipa 2, ki je
prisotna pri 90 odstotkih vseh slad-
kornih bolnikov. Nastane zaradi pre-
velike telesne teže, nepravilne pre-
hrane, premalo gibanja, stresa in
dednih vzrokov. Glede na to, da se
na prvo mesto postavlja preventiva,
pravi dr. Janež, lahko bolezen neka-
ko preprečimo, če osebam s preveli-
ko telesno težo svetujemo pravilen
način življenja in s tem znižanje tele-
sne mase. 

MULTIFAKTORSKO
OBRAVNAVANJE
SLADKORNIH BOLNIKOV

V sodobnih družbah obstajajo pro-
grami, ki ljudem v preddiabetičnem
stanju pomagajo preprečiti nastanek
sladkorne bolezni tipa 2. Gre za pro-
gresivno bolezen, ki se z leti slabša
in vodi v kronične zaplete. Pri ose-
bah, ki imajo sladkorno bolezen, je
večje tveganje za nastanek srčno-žil-
nih obolenj. Zavedati se je treba, da
70–80 odstotkov vseh sladkornih bol-
nikov umre zaradi možganske kapi in
zaradi srčno-žilnih težav. Zato je zelo
pomembno, da se pri sladkornih bol-

nikih obravnava več dejavnikov, kar
pomeni, da se pri takšnem bolniku
ne skrbi le za uravnavanje sladkorja v
krvi, temveč se nenehno kontrolirajo
tudi krvni tlak in krvne maščobe,
kajti le tako lahko preprečimo takšne
zaplete. 

Pri tej bolezni je najpomembnejše
nefarmakološko zdravljenje, ki vklju-
čuje pravilno izobraževanje bolnikov
in pravilen način življenja, saj le tako
lahko zmanjšamo tveganja tovrstnih
zapletov, ki jih prinese sladkorna bo-
lezen. Seveda je pri vsakem bolniku
prisotna mini farmacija – kopica
zdravil –, s katero mora dosledno ra-
vnati in zato je zelo pomembno so-
delovanje bolnika, saj je veliko dela
prav na njegovih ramenih. 

Dr. Janež je opozoril tudi na nekaj
novih pristopov pri zdravljenju slad-
korne bolezni, kot so inkretinska te-
rapija (zdravljenje s pomočjo zdravil,
ki naj bi drugače vplivala na regulaci-
jo sladkorja v krvi), zgodnja uvedba
insulina (zdaj je praksa, da se zgodaj

začne uvajati insulin pri sladkorni
bolezni tipa 2, kar prinaša zelo veli-
ko spremembo v bolnikovem življe-
nju, potrebna je dobra usposoblje-
nost, predvsem pa samokontrola),
senzorski sistemi (senzorji so vstav-
ljeni v podkožje trebuha in bolniku
na pet min merijo koncentracijo gli-
kemije ter kažejo gibanje ravni gluko-
ze) in funkcionalna inzulinska terapi-
ja – FIT (bolnika je treba naučiti,
kako se ravna z insulinom oziroma
kako je treba voditi bolezen – samo-
vodenje je najučinkovitejše).

PRIHODNJE LETO
AKCIJSKI NAČRT ZA
SLADKORNO BOLEZEN

Na novinarski konferenci je sprego-
vorila tudi Vesna Kerstin Petrič, dr.
med. in sekretarka na ministrstvu za
zdravje, ki je predstavila temeljne
usmeritve akcijskega načrta za obvla-
dovanje in preprečevanje sladkorne
bolezni tipa 2. V Sloveniji so leta

Sladkorna bolezen – 
epidemija današnjega časa
OObb ssvveettoovvnneemm ddnneevvuu ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii jjee bbiillaa 1133.. nnoovveemmbbrraa nnaa ZZvveezzii ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveenniijjee ttiisskkoovvnnaa
kkoonnffeerreennccaa,, nnaa kkaatteerrii ssoo sspprreeggoovvoorriillii ttuuddii oo nnoovvoossttiihh pprrii zzddrraavvlljjeennjjuu ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii ttiippaa 22,, oo tteemmeelljjnniihh
uussmmeerriittvvaahh aakkcciijjsskkeeggaa nnaaččrrttaa zzaa oobbvvllaaddoovvaannjjee iinn pprreepprreeččeevvaannjjee ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii ttiippaa 22,, pprreeddssttaavvlljjeennee 
ppaa ssoo bbiillee ttuuddii nnaallooggee zzvveezzee iinn ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveenniijjee..
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Dobro obiskana tiskovna konferenca ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni
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2006 imenovali delovno skupino pri
ministrstvu za zdravje, ki naj bi pri-
pravila strategijo in konkreten akcij-
ski načrt za obvladovanje sladkorne
bolezni. V skupino so vključeni stro-
kovnjaki z različnih področij in tudi
predstavniki civilne družbe. Skupina
končuje pripravo delovnega osnutka,
ki naj bi bil predstavljen v začetku
prihodnjega leta. 

Tudi Kerstin Petričeva je poudari-
la, da je pri sladkorni bolezni zelo
pomembno samovodenje, ki ga
lahko dobro izvajajo samo dobro
usposobljeni in motivirani bolniki,
pri čemer imajo pomembno vlogo
tudi društva bolnikov s sladkorno
boleznijo, ki so v akcijskem načrtu
prepoznana kot eden glavnih deja-
vnikov za obvladovanje te bolezni.
Bolniki so deležni sodobne in kako-
vostne obravnave, vendar Kerstin
Petričeva pravi, da bi bila na tem
področju mogoča še marsikatera iz-
boljšava, za katero bo treba pred-
vsem nadgraditi sodelovanje med
različnimi strokami v zdravstvu, kar
bo pripeljalo do še večjega izboljša-
nja pri oskrbi bolnikov s sladkorno
boleznijo. Seveda pravi, da se pre-
prečevanje sladkorne bolezni nana-
ša predvsem na zagotavljanje mož-
nosti za zdrav način življenja, kar v
Sloveniji v primerjavi z drugimi dr-
žavami precej uspešno urejamo s
politikami na področju prehrane in

gibanja ter z zakonodajo glede al-
kohola in tobaka.

V SLOVENIJI JE PREMALO
ZDRAVNIKOV DIABETOLOGOV

Predsednik Zveze društev diabeti-
kov Slovenije Janko Kušar je pred-

stavil delovanje, naloge in vlogo
Zveze društev diabetikov Slovenije
ter posameznih društev, ki jih je v
Sloveniji 39 in skupaj vključujejo
17.000 članov. Sam pravi, da bi
glede na število obolelih s sladkor-
no boleznijo v Sloveniji (125.000),
društva lahko imela več članov, ter
dodaja, da bi bilo treba kaj več na-
rediti tudi na tem področju. Pouda-
ril je številne aktivnosti društev in
pestrost dejavnosti, ki jih posame-
zna društva pripravljajo za svoje
člane. Tako se je, je omenil janko
Kušar, v okviru društev 8000 članov
udeležilo različnih aktivnosti, od
predavanj, pohodov, športnih deja-
vnosti, delavnic ... 

Poudaril je pomen ozaveščanja
mladih o sladkorni bolezni, saj je
pomembno mlade pravilno vzgojiti,
da se izognejo bolezni. Zveza dru-
štev diabetikov Slovenije letos že
desetič organizira tekmovanje iz
znanja o sladkorni bolezni, ki pote-
ka na osnovnih in srednjih šolah po
vsej Sloveniji. Letošnjega tekmova-
nja se je udeležilo 292 šol z 8449
tekmovalci, od katerih se jih bo kar
819 udeležilo državnega tekmova-
nja, ki bo 22. novembra v Šoštanju
in Ilirski Bistrici. Številke so res veli-
ke, kar pove, da se vedenje o tej bo-
lezni širi prav med mladimi, kar je
lahko dobra preventiva za bodoče
generacije, in lahko sklepamo, da

se bodo mnogi izognili tej bolezni
prav s tem znanjem, pridobljenim v
šoli. 

Kušar je poudaril, da je v Sloveniji
premalo zdravnikov diabetologov, saj
se veliko bolnikov pritožuje, da so
zelo oddaljeni od kraja bivanja do pr-

vega specialista, in pravi, da bi bilo
treba izboljšati sedanje stanje. To bo
ena izmed pobud v nacionalnem pro-
gramu obvladovanja in preprečevanja
sladkorne bolezni. 

Ob svetovnem dnevu sladkorne
bolezni, je dodal Kušar, bodo tudi
letos kot simbolno dejanje osvetljeni
z modro barvo, ki je značilna za
svetovni dan sladkorne bolezni, na-
slednji objekti: ljubljanski Grad, gim-
nazija v Kranju, lendavski grad, grad
Bogenšperk, občinska stavba v Seža-
ni in športna dvorana Litija, kjer bo
tudi osrednja proslava ob svetovnem
dnevu sladkorne bolezni.

Ker je sladkorna bolezen ena naj-
pogostejših neozdravljivih bolezni,
jo poskušajmo premagati in se ji
preventivno izogniti s pravilno pre-
hrano, gibanjem – skratka uberimo
zdrav način življenja, ki ni prekaoti-
čno, kar seveda ni lahko v dana-
šnjem času. Samo tako se lahko izo-
gnemo tej bolezni, zato naj si vsak-
do vzame čas zase in poskrbi za la-
stno zdravje, kajti zdravje je ena
najvišjih vrednot v življenju.

ZZAAKKAAJJ JJEE PPRRAAVV
1144.. NNOOVVEEMMBBEERR SSVVEETTOOVVNNII
DDAANN SSLLAADDKKOORRNNEE BBOOLLEEZZNNII??
Leta 1891 se je v Allistonu rodil

kanadski znanstvenik in Nobelov
nagrajenec Frederick Banting. V
no či na 31. oktober
1920 je med bra-
njem nekega član-
ka v medicinski re-
viji zapisal idejo,
kako izolirati notra-
nji izloček trebušne
slinavke, kar je bil
pomemben korak v
uspešnem zdravlje-
nju sladkorne bolezni. Do takrat so
se namreč vse metode, ki so jih
predlagali znanstveniki, izkazale za
neučinkovite. V Torontu je 17. maja
1921 na univerzi začel raziskave.
Najprej je de lal raziskave na psih, ki
so bolehali za sladkorno boleznijo.
Njegova ekipa je v letih 1921–1922
uspešno pridobila ek strakt, ki so ga
poimenovali insulin. Zato svetovni
dan sladkorne bolezni praznujemo
prav na dan njegovega rojstva, 14.
novembra.

Docent dr. Andrej Janež, Vesna Kerstin Petrič, dr. med., in Janko Kušar, predsednik zveze, 
so spregovorili o zdravljenju sladkorne bolezni in njenem preprečevanju ter problemih s katerimi

se srečujejo v društvih sladkornih bolnikov po vsej Sloveniji
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Po ocenah ima kar 246 milijonov
ljudi na svetu sladkorno bolezen in
vsakih deset sekund zaradi njenih
posledic nekje na svetu nekdo umre.
Da bi spremenili prihodnost sladkor-
ne bolezni in zajezili naraščanje šte-
vila obolelih, ki naj bi jih bilo do leta
2025 že 350 milijonov, so bile
14. novembra, ob svetovnem
dnevu sladkorne bolezni, po
vsem svetu in tudi v Sloveniji
številne aktivnosti. 

Družba Novo Nordisk je v sode-
lovanju z Zvezo društev diabeti-
kov Slovenije in s podjetjem
Roche 14. in 15. novembra v ljub-
ljanskem trgovskem središču Ci-
typark pripravila informacijsko
točko. Mimoidoči so si lahko
brezplačno izmerili raven glukoze
v krvi ter se seznanili s sladkorno
boleznijo. Meritev se je v dveh
dneh udeležilo skoraj tisoč ljudi.

Na informacijski točki so obi-
skovalci lahko izpolnili anketo o

poznavanju sladkorne bolezni. Vpra-
šanja so bila razdeljena na splošno
znanje o sladkorni bolezni, dejavnike
tveganja za nastanek sladkorne bole-
zni, simptome, zaplete, vodenje in
kontroliranje sladkorne bolezni. Iz-
polnjenih je bilo približno 700 vpra-

šalnikov. Namen ankete je bil spod-
buditi mimoidoče k razmišljanju o
sladkorni bolezni in hkrati preveriti,
koliko Slovenci o sladkorni bolezni
sploh vemo. 

Vsi, ki so jim namerili zvišano raven
glukoze v krvi ali pa so imeli sladkor-

no bolezen že ugotovljeno,
vendar slabo urejeno, so se
lahko posvetovali z enim od
prisotnih zdravnikov – Katarino
Vukelič ali Marjanom Kristan-
cem. Bolnikom sta razložila,
kaj lahko še storijo, da bodo
bolezen bolje urejali, nekate-
rim pa sta svetovala, naj obi-
ščejo svojega osebnega zdra-
vnika. 

Dva uspešna dneva ozave-
ščanja javnosti ob svetovnem
dnevu sladkorne bolezni sta
za nami, naša pot spreminja-
nja sladkorne bolezni pa se
nadaljuje. 

P. S.

Meritev se je v ljubljanskem Cityparku 
udeležilo skoraj tisoč ljudi
DDrruužžbbaa NNoovvoo NNoorrddiisskk jjee vv ssooddeelloovvaannjjuu zz ZZvveezzoo ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveenniijjee iinn ss ppooddjjeettjjeemm RRoocchhee 
1144.. iinn 1155.. nnoovveemmbbrraa vv lljjuubblljjaannsskkeemm ttrrggoovvsskkeemm ssrreeddiiššččuu CCiittyyppaarrkk pprriipprraavviillaa iinnffoorrmmaacciijjsskkoo ttooččkkoo.. 
MMiimmooiiddooččii ssoo ssii llaahhkkoo bbrreezzppllaaččnnoo iizzmmeerriillii rraavveenn gglluukkoozzee vv kkrrvvii tteerr ssee sseezznnaanniillii ss ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezznniijjoo..
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Kljub meglenemu in turobnemu
dnevu se je ob 10. uri zbralo 22 po-
hodnikov, ki so se odpra-
vili na pohod po glavnih
ulicah našega mesta. Po-
hodniki smo bili veseli,
ker smo se med hojo
lahko nemoteno pogovar-
jali, in bili zadovoljni, ker
smo končno dočakali od-
prtje avtoceste, s katero
smo se rešili večnega
hrupa tovornjakov, ki so
noč in dan vozili skozi
naše mesto. Pohod je tra-
jal dobro uro. Pred poho-
dom in po njem smo
vsem izmerili krvni slad-
kor in krvni tlak.

Ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni smo

pripravili tudi dan odprtih vrat. Vsem
obiskovalcem, ki so to hoteli, je naša

višja medicinska sestra Jožica Klajn-
ščak izmerila krvni tlak, krvni slad-
kor in holesterol. Prisotnim smo tudi
predstavili naše društvo in programe,
ki jih izvajamo že vsa ta leta. Obisko-
valci, ki niso naši člani, so postavljali
različna vprašanja, na katera smo jim
odgovorili ter pojasnili pomen in de-
lovanje našega društva. Na strokovna

vprašanja je odgovarja-
la naša medicinska se-
stra. Vse udeležence
dneva odprtih vrat smo
pogostili s čajem, z dia-
betičnimi izdelki in sa-
djem.

Za uspešno počastitev
svetovnega dneva slad-
korne bolezni se zahva-
ljujemo vodstvu Zdrav-
stvenega doma Gornja
Radgona, naši višji me-
dicinski sestri Jožici
Klajnščak ter podjetjem
Novo Nordisk, Roche,
VPD in Orfam.

Viljem Božo Barovič

Dan odprtih vrat in pohod
VV ppooččaassttiitteevv ssvveettoovvnneeggaa ddnneevvaa ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii,, kkii jjee ppootteekkaallaa ppoodd
ggeesslloomm ZZddrruužžeennii zzaa pprraavviiccee ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv,, jjee ddrruuššttvvoo ssllaaddkkoorrnniihh
bboollnniikkoovv GGoorrnnjjaa RRaaddggoonnaa sslloovveessnnoo ppooččaassttiilloo zz vveečč aakkttiivvnnoossttmmii..

Na letošnjem pohodu ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni je sodelovalo 
22 pohodnikov 

Informacijsko točko v ljubljanskem Cityparku sta pripravili 
podjetji Novo Nordisk in Roche v sodelovanju z našo zvezo.

Tako so si mimoidoči lahko brezplačno izmerili raven glukoze 
v krvi, se seznanili s sladkorno boleznijo in izpolnili anketo 

o poznavanju sladkorne bolezni
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V športni dvorani, posebej pripravlje-
ni za to priložnost, je naš predsednik
Ivan Živič pozdravil zbrano množico
sladkornih bolnikov in gostov, ki so se
že po tradiciji množično odzvali naše-
mu vabilu in nam s svojo prisotnostjo
tudi tokrat potrdili pomembnost naše-
ga dela. Pozdravili so nas direktor ho-
tela Mitja Medvešček, v imenu Term
Čatež, predsednik Zveze društev diabe-
tikov Slovenije Janko Kušar, ki je spre-
govoril o pripravi smernic nacionalne-
ga programa za diabetes in novostih
na vseh področjih delovanja zveze. 

Novi direktor bolnišnice v Brežicah
Dražen Levojević, ki se je prvič udeležil
našega srečanja, je zagotovil tekoče iz-
boljšave in usposabljanje ter sodelova-
nje medicinskega osebja v prid lajšanja
težav posavskih sladkornih bolnikov.
Zahvalil se je društvu za sodelovanje
pri organizaciji dobrodelnega koncerta
posavskih umetnikov v korist bolnišni-
ce in tudi prisotnim predavateljicam za
sodelovanje pri izobraževanju kronič-
nih bolnikov v Posavju. Pozdravila nas
je tudi delegacija prijateljskega društva
iz Novega mesta, župani posavskih
občin pa so se opravičili zaradi neodlo-
žljivih obveznosti.

POUČNA PREDAVANJA
Sledil je kulturni program učenk iz

osnovne šole v Brežicah, ki so nam
pod mentorstvom učiteljice glasbene-
ga pouka Zinke Škofca predstavile
simpatičen program s petjem in ple-
som ter požele zaslužen aplavz. Sledil
je pester strokovni del srečanja pod
taktirko naše diabetologinje dr. Vande
Kostevc Zorko. V strnjenih predavanjih
po 10 do 15 minut smo na hitro obno-

vili in dopolnili informacije z različnih
področij, ki se dotikajo zdravstvenih
problemov sladkornih bolnikov. 

O dnevnih obrokih in pomenu gi-
banja v življenju sladkornega bolnika
je predavala Anita Možgan, prof.
športne vzgoje iz Šmarjeških Toplic,
o vključevanju sladkornih bolnikov v
zdravstveno vzgojo v Zdravstvenem
domu Sevnica direktorica ZD Sevnica
Vladimira Tomšič, dipl. med. sestra,
o hipoglikemiji Darinka Ogorevc,
dipl. med. sestra, o varovanju diabe-
tičnih nog Tanja Cerjak, dipl. med.
sestra, in o tem, kaj storiti Mateja
Plavčak, dipl. med. sestra. 

Odmor smo izkoristili za malico
oziroma pokušanje in spoznavanje
izdelkov Perutnine Ptuj, Žita iz Bre-
žic, Upine in Vitaspina. Evrosad je

prispeval za vse udeležence
domača jabolka. Predstavnica
farmacevtske družbe Roche
diagnostics je predstavila nove
merilnike krvnega sladkorja in

insulinske črpalke, Kana iz Žalca pa
je za vse prisotne poslala priročno
darilo za nego nog.

Po odmoru je sledil drugi del pre-
davanj. Viktorija Maksl, dipl. med. se-
stra, je predavala o pogostih vpraša-
nja sladkornih bolnikov, Alenka Korit-
nik Dular, mag. pharm., o pravilni
uporabi zdravili in dr. Vanda Kostevc
Zorko o spreminjanju prihodnosti
sladkorne bolezni.

KORISTNO IZOBRAŽEVANJE
Vsi prisotni smo bili enotnega

mnenja, da so bila predavanja pri-
pravljena na visoki strokovni ravni.
Naše predavateljice priporočamo tudi
drugim društvom, ki želijo ponuditi
svojim članom kakovostno izobraže-
vanje. Seveda smo se jim oddolžili z
zasluženim aplavzom.

Težko pričakovano diabetično kosilo
s standardno telečjo obaro in ajdovimi
žganci so nam prijazni natakarji po-
stregli v jedilnici zdraviliškega doma.
Posebej je teknila diabetična sladica in
kot se za dneve okoli martinovega
spodobi, kozarček letošnjega rdečega. 

Še malo smo posedeli, poklepetali s
prijatelji, ki jih srečamo ob takih red-
kih priložnostih in že se je bilo traba
posloviti. Vsi zadovoljni, z novimi
spoznanji in najboljšimi željami, smo
si voščili na svidenje do prihodnjič! 

Marjan Piltaver

Srečanje v Termah Čatež
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv PPoossaavvjjee –– BBrreežžiiccee jjee vv ssoobboottoo,, 88.. nnoovveemmbbrraa,, oorrggaanniizziirraalloo žžee 1166.. ttrraaddiicciioonnaallnnoo ssrreeččaannjjee 
oobb ssvveettoovvnneemm ddnneevvuu ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii.. TTuuddii ttookkrraatt ssmmoo ssee zzbbrraallii vv TTeerrmmaahh ČČaatteežž..
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Pohod za čim večjo telesno aktivnost
DDaann ppoo ddrržžaavvnnii pprroossllaavvii ssvveettoovvnneeggaa ddnneevvaa ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii,, kkii jjee bbiillaa 
vv LLiittiijjii,, ssmmoo ssee ččllaannii lliittiijjsskkeeggaa ddrruuššttvvaa ooddpprraavviillii nnaa ppoohhoodd oobb ssvveettoovvnneemmuu
ddnneevvuu ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii,, kkii ggaa oorrggaanniizziirraammoo vvssaakkoo lleettoo.. 

Podobni pohodi so organizirani po vsem svetu, da bi tudi tako širšo jav-
nost opozorili na svetovno epidemijo sladkorne bolezni ter ljudi spodbuditi 
k čim večji telesni aktivnosti. Letošnjega pohoda po Litiji se je udeležilo pri-
bližno 50 naših članov. Pohod smo končali s čajem in v prijetnem druženju.
Ker ponavadi prijetno združimo s koristnim, smo tudi tokrat udeležencem
pripravili kviz in nagradno žrebanje. Nada Sončar

Pozdravil nas je 
tudi predsednik zveze
Janko Kušar

Nastop učenk brežiške
osnovne šole



Tudi letos smo teden pred sveto-
vnim dnevom sladkorne bolezni, 14.
novembrom, v diabetološkem timu
Zdravstvenega doma Bežigrad name-
nili pripravam na ta dan. Andrej Škri-
njar, dr. med., spec. druž. med., in
Danijela Šenkinc, med. sestra, sta v
Zdravstvenem domu Bežigrad pripra-
vila razstavo. Izjemno lepo so bili
vidni znak, to je modri krog sveto-
vnega dneva sladkorne bolezni, in
razlaga sladkorne bolezni tip 1 in 2. 

Slogan letošnjega leta je Sladkorna
bolezen otrok in mladostnikov, kar je
bilo razvidno tudi s plakatov. Ker je
pri sladkorni bolezni pomembno
opazovanje znamenj za njen nasta-
nek in zgodnje odkrivanje, smo tudi
mi vnesli v opozorila nefarmakološke
ukrepe, kot so redna telesna dejav-
nost, zmanjševanje prevelike telesne
teže in zdrava prehrana v pravilnem
ritmu. Opozarjali smo tudi na zaplete
pri sladkorni bolezni. 

Štirinajsti november je bil petek in
vsak petek v naši diabetološki enoti
opravljata preglede oba zdravnika.
Čakalnica je bila prijetno polna. Raz-
vili so se pogovori in kar nekaj na

novo odkritih
sladkornih bolni-
kov, ki so prišli
na prvo srečanje,
je bilo preseneče-
nih nad sprošče-
nim odnosom v
čakalnici in delo-
vnih prostorih. Po
uvodni uri in
prvem pogovoru
o sladkorni bole-
zni so bili polni prvih vtisov. 

HOJA NA DVA KILOMETRA
Od 11. do 12. ure smo se člani

zdravstvenega tima in člani ekipe za
izvedbo testa hoje zbrali na Poti spo-
minov pri Žalah, kjer smo pričakali
več kot 150 ljudi s sladkorno bolezni-
jo. Po uvodnem pogovoru z vsakim
od udeležencev, po meritvi krvnega
tlaka – trudila se je in hitela je An-
dreja Erzar, med. sestra, jih je Tina
Vidmar, prof. zdr. vzg., seznanila z
vajami za ogrevanje. Ogrevanje je
bilo zabavno in hkrati poučno. 

Sledila je startna poza in prvi ko-
raki na poti, dolgi dva kilometra. Ob

prihodu na cilj smo zapisali čas
hoje in vsakemu udeležencu pono-
vno izmerili srčni utrip. Vsak udele-
ženec je prejel nagrado: merico
sveže pečenega kostanja in merilnik
korakov. Razvili so se živahni pogo-
vori, izmenjala strokovna in malo
manj strokovna mnenja ter sklepala
nova poznanstva. 

Prišli so vsi, ki so si lahko na delo-
vni dan odtrgali čas za enourno tele-
sno dejavnost. Test hoje in počastitev
svetovnega dneva sladkorne bolezni
sta bila le motivacija za redno tele-
sno dejavnost in znižanje sladkorja v
krvi. 

M. M. L.
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Hoja kot motivacija za redno telesno dejavnost
VV ZZddrraavvssttvveenneemm ddoommuu BBeežžiiggrraadd ssmmoo oobb ssvveettoovvnneemm
ddnneevvuu ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii oorrggaanniizziirraallii ppooggoovvoorree 
oo ssllaaddkkoorrnnii bboolleezznnii iinn tteesstt hhoojjee nnaa ddvvaa kkiilloommeettrraa..
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Pred hojo na dva kilometra in po njej smo vsakemu udeležencu, 
bilo jih je 150, izmerili krvni tlak in srčni utrip

Svetovni dan sladkorne
bolezni zaznamujemo že
od leta 1991, vendar drugo
leto pod pokroviteljstvom
Organizacije združenih na-
rodov (OZN). Na ta dan se
spomnimo tudi na izumite-
lja insulina Fredericka Ban-
tinga, ki se je rodil 14. no-
vembra 1891. 

Na začetku je vse priso-
tne pozdravila višja fiziote-
rapevtka  Metka Vlaj iz
Splošne bolnišnice Murska
Sobota in nas seznanila s
pomenom gibanja pri lju-
deh s sladkorno boleznijo.

Predvsem smo se posvetili nordijski
hoji, nato pa smo se odpravili na
pohod po soboških ulicah. 

V  rumenih kapicah z logotipom
Društva diabetikov Murska Sobota
smo mimoidoče opozarjali na

pomen gibanja in zdrave-
ga načina življenja. Prite-
gnili smo veliko radoved-
nih pogledov in upam,
da tudi kakšnega novega
člana. Lokalni radio Mur-
ski val je v živo poročal o
našem pohodu po središ-
ču Murske Sobote ter
nam s tem pomagal širiti
glas o dejavnosti društvu
v naši regiji. 

V soboto, 15. novem-
bra, pa smo se udeležili
državne proslave ob sve-
tovnem dnevu sladkorne
bolezni v Litiji.

Darko Miholič

Pohod po Murski Soboti
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv MMuurrsskkaa SSoobboottaa jjee vv ppeetteekk,, 1144.. nnoovveemmbbrraa,, oorrggaanniizziirraalloo
vveečč aakkttiivvnnoossttii,, ss kkaatteerriimmii ssmmoo ppooččaassttiillii ssvveettoovvnnii ddaann ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii..

Pred pohodom smo se zbrali pred klubom PAC v Murski  Soboti
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S prireditvijo, ki jo je
vodila Anči Godnik, smo
počastili svetovni dan
srca in svetovni dan slad-
korne bolezni. Prav slad-
korna bolezen, ki priza-
dene tudi srce, se hitro
širi in prizadene čedalje
več bolnikov (na svetu jih
je približno 246 milijo-
nov), je v govoru pouda-
ril predsednik sežanske-
ga društva sladkornih
bolnikov Vladimir Janjić.
Sežansko društvo diabeti-
kov, ki je lani slavnostno

počastilo 20-letnico delovanja, je že
drugič sodelovalo pri organizaciji te
prireditve.

ČIM PREJ NAJ BO SPREJET
NACIONALNI PROGRAM

»Sladkorna bolezen postaja že sko-
raj epidemija, ki tiho in neboleče
ubija tudi mlade, kar zbuja veliko
skrb. Ob svetovnem dnevu sladkorne
bolezni, 14. novembru, pripavljamo
simpozije, okrogle mize in predava-
nja. Čeprav imamo premalo denarja
za delovanje društva, veliko postori-
mo prostovoljno. Naš program, ki
vsebuje izobraževanje, šport in sode-
lovanje s sosednjimi društvi, smo v
celoti izpolnili. 

Nujno pa je treba na državni ravni
pripraviti in sprejeti nacionalni pro-

gram za obvladovanje in preprečeva-
nje sladkorne bolezni, ki bo omogo-
čil večji dotok denarja, da se članom
kaj več ponudi za zdravje in zmanj-
šajo posledice bolezni ter ustvarja
zdrava družba, ki bo v ponos naši
državi,« je poudaril Janjić. 

Pozdrav občinstvu sta namenili tudi
predsednica Kluba Kraški dren Ivanka
Šuc Celano in predsednica kraške po-
družnice društva za zdravje srca in
ožilja dr. Ljubislava Škibin, ki je pou-
darila, da je zamisel o prireditvi Za
zdrava srca Krasa zrasla v Klubu Kra-
ški dren, sestavnem delu Kraške po-
družnice društva za srce, ki ga je do-
brih deset let vodila predsednica dr.
Vesna Vodopivec. 

Prim. dr. Boris Cibic, znani kardiolog
in predstavnik slovenskega društva za
zdravje srca in ožilja, je nagovor začel
z vprašanjem: »Ali ste kaj shujšali od
lani? Primorci smo bolj zdravi kot Prek-
murci. Ne pozabimo tudi na dobrote
kraške burje in terana in ne samo sre-
dozemske prehrane z oljčnim oljem,
namesto mastne hrane, kot jo imajo v
Prekmurju. Dajmo
se potruditi, da
bomo čim bolj
zdravi. Poslanica
OZN pravi, da bi
bili vsi otroci, ki se
rodijo v tem stole-
tju, zdravi vse do
65. leta,« je pouda-

ril prim. dr. Cibic, po
rodu Primorec s Proseka.
Pohvalil je tudi uspešno
delo sežanskih društev in
vsem zaželel obilo zdra-
vja.

MERITVE MAŠČOB
V KRVI IN
KRVNEGA TLAKA

Prireditev je bila tudi
letos obogatena s pe-
strim kulturnim progra-
mom in številnimi na-
stopajočimi. Najprej so
se predstavili malčki lo-
kavskega vrtca in učenci
sežanske glasbene šole,
Urša Terčon na klavirju

in Ana Nastran na flavti ob klavirski
spremljavi Ingrid Tavčar. Velik aplavz
sta poželi orientalski plesalki Vesna
in Maja, pa vse plesno animacijske
skupine. 

Štorovke iz Štorij, ki so s svojo po-
skočnostjo in gibčnostjo ter globo-
kim občutkom za glasbo pokazale,
da je mogoče otroštvo in mladost po-
daljšati v zrela leta. Tri plesne skupi-
ne Boom, Ice Angels in Break Dance,
ki jih vodi Mojca Stojkovič, so zaple-
sale plese hip hop in salso. Člani me-
šanega pevskega zbora iz Senožeč,
ki letos praznujejo 10-letnico delova-
nja in jih vodi Ada Škamperle, pa so
redni gostje sežanske prireditve. 

Tri ure pred prireditvijo pa so pro-
stovoljke v preddverju Kosovelovega
doma brezplačno merile krvni tlak in
maščobe v krvi. Opravile so 250 me-
ritev maščob v krvi in 150 meritev kr-
vnega tlaka. Po kulturnem programu
je sledilo druženje ob številnih stojni-
cah z zdravo hrano.

Besedilo in foto: Olga Knez

Za zdrava srca Krasa
KKlluubb KKrraašškkii ddrreenn,, DDrruuššttvvoo zzaa zzddrraavvjjee ssrrccaa iinn oožžiilljjaa -- ppooddrruužžnniiccaa KKrraass iinn DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv SSeežžaannaa ssoo ssrreeddii
nnoovveemmbbrraa oorrggaanniizziirraallii žžee 1144.. ttrraaddiicciioonnaallnnoo pprriirreeddiitteevv zz nnaasslloovvoomm ZZ rraazzuummoomm,, ppeessmmiijjoo iinn pplleessoomm zzaa zzddrraavvaa ssrrccaa
KKrraassaa.. PPrriirreeddiitteevv jjee ttuuddii lleettooss zzvvaabbiillaa šštteevviillnnee oobbiisskkoovvaallccee,, kkii ssoo ddoo zzaaddnnjjeeggaa kkoottiiččkkaa nnaappoollnniillii KKoossoovveelloovv ddoomm 
vv SSeežžaannii iinn vveelliikk aappllaavvzz nnaammeenniillii nnaassttooppaajjooččiimm vv kkuullttuurrnneemm pprrooggrraammuu..
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Anči Godnik in Ivanka Šuc (spredaj) in prim. dr. Boris Cibic, 
Vladimir Janjič, dr. Ljubislava Škibin, dr. Vesna Vodopivec 

ter Saška Benedičič Tomat (v ozadju)

Nastop plesne skupine Boom 
pod vodstvom Mojce Stojkovič

za nego vaših nog



D E C E M B E R 2 0 0 8 17

Program smo začeli ob 10. uri na sta-
dionu v Kranju s pohodom proti slad-
korni bolezni. Udeleženci so enourni
pohod po Kranju končali v Diabetičnem
centru, kjer je bilo tudi
najbolj živahno, saj so
se zvrstili različni do-
godki. Za vse udeležen-
ce smo pripravili pogo-
stitev in brezplačno
merjenje krvnega slad-
korja. Nadaljevali smo s
predstavitvijo podjetij in
pokušnjo izdelkov za
sladkorne bolnike. Ob
12. uri sta vzporedno
potekali dve delavnici:
ena o čustveni inteli-
genci in druga o slad-
korni in parodontalni
bolezni.

Ob 17. uri smo se
zbrali na kratkem sre-
čanju in druženju na
Slovenskem trgu, od

koder je bila lepo vidna z modro,
mednarodno barvo za sladkorno bo-
lezen, osvetljena kranjska gimnazija.
Tako je bil tisti dan tudi Kranj sim-

bolno povezan z drugimi mesti po
svetu, kjer so z osvetlitvijo v modro
znamenitih stavb opozorili na nevar-
nost sladkorne bolezni, ki je najne-

varnejša nenalezljiva
kronična bolezen 21.
stoletja. 

Poglaviten cilj naše
pripreditve je bil oza-
veščanje in izobraže-
vanje javnosti o slad-
korni bolezni in širje-
nje pozitivnih sporo-
čil po sredstvih obve-
ščanja, zato smo o
našem dogodku ob-
vestili tudi medije.
Tudi zahvaljujoč njim
lahko rečemo, da
tako živahnega in pe-
strega, pa tudi medij-
sko odmevnega do-
godka v društvu še
nismo imeli.

Jolanda Polanec

Bogat program v Kranju 
SSppoorrooččiilloo lleettooššnnjjeeggaa ssvveettoovvnneeggaa ddnneevvaa ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii jjee bbiilloo,, ddaa jjee ttrreebbaa lljjuuddii nneenneehhnnoo oozzaavveeššččaattii 
oo rreessnnoossttii ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii iinn oo mmoožžnnoossttiihh zzaa nnjjeennoo pprreepprreeččeevvaannjjee.. PPrraavv zzaattoo jjee vv ookkvviirruu lleettooššnnjjeeggaa
pprraazznnoovvaannjjaa ssvveettoovvnneeggaa ddnneevvaa ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv KKrraannjj vv ppeetteekk,, 1144.. nnoovveemmbbrraa,, 
vv DDiiaabbeettiiččnneemm cceennttrruu iinn nnaa SSlloovveennsskkeemm ttrrgguu vv KKrraannjjuu pprriipprraavviilloo ppoosseebbeenn pprrooggrraamm.. 

Tako smo že oktobra v Domu Petra
Uzarja pripravili razstavo ročnih del
naše članice Rine Guštin. Razstava je
bila odprta kar šest tednov.
V sredo, 12. novembra, smo
ravno tako v Domu Petra
Uzarja odprli še razstavo
plakatov, ki jih je pripravilo
Društvo diabetikov Mežiške
doline. Predsednik Bojan
Proje je plakate pripravil ob
praznovanju 20-letnice nji-
hovega društva. 

Vsebinsko je razstava
predstavljena v treh sklopih.
V prvem je predstavljena
sladkorna bolezen kot taka,
v drugem so prikazani za-
pleti, v tretjem pa delo dru-
štva kot pomembnega deja-
vnika pri organizaciji različ-

nih dejavnosti, s katerimi društvo po-
maga članom pri premagovanju slad-
korne bolezni. V vitrini v pritličju pa

so bili razstavljeni pripomočki za
zdravljenje sladkorne bolezni, takšni
kot smo jih uporabljali nekoč in ta-
kšni kot jih uporabljamo zdaj.

Na otvoritvi se je zbralo kar precej
naših članov. Za prijeten začetek je
poskrbel Grega Bitežnik s kitaro, ki
nam je z izborom klasične glasbe pri-
čaral prav lepo razpoloženje. Nato je
Bojan Proje vse prisotne popeljal od

plakata do plakata in ni
manjkalo vprašanj, na kate-
ra je z veseljem odgovoril. 

V petek, 14. novembra,
pa smo se ob 10. uri od-
pravili na pohod izpred
društvene pisarne proti
gostišču Smuk. Zbralo se
je kar 46 pohodnikov, ki
jih je prišel pozdravit tudi
tržiški župan Borut Sajo-
vic. Vreme je bilo kot na-
ročeno za pohod. Na cilju
je župan poskrbel za čaj,
društvo pa za diabetično
pito. 

Besedilo in foto: 
Ana Marija Hafner

Razstave in pohod
VV ttrržžiišškkeemm ddrruuššttvvuu ssmmoo ssii lleettooss zzaaddaallii nnaallooggoo,, ddaa bboommoo 1144.. nnoovveemmbbrruu,,
ssvveettoovvnneemmuu ddnneevvuu ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii,, nnaammeenniillii ššee kkaajj vveečč kkoott pprreejjššnnjjaa lleettaa.. 

Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni smo začeli pred 
društvenimi prostori

Na svetovni dan sladkorne bolezni je bilo okrog 500 stavb po vsem svetu osvetljenih
z modro svetlobo. Tudi v Kranju smo z modro osvetlitvijo gimnazije na simbolni

ravni opozorili na to nevarno bolezen sodobnega časa (foto: Tina Dokl)
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Ob 14. novembru, svetovnem
dnevu sladkorne bolezni, smo ra-
dioamaterji iz več slovenskih radio-
klubov tudi letos, tokrat že desetič,
skupaj z IDF (Mednarodno zvezo dia-
betikov), Zvezo društev diabetikov
Slovenije in ZRS (Zvezo radioamater-
jev Slovenije) organizirali oddajanje
sporočil in gesel o nevarnosti slad-
korne bolezni. Zbrali smo se v naši
bazi na geometričnem središču Slo-
venije, na Geossu nad Vačami, v bli-
žini katerega je postojanka Radioklu-
ba Moravče, in na še treh lokacijah v
Moravčah in Radomljah, od koder
smo v eter pošiljali sporočila o slad-
koprni bolezni. 

Radioamaterji z vsega sveta so nas
med 14. in 16. novembrom zopet pri-
čakali z množičnim in pozitivnim
odzivom. Tako nam je tudi letos
uspelo preseči želeno število 2000
opravljenih zvez in se tako v zadnjih
desetih letih približati skupnemu šte-
vilu 20.000 oddanih sporočil o tej
nevarni bolezni. »Veselico diabetesa«
na radioamaterskih frekvencah smo
izkoristili tudi za urejanje okolice Ra-
diokluba Moravče, za
popravilo antenskih si-
stemov postojanke in se-
veda za prijetno druže-
nje na sobotnem pikni-
ku. Tega so se, poleg
običajnih »aktivistov«
Roberta - S57AW, Darka
- S58M, Romana, - S58P,
Mitje - S58V in avtorja
članka - S56M, udeležili
še Tomaž - S51QN, Fredi
- S52ZW, Tone - S53FO,
Ivo - S57AL in Renato -
S57UN. Torej, pravi mali
hamfest. 

Naš kuhar Matjaž, bo-
doči radioamater, je
lepo poskrbel za ekipo
in pet fantičev, starih od
sedem do dvanajst let,
od katerih se bo kateri
zagotovo v prihodnje
pojavil na naših frekven-
cah. In še: nočno po-

stavljanje antene, ki je bila nato upo-
rabljena za kratkovalovno prvenstvo
Zveze radioamaterjev Slovenije, ki je
bilo v nedeljo zjutraj, je že skoraj
obredno. 

Z jubilejno, 10. obletnico aktivnosti
in sodelovanja z IDF, Zvezo društev
diabetikov Slovenije in ZRS smo tako
zaokrožili naše aktivnosti na tem po-
dročju. 

Hvala in radioamaterski 73,
Vitomir Kregar, S56M

»Veselica diabetesa« 
na radioamaterskih frekvencah
SSlloovveennsskkii rraaddiiooaammaatteerrjjii ssoo oobb ssvveettoovvnneemm ddnneevvuu ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii žžee ddeesseettiičč zz ggeeoommeettrriiččnneeggaa ssrreeddiiššččaa
SSlloovveenniijjee,, GGeeoossssaa,, ss ppoozziivvnniimmaa zznnaakkoommaa SS5500GG iinn SS5555TT ooddddaajjaallii vv ssvveett ssppoorrooččiillaa oo ppoommeennuu bboojjaa pprroottii 
ssllaaddkkoorrnnii bboolleezznnii..

Radioamaterska postojanka Radiokluba 
Moravče na Zgornji Slivni

Zveza društev diabetikov Slovenije
se zahvaljuje slovenskim radioama-
terjem za odlično izvedeno akcijo ob
svetovnem dnevu sladkorne bolezni
in za veliko število povezav z radioa-
materji z vsega sveta. Tudi v priho-
dnje jim želimo še veliko dobrih ra-
dioamaterskih zvez in se veselimo
uspešnega nadaljnega sodelovanja.Alfred, S52ZW, in Renato, S57UN, na geometričnem središču

Slovenije

Renato, S57UN, med oddajanjem 
radioamaterskih sporočil o sladkorni bolezni
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Že januarja letos sem prejel osebno
povabilo predsednika IDF Evropa
Eberharda Standla iz Nemčije, da se
kot pridruženi član pridružim izvr-
šnemu odboru, v katerem naj bi
opravljal funkcijo finančnika blagajni-
ka. Nadomestil naj bi Chrisa Delicata
z Malte, ki je postal podpredsednik
IDF Evropa.

Tako sem se februarja udeležil pr-
vega sestanka izvršnega odbora IDF
Evropa v Bruslju. Naslednji sestanek
in hkrati tudi kongres je bil v Helsin-
kih. Sestanka sem se udeležil, na
kongresu pa nisem ostal, ker to funk-
cijo opravljam prostovoljno in zanjo
namenjam svoj prosti čas in dopust.
Za zdaj mi uspeva in upam, da mi bo
tudi v prihodnje.

SLADKORNA BOLEZEN –
NEVARNOST 21. STOLETJA

Letošnja generalna skupščina IDF
Evropa in srečanje Skupaj smo moč-
nejši sta bila na Malti, v lepem mestu
St. Julians. Na Malto sem prišel v
sredo popoldne, že v četrtek pa je
člane izvršnega odbora IDF Evropa
sprejel predsednik Malte dr. Edward
Fenech Adami, ki smo mu ob tej pri-
ložnosti podarili prvi izvod druge iz-
daje Diabetes The Policy Puzzle: Is
Europe Making Progress. 

Gre za analizo, kako evropske dr-
žave ravnajo s sladkorno boleznijo.
Predsedniku smo se zahvalili za pri-
srčen sprejem, lastnoročno pa je
podpisal drugi izvod analize. Po
sprejemu smo se odpravili na ogled
katedrale Sv. Janeza. Po krajšem
sprehodu po mestu St. Juliens smo
se vrnili v hotel, kjer smo imeli večer-
jo, ki jo je pripravil sponzor Servier.

V petek zjutraj smo imeli zajtrk s
sponzorji, nato pa smo delo nadaljeva-
li s sestankom izvršnega odbora IDF
Evropa skupaj z vsemi svetovalci.
Poleg pregleda zapisnika prejšnjega
sestanka, pregleda financ do julija
2008, zadnjih napotkov glede general-
ne skupščine, smo se dotaknili tudi

naših prizadevanj v evropskem parla-
mentu, praznovanja svetovnega dneva
sladkorne bolezni v Strasbourgu in po-
sebej tudi 20. obletnice Saintvincent-
ske deklaracije, ki jo bomo praznovali
prihodnje leto na Škotskem.

SREČANJE SKUPAJ SMO MOČNEJŠI
Po kosilu se je začelo srečanje Sku-

paj smo močnejši, ki se ga zaradi
stavke letalskega osebja družbe Alita-
lia in odpovedi poletov iz Trsta v Rim

ni mogel udeležiti predsednik naše
zveze Janko Kušar, tako da sem bil
na Malti edini slovenski predstavnik.
Srečanje je glede na to, da je tudi le-
tošnji svetovni dan sladkorne bole-
zni, tako kot lanski, namenjen otro-
kom, odprl desetletni otrok s slad-
korno boleznijo tipa 1, uradno pa ga
je odprl malteški minister za socialo.
Med programom je bila tudi predsta-
vitev Phila Rhileyja iz svetovnega IDF,
ki je spregovoril o tem, kaj vse pri-
pravljajo ob praznovanju svetovnega
dneva sladkorne bolezni, in vse drža-
ve pozval, da se odzovejo v čim več-
jem številu.

Tudi za letos je ljubljanski župan
Zoran Janković potrdil, da bo Ljubljan-
ski grad ob svetovnem dnevu osvetljen
modro, pozvali pa smo tudi vsa slo-
venska društva diabetikov, naj posku-

šajo v svojem okolju osvetliti pomem-
bne kulturne ali druge spomenike ozi-
roma pomembnejše zgradbe.

Po napornem dnevu nas je čakala
prijetna večerja z ogledom glavnega
mesta Valette. Pričakali so nas na
mogočni trdnjavi in nam v čast ustre-
lili s 30 topovi, ki jih imajo še vedno
na obzidju. Po krajšem sprehodu
skozi mesto in predstavitvi nekaterih
zanimivosti Malte, smo se odpravili
na večerjo. Hrana je bila zelo okusna. 

PREDSTAVITEV RAZISKAV
IN DELAVNICE

Tudi sobota nam je postregla z za-
nimivimi temami in delavnicami. Po-
govor je bil namenjen vprašanjem,
kako EU obravnava sladkorno bole-
zen. Zato sta se ga udeležila dva ev-
ropska poslanca z Malte. Tudi Zveza
društev diabetikov Slovenije bo mora-
la prihodnje leto, ko bodo volitve
novih poslancev za evropski parla-
ment, stopiti do izvoljenih slovenskih
poslancev in jim predstaviti problem
sladkorne bolezni pri nas in vse teža-
ve, ki lahko nastanejo, da nas bodo
znali v evropskem parlamentu pravil-
no zastopati.

Pred kosilom je bilo predstavljenih
še sedem zanimivih tem, kot so razi-
skava o povečanju medijske pozorno-

Generalna skupščina IDF Evropa in
srečanje Skupaj smo močnejši na Malti

A K T U A L N O

TTaakkoo kkoott jjee SSlloovveenniijjaa ččeeddaalljjee bboolljj vvppeettaa vv eevvrrooppsskkii pprroossttoorr,, jjee ttuuddii ZZvveezzaa ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveenniijjee vvppeettaa vv
IIDDFF EEvvrrooppaa,, ttoo jjee vv MMeeddnnaarrooddnnoo ddiiaabbeettiiččnnoo zzvveezzoo zzaa eevvrrooppsskkoo rreeggiijjoo ((IInntteerrnnaattiioonnaall DDiiaabbeetteess FFeeddeerraattiioonn -- EEuurrooppee))..
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Zasedanje generalne skupščine IDF Evropa na Malti



sti sladkorni bolezni v
Veliki Britaniji, debe-
lost in sladkorna bole-
zen tipa 2 pri otrocih,
otroci in dosegljivost
insulina, da ne bi
noben otrok več umrl
zaradi pomanjkanja in-
sulina, označevanja
živil na izdelkih (oglji-
kovi hidrati, maščobe
itd.). Posebej zanimiva
je bila raziskava srb-
ske diabetične zveze,
ki je merila krvni slad-
kor med romskim pre-
bivalstvom v Srbiji. Pri-
pravila je tudi zelo dober video, ki je
požel bučen aplavz.

V nadaljevanju smo se razdelili v
štiri skupine oziroma delavnice in
obravnavali teme, kot so pacientove
pravice in dostop do informacij glede
zdravljenja, nacionalni programi za
sladkorno bolezen, izobraževanje
oziroma kaj lahko za svoje članice
stori IDF. Te delavnice sem se tudi
udeležil in v njej aktivno sodeloval.
Na četrti delavnici pa je bil govor o
tem, kako bi organizirali zbiranje in-
sulina, testnih lističev in drugih pri-

pomočkov in jih pošiljali v države, ki
tega nimajo. Po vseh štirih delavni-
cah je bil skupni zaključek, na kate-
rem so bili predstavljeni povzetki iz
vsake delavnice.

PRIHODNJE LETO
BO KONGRES V MONTREALU

Da smo še malo bolje spoznali
Malto, smo se zvečer odpravili v
mesto Mdina, tudi Melita, ki je bilo
prvotno glavno mesto Malte. Ogledali
smo si ga z lokalnimi vodnikom,
nato pa smo se odpravili na večerjo.

Še pred tem je bila
slovesnost, ko smo
bili vsi člani izvršne-
ga odbora IDF Evro-
pa, med njimi tudi
jaz, sprejeti med
malteške viteze, ki
so bili na Malti zelo
pomembni. Ta vite-
ški red je znan po
vsem svetu in tudi v
Sloveniji jih imamo
nekaj. 

Naslednje jutro
nas je čakalo še naj-
pomembnejše deja-
nje, generalna skup-

ščina IDF Evropa, na kateri je bilo pri-
sotnih 37 držav in 145 delegatov. Vsi
sklepi skupščine so bili soglasno
sprejeti. Skupščino sem predčasno
zapustil, ker sem moral oditi na leta-
lišče, saj sem imel že zgodaj popol-
dne polet domov, ki je minil brez za-
pletov in zamude. Prihodnje leto bo
svetovni kongres IDF v Montrealu v
Kanadi, tako da se bo evropski del
IDF pridružil temu kongresu in tam
opravil generalno skupščino. Torej do
prihodnjega leta velja: Skupaj smo
močnejši.

Udeležence generalne skupščine je sprejel tudi malteški predsednik 
dr. Edward Fenech Adami



DDoommiinniikk SSoobbaann

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) v sodelovanju s Splo-
šno bolnišnico dr. Franca Derganca v
Šempetru pri Novi Gorici poskusno
uvaja neposreden (on-line) dostop do
zavarovalniških podatkov. Po bese-
dah Sama Fakina, generalnega direk-
torja ZZZS, in dr. Silva Sakside, direk-
torja šempetrske bolnišnice, je to
zgodovinski dogodek, ki se ga še ne
zavedamo dovolj dobro. To je avtoce-
sta 21. stoletja, ko bo zdravstvo po-
slovalo brez papirjev (napotnice, kar-
toni, recepti), po sistemu, v katerem
bo zagotovljen neposreden dostop
do podatkov na podatkovnih strežni-
kih, kartica z digitalnim potrdilom pa
bo postala le še varen ključ za do-
stop do vseh podatkov. 

S tem bo odpadlo potrjevanje kar-
tic in bolnik bo lahko tudi sam prišel
do svojih zdravstvenih podatkov.
Tako bo mogoč večji in lažji dostop
do nabora podatkov pri nujnih pa-
cientih ter v lekarnah pri nakupu
zdravil. Zdravstvena zavarovalnica bo
imela boljši pregled nad podatki zla-
sti pri načrtovanju in prenosu sred-
stev tja, kjer jih potrebuje, kakor tudi
pri zmanjšanju sredstev za papirnato
poslovanje. Zavarovalnica samo za
tisk receptov porabi približno 14 mi-
lijonov evrov na leto! 

KAJ PRINAŠA NOVA KARTICA?
Slovenija je bila ena prvih evrop-

skih držav, ki je že leta 2000 uvedla
nacionalni sistem kartic zdravstvene-
ga zavarovanja. Dosedanji razvoj pri-
merljivih evropskih rešitev dokazuje,
da je slovenski sistem najcelovitejši
ter še vedno pomemben in primerljiv
v Evropi. Zasnova kartice torej ima
tehnološko, pravno in poslovno kilo-
metrino, ki pa jo je treba posodobiti.
Poleg tehničnih so tudi poslovni raz-

logi za posodobitev. Zavarovanci
upravičeno pričakujejo poenostavlja-
nje postopkov ter večjo varnost in
dostopnost do lastnih podatkov, kar
nova kartica omogoča.

Kaj prinaša nova kartica? Velik na-
predek obravnave za izvajalce, stalen
in hiter dostop do podatkov pacienta
kot so uporaba zdravil, podatki o
osebnem zdravniku, podatki o teh-
ničnih pripomočkih, lažje naročanje
na preiskave, lažje obračunavanje
storitev ... Z novo kartico bomo dobi-
li tudi boljše osebne podatke.

Kartica bo tudi orodje, s katerim
vsaka zavarovana oseba v vsakem
konkretnem primeru lahko odloča,
komu bo dovolila dostop do svojih
podatkov. Zdravnik, medicinska se-
stra ali farmacevt bodo do zavaroval-
niških podatkov zavarovane osebe
dostopali prek varnega internega
omrežja s pomočjo svoje profesiona-
lne kartice in kartice zavarovane
osebe skladno z dodeljenimi pristop-
nimi pravicami. Različne skupine
zdravstvenih delavcev bodo imele
različne pristopne pravice. Tako bo
na primer medicinska sestra smela
dostopati le do administrativnih po-

datkov pacienta, farmacevt in zdrav-
nik pa bosta lahko brala tudi podatke
o izdanih zdravilih.

ZAGOTOVLJENA VARNOST
OSEBNIH PODATKOV

Kaj pa dosedanja »stara kartica«?
Nova kartica bo nadomestila staro
postopoma, po naravni poti. Novo
kartico bodo prejeli le novi zavaro-
vanci in tisti, katerih kartica je bila
poškodovana, okvarjena ali izgub-
ljena.

Odgovorni pri zdravstveni zavaro-
valnici ugotavljajo, da so bile ob
uvedbi neposrednega poslovanja
upoštevane vse zakonske zahteve
varovanja osebnih podatkov. Osebni
podatki bodo v elektronskih sporo-
čilih šifrirani. Šifrirana bo tudi pove-
zava med delovno postajo zdrav-
stvenega delavca in sistemom. Zava-
rovane osebe s kartico bodo same
odločale, komu bodo dovolile do-
stop do svojih podatkov. Imele bodo
tudi možnost prepovedati dostop
do teh podatkov.

Vzpostavitev neposrednega sistema
je zelo pomemben razvojni korak za
širjenje elektronskega poslovanja v
zdravstvenem zavarovanju in sloven-
skem zdravstvu. Sistem bo mogoče
uspešno uvesti le s pogojem, da vsi
sodelujoči pravočasno opravijo svoje
naloge ter posodobijo informacijske
in telekomunikacijske naprave pri iz-
vajalcih zdravstvenih storitev. 

Postopno uvajanje 
nove zdravstvene kartice

A K T U A L N O

NNeeppoossrreeddeenn ((oonn--lliinnee)) ssiisstteemm zzddrraavvssttvveenneeggaa zzaavvaarroovvaannjjaa ppootteekkaa ppiilloottsskkoo
oodd 1155.. ookkttoobbrraa mmeedd ZZZZZZSS iinn SSppllooššnnoo bboollnniiššnniiccoo ddrr.. FFrraannccaa DDeerrggaannccaa 
vv ŠŠeemmppeettrruu pprrii NNoovvii GGoorriiccii.. VV SSlloovveenniijjii bboo uuvvaajjaannjjee ppootteekkaalloo ppoossttooppoommaa
oodd mmaarrccaa 22000099,, kkoo nnaajj bbii ssee vv ttaa ssiisstteemm vvkklljjuuččeevvaallee ttuuddii ddrruuggee sslloovveennsskkee
rreeggiijjee.. OObb sslloovveessnnoossttii vv bboollnniiššnniiccii vv ŠŠeemmppeettrruu jjee SSaammoo FFaakkiinn,, ggeenneerraallnnii
ddiirreekkttoorr ZZZZZZSS,, ppooddeelliill ddrr.. SSiillvvaannuu SSaakkssiiddii iinn ddrr.. IIggoorrjjuu PPaavvlliinnuu pprrvvii ddvvee
pprrooffeessiioonnaallnnii kkaarrttiiccii..
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PPaacciieennttoomm,, kkii bbooddoo oobbiisskkaallii 
bboollnniiššnniiccoo vv ŠŠeemmppeettrruu 

pprrii NNoovvii GGoorriiccii,, ssvveettuujjeemmoo::

• poskrbite, da boste imeli ob obi-
sku v bolnišnici urejeno obvezno
in prostovoljno zavarovanje,

• dokler niso vsi izvajalci zdravstvenih
storitev vključeni v neposredni si-
stem, še naprej potrjujte svojo karti-
co na samopostrežnem terminalu;
predvidoma marca 2009 se bodo v
neposredni sistem vključili še drugi
izvajalci zdravstvenih storitev,

• zaradi uvedbe neposrednega (on-
line) sistema zamenjava stare kar-
tice ni potrebna.

Samo Fakin, generalni direktor ZZZS, je prvi
dve profesionalni kartici podelil na slovesnosti
v bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru

pri Novi Gorici. Prejela sta ju dr. Silvan Saksida
in dr. Igor Pavlin
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Raziskava Diabetes Impact Survey,
ki jo je razvil odbor strokovnjakov s
področja diabetologije po naročilu
družbe Merck Sharp and Dohme, je
ocenjevala ekonomski in socialni
vpliv sladkorne bolezni tipa 2. V razi-
skavo je bilo vključenih 565 zdrav-
stvenih delavcev in 402 bolnika s
sladkorno boleznijo tipa 2 iz Evrope
(Francija, Nemčija, Velika Britanija) in
Kanade.

VSAK TRETJI BOLNIK
IMA ZAPLETE
S SLADKORNO BOLEZNIJO

Slabo nadzorovana sladkor-
na bolezen lahko poveča tve-
ganje zapletov, kot so kap, bo-
lezni srca in ledvic, amputacija
in slepota. Prezgodnja smrt in
oviranost zaradi preprečljivih
zapletov sta najpomembnejši
davek sladkorne bolezni in
lahko prispevata od pet do 10
odstotkov stroškov celotnega
nacionalnega zdravstvenega
proračuna. Približno vsak tretji
vprašani bolnik je poročal o zapletih,
povezanih s sladkorno boleznijo. 

Od tri do 10 odstotkov bolnikov je
povedalo, da so bili v zadnjih 12 me-
secih najmanj enkrat sprejeti v bolni-
šnico zaradi zapletov sladkorne bole-
zni, bolnišnično zdravljenje pa je po-
gosto trajalo od štiri do sedem dni.
Najpogostejši zapleti so bili izguba
vida oziroma težave z očmi, izguba
občutka v nogah in visok krvni tlak.
Raziskava je pokazala tudi, da pribli-
žno 15 odstotkov vprašanih bolnikov
ni vedelo, da lahko slab nadzor
HbA1c pripomore k zapletom, in do
44 odstotkov vprašanih bolnikov ni
poznalo svoje ciljne vrednosti HbA1c.

»Ti rezultati so podkrepitev našega
mnenja; iz socialne in ekonomske
perspektive je potrebno, da vsi odi-
gramo svojo vlogo in pomagamo
upočasniti epidemijo sladkorne bole-
zni. Najpomembnejši korak v tem
procesu je zagotoviti ustrezno raven

izobraževanja in nege sladkornih bol-
nikov, kar jim bo pomagalo pri učin-
koviti obravnavi bolezni,« je dejal
profesor Anthony Barnett, član na-
dzornega odbora raziskave in profe-
sor interne medicine na univerzi v
Birminghamu v Veliki Britaniji. 

»Raziskave kažejo tudi, da je treba
ponovno pretehtati protokole zdravlje-
nja, da bi bolnikom zagotovili čimprej-
šnje, čim učinkovitejše in čim primer-

nejše zdravljenje, ki jim bo pomagalo
doseči ciljne vrednosti krvnega slad-
korja in preprečiti zaplete, še preden
nastanejo,« je dodal profesor Barnett.

NEUPOŠTEVANJE NAVODIL
GLEDE ZDRAVLJENJA VODIJO V
ZAPLETE SLADKORNE BOLEZNI

Pri izbiranju vrste zdravljenja slad-
korne bolezni tipa 2 so zdravstveni
delavci v raziskavi označili učinkovi-
tost zravljenja kot najpomembnejšo
značilnost ter hipoglikemijo in pove-
čanje telesne teže kot ključna nežele-
na učinka, ki se jima je treba izogi-
bati. Sodeč po odgovorih zdravstve-
nih delavcev skoraj štiri petine bolni-
kov s sladkorno boleznijo tipa 2 jem-
lje več zdravil za zdravljenje svoje
bolezni. 

Poleg tega je vsak peti vprašani
bolnik priznal, da vsaj enkrat na
teden ne vzame zdravila, približno
vsak deseti bolnik pa je priznal, da

zdravila ne vzame dva- do štirikrat
na teden. Najmanj tretjina zdravstve-
nih delavcev se je zelo strinjala, da je
neupoštevanje navodil za jemanje
zdravil glavni dejavnik slabega na-
dzora bolezni. 

Ko so bolnike s sladkorno bolezni-
jo vprašali, zakaj pozabijo vzeti zdra-
vilo, zamudijo odmerek ali ne vzame-
jo zdravila, so najpogosteje odgovo-
rili, da morajo jemati preveč zdravil,

da se bojijo neželenih učin-
kov, nekateri so celo menili,
da zdravil ni treba jemati
vsak dan. Večina vprašanih
bolnikov je odgovorila, da bi
zdravilo, ki bi ga lahko jema-
li enkrat na dan, pripomoglo
k učinkoviti obravnavi bole-
zni in zagotovilo, da bi rutin-
sko sledili dnevnemu progra-
mu zdravljenja.

Medtem ko je polovica
zdravstvenih delavcev v razi-
skavi navedla, da svojim bol-
nikom redno predpisujejo
zdravila iz novejših razredov,

se je le majhen delež (približno štiri
odstotke) njihovih bolnikov zdravil s
temi novimi zdravili in tako rekoč vsi
vprašani zdravstveni delavci so meni-
li, da bi manj omejitev pri predpiso-
vanju pripomoglo k učinkovitejši
obravnavi bolezni. 

»Povratne informacije s strani bolni-
kov in zdravstvenih delavcev kažejo,
da bi preprostejše odmerjanje poma-
galo bolnikom s sladkorno boleznijo
pri učinkovitejši obravnavi njihove bo-
lezni, zdravstveni delavci pa menijo,
da bi bila koristna tudi večja prožnost
pri izbiri zdravljenja,« je povedal pro-
fesor Stephen Colagiuri, član nadzor-
nega odbora raziskave in profesor za
bolezni presnove na univerzi v Sydne-
yju v Avstraliji. »Sprememba protoko-
lov zdravljenja bi lahko pomagala
zmanjšati pomembno človeško obre-
menitev in ekonomski vpliv sladkorne
bolezni po vsem svetu,« je dodal
propfesor Colagiuri.

Ekonomska in socialna bremena
sladkorne bolezni tipa 2
PPrrvvee uuggoottoovviittvvee ssvveettoovvnnee rraazziisskkaavvee DDiiaabbeetteess IImmppaacctt SSuurrvveeyy,, kkii jjee bbiillaa vv zzaaččeettkkuu sseepptteemmbbrraa pprreeddssttaavvlljjeennaa vv
ookkvviirruu 4444.. lleettnneeggaa ssrreeččaannjjaa EEvvrrooppsskkee zzvveezzee zzaa rraazziisskkoovvaannjjee ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii ((EEuurrooppeeaann AAssssoocciiaattiioonn ffoorr tthhee
SSttuuddyy ooff DDiiaabbeetteess,, EEAASSDD)),, kkaažžeejjoo,, ddaa mmaannjj kkoott 5500 ooddssttoottkkoovv lljjuuddii ss ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezznniijjoo ttiippaa 22 ddoosseeggaa cciilljjnnoo
vvrreeddnnoosstt HHbbAA11cc,, kkaazzaallnniikkaa uurreejjeennoossttii kkrrvvnneeggaa ssllaaddkkoorrjjaa.. 



EKONOMSKO BREME
SLADKORNE BOLEZNI

Ker ocene kažejo, da se bo slad-
korna bolezen še širila, je iskanje re-
šitev, ki bodo pripomogle k obravna-
vi bolezni in njenih posledičnih za-
pletov, zelo pomembno za zmanjša-
nje ekonomskih ovir in bremena na
svetovni ravni. Sladkorna bolezen
vpliva na delovno sposobnost bolni-
kov. Skoraj petina bolnikov, ki so so-
delovali v raziskavi (od 14 odstotkov
v Evropi do 22 odstotkov v Kanadi)
in so bili zaposleni, je povedala, da
je sladkorna bolezen zmanjšala nji-
hovo delovno sposobnost. Prav tako
je do 20 odstotkov vprašanih bolni-
kov (16 odstotkov v Kanadi in Veliki
Britaniji), ki v času raziskave niso
delali, prenehalo delati prav zaradi
sladkorne bolezni.

Medtem ko vlade držav po vsem
svetu dajejo denar za boj proti epi-
demiji sladkorne bolezni, zdravstveni
delavci iz Evrope in Kanade, ki so so-
delovali v raziskavi, odločno opomi-
njajo, da se je treba bolj usmeriti na
preprečevanje zapletov sladkorne bo-
lezni tipa 2, to je učinkoviteje zdravi-
ti bolnike, da bodo ohranili vrednost

krvnega sladkorja na ciljni ravni, kot
na zdravljenje zapletov, potem ko se
ti že razvijejo. Večina vprašanih
zdravstvenih delavcev meni, da so
pogostejši in daljši posveti izjemno
pomembni pri tem, da bolniki dose-
žejo cilj zdravljenja. 

»Epidemije sladkorne bolezni ne
bomo mogli zlahka rešiti, vendar je
ta raziskava poudarila, da je potre-
ben večstranski pristop k problemu.
To se začne s spodbujanjem k zgo-

dnjim spremembam načina življenja
pri bolnikih s tveganjem in se nada-
ljuje s spodbujanjem k sodelovanju
pri zdravljenju ter učinkovitim izo-
braževanjem in obveščanjem bolni-
kov, potem ko začnejo jemati zdravi-
la,« je dejal malezijski profesor Chan
Siew Pheng, član nadzornega odbora
za raziskave in endokrinolog Univer-
sity of Malaya Medical Centre v Kuala
Lumpurju, Malezija.

K. L.

O RAZISKAVI DIABETES IMPACT SURVEY
Raziskavo Diabetes Impact Survey, ki jo je naročil Merck, v številnih državah

znan pod imenom Merck, Sharp and Dohme (MSD), je razvil in podprl nadzor-
ni odbor svetovno znanih zdravstvenih, znanstvenih in kliničnih strokovnja-
kov s področja sladkorne bolezni. Med njimi so profesor Anthony Barnett,
diabetolog iz Velike Britanije, Lori Berard, medicinska sestra iz Kanade, pro-
fesor Stephen Colaguiri, endokrinolog iz Avstralije, profesor dr. Ilhan Satman,
diabetolog-endokrinolog iz Turčije, in profesor Chan Siew Pheng, endokrino-
log iz Malezije. 

Namen raziskave je bil oceniti težave in ovire v zvezi z dostopnostjo in ugo-
toviti, kako vplivajo na celotno breme sladkorne bolezni. V te preliminarne
ugotovitve so bili vključeni odgovori 565 zdravstvenih delavcev in 402 bolni-
kov s sladkorno boleznijo iz štirih držav: Kanade, Francije, Nemčije in Velike
Britanije. Celotni rezultati raziskave bodo vključevali še ugotovitve iz Indije in
Mehike, predvidoma pa bodo predstavljeni ob letošnjem svetovnem dnevu
sladkorne bolezni.
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Sitagliptin, zdravilo za zdravljenje
sladkorne bolezni tipa 2, ki je lani pri-
dobil dovoljenje za promet pristojnega
organa Evropske unije, je od junija na
voljo tudi slovenskim bolnikom. Zdra-
vilo je razvrščeno na pozitivno listo
zdravil z omejitvijo uporabe za dolo-
čene bolnike. Gre za prvo in edino
zdravilo na recept iz novega razreda
zdravil, imenovanega zaviralci dipepti-
dil peptidaze 4 (zaviralci DPP-4).

Zdravilo poveča sposobnost telesa,
da samo zniža povišano raven slad-
korja v krvi. Zaviralci DPP-4 namreč
delujejo tako, da okrepijo inkretinski
sistem. Zdravilo je v EU odobreno za
uporabo v kombinaciji z določenimi
drugimi zdravili za izboljšanje ureje-
nosti ravni krvnega sladkorja pri bol-
nikih s sladkorno boleznijo tipa 2, če
urejenost sladkorne bolezni z dieto
in telesno vadbo ter zdravljenjem s
temi drugimi zdravili ni zadostna.

INKRETINSKI SISTEM
Inkretini so snovi, ki jih izločajo ce-

lice črevesja izključno po zaužitem
obroku hrane, ko se začasno zviša
vrednost krvnega sladkorja. Vloga in-
kretinov je, da pospešijo izločanje in-
zulina iz beta celic trebušne slinavke
ter iz alfa celic zmanjšajo izločanje
glukagona in tako signalizirajo je-
trom, naj zmanjšajo tvorbo glukoze.
Inkretini imajo kratko življenjsko
dobo, saj jih v nekaj minutah razgra-
di encim dipeptidil peptidaza. 

To je naravna varovalka, ki zago-
tavlja, da bodo inkretini stimulirali
povečano izločanje inzulina in
zmanjšano tvorbo glukoze v jetrih
samo toliko časa, kolikor časa obrok
hrane obremenjuje telo z dodatnim
sladkorjem. Ko »dodatnega vira«
sladkorja za delovanje telesnih celic
ni več, se inkretini ne izločajo in se
urejanje ravni krvnega sladkorja vrne
na izhodišče. 

VPLIV ZDRAVILA
NA INKRETINSKI SISTEM

Pri sladkornih bolnikih je bilo ugo-
tovljeno pomanjkljivo delovanje in-

kretinskega sistema. Sitagliptin s
tem, da zavre razgradnjo v črevesju
nastalih inkretinov, podaljša njihovo
življenjsko dobo in delovanje po
obroku, kar izboljša delovanje beta
in alfa celic trebušne slinavke in
omogoča vpliv na raven krvnega
sladkorja izključno v povezavi z
obrokom hrane. Če bolnik pozabi
zaužiti obrok hrane, se inkretini in
encim dipeptidil peptidaza ne izloča-
jo in zdravilo nima na kaj delovati.
Zato ni nevarnosti prevelikega padca
krvnega sladkorja (hipoglikemije). Ta-
kšno delovanja zdravila je nov tera-
pevtski pristop.

»Sladkorno bolezen ima v Evropi
več kot 53 milijonov ljudi, to je
osem odstotkov vsega prebivalstva.
Skoraj polovica med njimi ne dose-
ga ciljnih vrednosti glukoze. Regi-
stracija sitagliptina v EU bolnikom
omogoča prepotrebno zdravilo, ki
jim bo pomagalo spopadati se s
sladkorno boleznijo,« je dejal Stefan
Oschmann, predsednik Merck &
Co., Inc., za Evropo, Srednji vzhod,
Afriko in Kanado.

ENKRAT NA DAN
ZA UČINKOVITO ZNIŽEVANJE
RAVNI KRVNEGA SLADKORJA

V klinični raziskavi pri bolnikih, ki
kljub zdravljenju z metforminom
niso imeli nadzorovane ravni krvnega
sladkorja, so z dodajanjem sitaglipti-
na po 18 tednih dosegli dodatno zni-
žanje glikoliziranega hemoglobina
(HbA1c - kazalnik dolgotrajne ureje-
nosti krvnega sladkorja) v primerjavi
s skupino, ki je kot dodatek metfor-
minu prejemala placebo. Učinki so
bili boljši v podskupini bolnikov z
višjo izhodiščno vrednostjo HbA1c (s
slabšo urejenostjo sladkorne bole-
zni). V tej raziskavi je ciljne vrednosti
(HbA1c manj kot 7,0 odstotkov, po
priporočilih Mednarodnega združenja
za sladkorno bolezen) po 18 tednih
doseglo več kot štirikrat več bolni-
kov, ki so jim dodali sitagliptin, kot
tistih, ki so še naprej jemali le met-
formin.

V drugi raziskavi je bila dokazana
primerljiva učinkovitost sitagliptina s
pogosto uporabljanim antidiabetič-
nim zdravilom glipizid. Sitagliptin so
primerjali z glipizidom (enega ali
drugega so dodali k že obstoječemu
zdravljenju z metforminom). Obe
zdravili sta raven krvnega sladkorja
znižali enako; preiskovanci v skupini,
ki je dobivala sitagliptin, pa so poleg
tega izgubili 1,5 kg telesne teže,
medtem ko so tisti iz skupine z glipi-
zidom pridobili 1,1 kilograma. Tudi
hipoglikemija (prenizka raven krvne-
ga sladkorja) je bila bistveno pogo-
stejša v skupini bolnikov, ki so preje-
mali glipizid in metformin (32 od-
stotkov) kot pri bolnikih, zdravljenih
s sitagliptinom in metforminom (4,9
odstotka).

Poleg tega je bilo na živalskih mo-
delih sladkorne bolezni tipa 2 tudi
dokazano, da zdravljenje z analogom
sitagliptina poveča število beta celic,
normalizira razmerje med beta in
alfa celicami, poveča vsebnost inzuli-
na v beta celicah in z glukozo stimu-
lirano izločanje inzulina. Pri živalih,
ki so prejemale glipizid, teh učinkov
ni bilo. Pričakovati je, da je delovanje
pri ljudeh enako, zato bi zaviralci
DPP-4 lahko potencialno upočasnili
ali ustavili napredujoče propadanje
beta celic pri bolnikih s sladkorno
boleznijo tipa 2, kar morajo še
ovrednotiti v dolgoročnih kliničnih
raziskavah.

Pridobljena registracija velja v vseh
27 državah članicah Evropske unije in
v večini teh držav se zdravilo tudi že
uporablja. V Sloveniji je bilo junija
zdravilo razvrščeno na pozitivno listo
zdravil, z omejitvijo uporabe za
samo določene bolnike.

S. B.

* Ministrstvo za zdravje opozarja, da besedi-
lo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati le
na zdravniški recept. O primernosti zdravi-
la za uporabo pri posameznem bolniku
lahko presoja le pooblaščeni zdravnik. Do-
datne informacije dobite pri svojem zdra-
vniku ali farmacevtu.

Novo zdravilo za zdravljenje
sladkorne bolezni tipa 2 
SSiittaagglliippttiinn ((jjaannuuvviiaa))** uuččiinnkkoovviittoo zznniižžuujjee rraavveenn kkrrvvnneeggaa ssllaaddkkoorrjjaa iinn jjee pprrvvii pprreeddssttaavvnniikk nnoovveeggaa rraazzrreeddaa 
zzddrraavviill zzaa zzddrraavvlljjeennjjee ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii



Asist. DDrraažžeennkkaa PPoonnggrraacc BBaarrlloovviičč, dr. med.,
asist. dr. JJeellkkaa ZZaalleetteell VVrrttoovveecc, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, KO za
endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni 

V zvezi z visokim krvnim tlakom je
veliko dilem, zmot in vprašanj. Odgo-
vori na ta vprašanja so pogosto na-
pačni, zato ne bo odveč, če nekatere
najpogostejše posebej pojasnimo.

SSttaarr sseemm 5500 lleett.. MMoojj kkrrvvnnii
ttllaakk jjee vv ppoovvpprreeččjjuu 116600//9955
mmmmHHgg.. SS tteemm sseemm
zzaaddoovvoolljjeenn,, kkeerr sseemm nneekkjjee
sslliiššaall,, ddaa jjee nnoorrmmaallnnii kkrrvvnnii
ttllaakk 112200 ++ lleettaa ssttaarroossttii..
Za opredelitev normalnega

krvnega tlaka v medicini že
več let ne uporabljamo nika-
kršnih formul. Znano je, da je
ciljni krvni tlak za bolnike s
sladkorno boleznijo manj kot
130/80 mmHg, kar velja ne
glede na starost. Vsak tlak, ki
je višji od navedenega, je pre-
visok in ga je treba začeti de-
javno in čim prej zdraviti. Po-
večani krvni tlak namreč
resno ogroža zdravje, saj so
njegovemu škodljivemu vplivu
vsak trenutek vsak dan izpo-
stavljeni srce, žile in drugi
življenjsko pomembni organi. 

NNee zzaanniimmaa mmee,, aallii iimmaamm
ppoovveeččaann kkrrvvnnii ttllaakk aallii nnee.. PPooččuuttiimm ssee
iizzvvrrssttnnoo,, ttoorreejj sseemm zzddrraavv.. 
Ocenjujemo, da kar tretjina do po-

lovica ljudi, ki ima zvišan krvni tlak,
tega ne ve. Zakaj je to slabo? Zvišan
krvni tlak resno škoduje zdravju. Ne-
zdravljen ali slabo zdravljen zvišan
krvni tlak lahko privede do invalidno-
sti ali celo do prezgodnje smrti. Kdaj
bodo nastopile prve težave, je odvi-
sno od posameznika. Pri nekaterih
bolnikih težave nastanejo v prvem
letu, pri drugih pa morda po več de-
setletjih ugotovimo, da je zvišan
krvni tlak kvarno vplival na srce,
ožilje, možgane, ledvice ali oči.

ZZddrraavvnniikk mmii jjee rreekkeell,, ddaa iimmaamm zzvviiššaann
kkrrvvnnii ttllaakk,, vveennddaarr nniimmaamm nniikkaakkrrššnniihh
tteežžaavv.. PPrraavvzzaapprraavv ssee vveeččiinnoo ččaassaa
ppooččuuttiimm ooddlliiččnnoo.. TTaabblleettee,, kkii mmii jjiihh 
jjee pprreeddppiissaall,, vvzzaammeemm ssaammoo tteeddaajj,, kkoo
mmee bboollii ggllaavvaa aallii kkoo ssee kkaakkoo ddrruuggaaččee
ssllaabbššee ppooččuuttiimm..
Povečan krvni tlak praviloma ne

povzroča težav. Zanj pravimo, da je
»tihi ubijalec«. S tem izrazom želi-

mo ponazoriti, da bolnik na pogled
nima težav, po nekaj časa traja-
jočem obdobju zvišanega krvnega
tlaka pa se lahko začnejo srčno-žilni
zapleti, kot so srčna kap, motnje
srčnega ritma, možganska kap,
okvare ledvic, gangrena nog, okvare
vida in prezgodnja smrt. Zato je
zelo pomembno, da se zvišan krvni
tlak čimprej odkrije in čimprej
začne zdraviti. Občasno lahko
zvišan krvni tlak povzroča težave,
na primer glavobole, predvsem v
zatilju, šumenje v ušesih, vrtoglavi-
co, nerazložljivo utrujenost, motnje
vida in motnje spanja. 

Med zdravljenjem je nujno, da
bolnik predpisane tablete jemlje
vsak dan v predpisanem odmerku.
Odmerkov tablet bolnik ne sme pri-
lagajati glede na trenutno izmerje-
no vrednost krvnega tlaka. Neredno
in samosvoje jemanje tablet je ne-
varno, saj bolnika izpostavlja večjim
nihanjem krvnega tlaka, kot je
treba, in ga s tem celo bolj ogroža s

srčno-žilnimi zapleti.
Zdravljenje povečanega kr-
vnega tlaka je praviloma
dosmrtno. 

KKrrvvnnii ttllaakk mmii ččeezz ddaann zzeelloo
nniihhaa.. VVččaassiihh,, kkoo ssii ggaa
iizzmmeerriimm,, jjee nnoorrmmaalleenn,, 
vvččaassiihh ppaa pprreesseenneettlljjiivvoo vviissookk..
ZZ mmoojjiimm kkrrvvnniimm ttllaakkoomm jjee
nneekkaajj nnaarroobbee..

Normalno je, da krvni
tlak niha iz trenutka v tre-
nutek, dan za dnem. Nava-
dno je najnižji med spa-
njem in najvišji zjutraj, ko
se zbudimo. Odvisen je še
od dihanja, telesnega napo-
ra, čustvenega stresa,
zaužite hrane in pijače,
temperature, splošnega
zdravja in hormonov. Višji
je tudi, če imamo na pri-
mer poln mehur. Pomem-
bno pa je, da krvni tlak v

mirujočem, sedečem položaju v pov-
prečju ni višji od ciljnega krvnega
tlaka, ki je za bolnike s sladkorno
boleznijo manj kot 130/80 mmHg, če
ga merimo v ordinaciji.

VVeelliikkookkrraatt ssii iizzmmeerriimm ssppooddnnjjoo
vvrreeddnnoosstt kkrrvvnneeggaa ttllaakkaa ookkrroogg 
6600 mmmmHHgg.. TTeeggaa ssee uussttrraaššiimm,, kkeerr ssee
mmii zzddii,, ddaa jjee ttoo pprreenniizzeekk kkrrvvnnii ttllaakk..

Višji kot je tlak, večja je škoda, ki
jo povzroča srcu in krvnim žilam po
vsem telesu. Kakšen je ciljni krvni
tlak za posameznega bolnika, je
odvisno od njegovih bolezni in nje-
govega splošnega stanja. Praviloma

Najpogostejša vprašanja in zmote 
o povečanem krvnem tlaku

Z A  N A Š E  Z D R A V J E

CCiilljjnnaa vvrreeddnnoosstt kkrrvvnneeggaa ttllaakkaa jjee pprrii zzddrraavviihh lljjuuddeehh mmaannjj kkoott 114400//9900 mmmmHHgg,, pprrii bboollnniikkiihh ss ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezznniijjoo
ppaa mmaannjj kkoott 113300//8800 mmmmHHgg.. PPoogglleejjmmoo,, kkaatteerraa ssoo nnaajjppooggoosstteejjššaa vvpprraaššaannjjaa gglleeddee vviissookkeeggaa kkrrvvnneeggaa ttllaakkaa
((hhiippeerrtteennzziijjee)) iinn kkaakkššnnii ssoo pprraavviillnnii ooddggoovvoorrii nnaa ttaa vvpprraaššaannjjaa.. 
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pa velja: čim nižji, tem boljši! Pri
zdravih odraslih ljudeh je krvni tlak
okrog 110/65 mmHg, poleg tega
ima veliko ljudi, sploh mlajših
žensk, krvni tlak tudi 90/60 mmHg.
Vrednost spodnjega krvnega tlaka
je lahko celo 50 ali 40 mmHg, pa to
ni nič narobe. Res pa je, da se neka-
teri bolniki slabše počutijo, če se
spodnji krvni tlak zniža pod 50
mmHg, kar je lahko povezano s
slabšo polnitvijo žil, ki prehranjuje-
jo srce. Pri takih bolnikih poskrbi-
mo, da je spodnji krvni tlak vsaj 50
mmHg. 

ZZvviiššaann kkrrvvnnii ttllaakk jjee eennaakkoo nneevvaarreenn
pprrii bboollnniikkiihh ss ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezznniijjoo kkoott
pprrii ddrruuggiihh bboollnniikkiihh..
Zvišan krvni tlak je resna bolezen

ne glede na to, ali ima bolnik slad-
korno bolezen ali ne. Je pa
ogroženost s srčno-žilnimi zapleti
pri istem tlaku večja pri sladkornih
bolnikih kot pri bolnikih brez slad-
korne bolezni. Zato je ciljni krvni
tlak (manj kot 130/80 mm Hg) pri
bolnikih s sladkorno boleznijo po-
stavljen niže. Prav tako velja, da je
dodatno znižanje krvnega tlaka

proti nižjim ciljnim vrednostim pri
bolnikih s sladkorno boleznijo pove-
zano z dodatnimi ugodnimi učinki.
Zato priporočamo zgodnje zdravlje-
nje s tabletami, in to že pri visoko
normalnem krvnem tlaku, torej pri
vrednostih 135/85 mmHg.

ZZddrraavvnniikk mmii jjee pprreeddppiissaall ššttiirrii ttaabblleettee
zzaa zznniižžeevvaannjjee kkrrvvnneeggaa ttllaakkaa nnaa ddaann..
TToo ssee mmii zzddii vveelliikkoo pprreevveečč zzaa eennoo
bboolleezzeenn.. RRaadd bbii,, ddaa zzddrraavvnniikk uuggoottoovvii,,
kkaatteerree ttaabblleettkkee mmii ppoommaaggaajjoo iinn mmii
pprreeddppiissuujjee ssaammoo ttiissttee..
Za zdravljenje zvišanega krvnega

tlaka obstaja v Slovenji veliko vrst
zdravil. Razlikujejo se po načinu de-
lovanja, po trajanju in moči delova-
nja, po hitrosti začetka delovanja,
po dodatnih ugodnih učinkih, ki jih
imajo na telesne organe in organske
sisteme in po nezaželenih učinkih.
Zdravniki se o vrsti zdravil, ki jih
bomo predpisali, odločimo indivi-
dualno, na podlagi bolnikovega
načina življenja in morebitnih pri-
druženih boleznih. Praviloma pri
bolnikih s sladkorno boleznijo, ki
imajo zvišan krvni tlak, potrebuje-
mo za doseganje ciljnih vrednosti

krvnega tlaka kombinacijo treh ali
štirih različnih vrst zdravil. Res je,
da imajo nekatere vrste zdravil za
zdravljenje zvišanega krvnega tlaka
boljši učinek pri posamezniku kot
druge vrste, vendar kljub temu v
večini primerov za optimalno urejen
krvni tlak ena vrsta zdravil ne za-
došča. To ne pomeni, da posame-
zna zdravila niso učinkovita, ampak
da je velikokrat treba »streljati iz
več topov hkrati«, z zdravili, ki delu-
jejo na različne načine, da se krvni
tlak normalizira. 

Zdravniki razumemo stisko bolni-
kov, ki morajo vsak dan uživati več
vrst tablet zaradi sladkorne bolezni,
ki so jim po možnosti dodane še ta-
blete zaradi povečanega krvnega
tlaka ali zaradi povečanega holeste-
rola in morda še kakšne. Bolniki, ki
zaužijejo več kot 10 ali celo 20 ta-
bletk na dan, sploh niso tako redki.
Vendar gre za bolezni, na katere vpli-
va veliko dejavnikov, vsaka tabletka
pa večinoma lahko deluje le na en
dejavnik. Žal teorija ena bolezen, eno
zdravilo ne drži.

(Nadaljevanje v prihodnji številki)

Knjižice V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE lahko dobite pri vašem izbranem zdravniku ali pa jih poiščete    
na Krkini spletni strani www.krka.si/zdravje.

Več informacij o visokem krvnem tlaku in ostalih nevarnostih za srce in žilje dobite    
na spletni strani   www.ezdravje.com/srce.

V   SKRBI   ZA   VAŠE   ZDRAVJE
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Naj bo sladkorni bolnik ali novinar,
oba bi morala misliti večplastno. Čla-
nek novinarke Diane Zajec, ki je bil
17. novembra objavljen v Delu, govori
o izkušnjah hospitalizirane zdravni-
ce, sicer sladkorne bolnice, ki bi se
lahko končale tragično, ker pri hipo-
glikemiji ni pravočasno dobila pomo-
či medicinske sestre. 

V bolnišnici so ji namreč namerili
tako nizek sladkor v krvi, da bi mora-
la tako rekoč v tistem hipu dobiti
hrano in pijačo, saj bi se le tako lahko
izognili zapletom, a se je medicinska
sestra vrnila s hrano in pijačo šele
čez pol ure. Pacientka si je v tem
času na srečo vsaj za silo opomogla z
želeji, ki jih je imela v torbici, in tako
premostila najhujšo krizo …

STROKOVNE NAPAKE
IN PRESLABO POZNAVANJE
BOLEZNI

Po izkušnjah omenjene zdravnice
je ključni krivec preslabo poznavanje
bolezni. Pa ne le pri bolnikih, temveč
tudi pri strokovnem osebju, pri tistih
zdravnikih in medicinskih sestrah, ki
nimajo vsak dan opravka s sladkorni-
mi bolniki in bolezni preprosto ne
poznajo dovolj, da bi lahko ukrepali
povsem pravilno. 

V praksi pogosto nastajajo stroko-
vne napake, ki potrjujejo, da bo na
tem področju potrebno veliko celovi-
tejše izobraževanje. Vsak drugi slad-
korni bolnik – in teh je čedalje več,
saj se zbolevnost opazno povečuje –
še vedno ne ve, kako biti kos svoji
bolezni in kako jo čim bolje obvlado-
vati. Ko zaradi zapletov pride v bolni-
šnico, tam (marsikje) ne vedo niti
tega, kakšno hrano mora dobivati. 

Medicinske sestre, denimo, nema-
lokrat ne vedo, da mora bolnik dobiti
bazalni inzulin v vsakem primeru, in
to nujno. Pri tem se velja vprašati,
kako je v današnjem času mogoče,
da zaposleni v zdravstvu – ne glede
na to, da niso specializirani prav za
sladkorno bolezen – ne poznajo tako

osnovnih prvin in
zahtev pri zdravlje-
nju bolezni.

POMEMBNA
VLOGA
DIABETOLOŠKIH
MEDICINSKIH
SESTER

Omenjeni prispe-
vek je dobrodošel
za napotek, da bi
vsi, ki nas to zani-
ma ali bi nas mora-
lo zanimati in
strezniti, morali
razmišljati širše,
kar je tudi dodano
na naslovni strani

časopisa Delo. Zdravstvena politika
in osnutek strategije in akcijskega
načrta nacionalnega programa RS za
diabetes skoparita s postdiplomskim
izobraževanjem medicinskih sester,
tako da so te vse prevečkrat samou-
ke in pogosto prepuščene procesu
izobraževanja na delovnem mestu. 

Izkušene učiteljice in izvajalke
zdravstvene nege ter pomoči diabeti-
kom so medicinske sestre na diabe-
toloških oddelkih bolnišnic in v dia-
betoloških dispanzerjih. Z dodatnim

praktičnim in teoretičnim znanjem
hitro pomagajo sladkornemu bolni-
ku, ko je ta nemočen. Če si kaj zlo-
mim, bi seveda najraje ležala na dia-
betološkem oddelku. Ker omenjena
želja odpade, se bojim drugačnih
sprejemov. 

Diabetološka sestra ima pomem-
bno vlogo v preventivi in kurativi
sladkornega bolnika. Uči ga, kaj naj
je in koliko hrane lahko zaužije.
Nauči ga injiciranja insulina. To je za
bolnika najtežja izkušnja. Včasih po-
stane tudi pacientova sovražnica.
Predvsem tedaj, ko njeno uho zazna
glas kakšnega nevedneža – sladkor-
nega bolnika, ki vzvišeno opravlja
»neuke sestre« in upa, da bo zdravni-
ka zlahka pretental. 

HUMANA IN
NE PLAČILNA ENERGIJA

Soočam se s širokimi vzroki na-
stanka in urejanja kronične, neoz-
dravljive sladkorne bolezni. Sem člo-
vek, ki potrebuje hitro pomoč in
nego. Sem tudi oživljenka, učenka
ogljikohidratnih vrednosti, uporab-
nosti insulinske črpalke itd. Zato
hvala sestram iz Domžal, Vidi, Anici,
Nini, Ireni in še bi lahko naštevala, a
sem že malo pozabljiva. Večina se-
ster opravlja zdravstveno delo s hu-
manim energentom in čedalje manj s
plačilnim. 

Dajmo roko na srce, pacienti in
znanost. Ne pozabimo na obljube v
osnutku nacionalnega programa za
diabetes, saj je medicinska sestra
bolnikova in zdravnikova nujna stro-
kovna pomoč, kar potrjuje zgoraj
omenjena negativna izkušnja zdra-
vnice sladkorne bolnice. Da jeseni
ne bomo teptali le mokrega listja na
tleh, temveč njihovo zlatorumeno
prhutanje. In ugriznili v sočno jabol-
ko, ne preveč sladko, a včasih do-
brodošlo.

Anica Kvas

Medicinske sestre: 
pozabljene, prezrte, kritizirane …
OObb nnaaššeemm pprraazznnoovvaannjjuu ssvveettoovvnneeggaa ddnneevvaa ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii,, 1144.. nnoovveemmbbrruu,, ddooddaattnneemm iizzppooppoollnnjjeevvaannjjuu iinn
uuččeennjjuu,, oobb šštteevviillnniihh rreekkrreeaattiivvnniihh ppoohhooddiihh ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv vv SSlloovveenniijjii nnaa ssvveettoovvnnii ddaann ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii
ssppoozznnaavvaamm nneekkaajj tteehhttnniihh nnaappaakk ddoojjeemmaannjjaa vvllooggee mmeeddiicciinnsskkee sseessttrree pprrii zzddrraavvssttvveennii oosskkrrbbii ssllaaddkkoorrnneeggaa bboollnniikkaa..
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Še zlasti smo bili ogorčeni ob na-
vedbi, da v Sloveniji ni strokovnja-
kov za diabetična stopala. Proti tej
navedbi smo protestirali in nekaj
dni pozneje prejeli uradno opraviči-
lo, da je šlo za nesporazum in na-
pačno razlago povedanega.

Kakorkoli, v tem času smo bili
priče tudi dobre novice, ki bi morala
tudi dvomljivce prepričati o tem, da
se v Sloveniji v zvezi z diabetično
nogo veliko dogaja. Izšla je namreč

tretja izdaja priročnika Oskrba dia-
betičnega stopala. 

»Ko smo leta 1997 pripravljali
prvo izdajo, smo še krepko orali le-
dino. Knjižico smo namenili najprej
medicinskim sestram in zdravstve-
nim tehnikom in kot učno gradivo
za tečaj o oskrbi diabetičnega sto-
pala. Druga izdaja, leta 2003, je
bila obsežnejša, za tretjo izdajo
leta 2008 pa smo se pripravili še
bolj sistematično. K pisanju smo
povabili tudi strokovnjake s podro-
čij, ki so bila v prvih dveh izdajah
spregledana. V mislih imam pred-
vsem psihosocialne vidike,« je po-
vedala doc. dr. Vilma Urbančič-
Rovan, dr. med., glavna urednica
priročnika. Sourednika sta bila
prim. mag. Miha Koselj, dr. med., in
prim. Ciril Triller, dr. med. Pri pisa-
nju priročnika je sodelovalo več kot
40 strokovnjakov.

Knjiga seveda ni več namenjena
zgolj medicinskim sestram in
zdravstvenim tehnikom, ampak
prav vsem zdravstvenim delavcem,
ki se pri svojem delu srečujejo s
sladkornimi bolniki: zdravnikom,
medicinskim sestram, socialnim de-
lavcem, fizioterapevtom, pa naj de-
lajo v osnovnem zdravstvu ali pa v
specialističnih internističnih, kirur-
ških, nevroloških ali ortopedskih
ambulantah.

Priročnik obsega 340 barvnih
strani, poglavja pa so bogato
opremljena z barvnimi fotografija-
mi. Je rezultat dolgoletnih skupnih
prizadevanj strokovnjakov različnih
specialnosti iz različnih enot Uni-
verzitetnega kliničnega centra in
zunaj njega. 

S. B.

Izšla je tretja izdaja priročnika
Oskrba diabetičnega stopala

VV zzaaččeettkkuu ookkttoobbrraa jjee ddvviiggnniillaa mmeedd
sslloovveennsskkiimmii ddiiaabbeettoollooggii pprreecceejj
pprraahhuu oobbjjaavvaa iizzsslleeddkkoovv rraazziisskkaavvee
HHeeaalltthh CCoonnssuummeerr PPoowweerrhhoouussee,, 
kkii jjee SSlloovveenniijjoo uuvvrrssttiillaa ššeellee nnaa 
1188.. mmeessttoo mmeedd 2299 ooppaazzoovvaanniimmii
ddrržžaavvaammii gglleeddee oobbrraavvnnaavvee bboollnniikkoovv
ss ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezznniijjoo..



Knjižica bo zagotovo prišla prav
tudi vsem, ki se zaradi sladkorne
bolezni zdravijo že več let, a jim
do zdaj ni uspelo najti kratke in
jasne razlage svoje bolezni. Avtor
Aleš Skvarča, dr. med., je zdravnik
diabetolog, zaposlen v Univerzi-
tetnem kliničnem centru v Ljublja-
ni. Knjižica pregledno, poljudno in
hkrati strokovno spregovori o
sladkorni bolezni.

V začetnih poglavjih bralcu nazor-
no predstavi sladkorno bolezen in
njene glavne značilnosti. V nada-
ljevanju obrazloži, kako sladkorna
bolezen nastane, kakšni zapleti
lahko nastanejo in katere so
spremljajoče bolezni. Predstavi
načine zdravljenja, dotakne pa se
tudi problematike debelosti in
poudari pomen zdravega načina
življenja. Poudarek je zlasti na
sladkorni bolezni tipa 2, ki so jo

nekoč imenovali starostna slad-
korna bolezen, saj je med prebi-
valstvom najbolj razširjena, števi-
lo obolelih pa se še vedno strmo
povečuje.

Avtor pojasni, da je mogoče ob
zdravem načinu življenja ter pra-
vilnem in nadzorovanem zdravlje-
nju s to boleznijo normalno živeti,
predvsem pa bistveno zmanjšati
nevarnost zapletov, ki jih prinaša.
Za konec poda tudi nekaj nasvetov,
ki jih je smiselno upoštevati pred
obiskom pri zdravniku. Knjižico
poživijo tudi ilustracije mladega
Andreja Erjavca. 

Knjižico lahko brezplačno dobite v
svoji diabetološki ambulanti, izpo-
sodite pa si jo lahko v knjižnicah
po Sloveniji. Izdajo knjižice je
omogočila farmacevtska družba
Roche Ljubljana.

IIzzššllaa jjee kknnjjiižžiiccaa
PPrrvvii ssllaaddkkii kkoorraakkii

VV zzaaččeettkkuu ookkttoobbrraa jjee iizzššllaa kknnjjiižžiiccaa PPrrvvii ssllaaddkkii
kkoorraakkii.. NNaammeennjjeennaa jjee pprreeddvvsseemm bboollnniikkoomm 
ss ssllaaddkkoorrnnoo bboolleezznniijjoo,, kkii ssoo pprreedd kkrraattkkiimm 

iizzvveeddeellii zzaa ssvvoojjoo bboolleezzeenn.. 
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MMiicchhaaeell DDvvoorraakk,, dr. dent. med.

Izsledki raziskave, ki je bila junija
objavljena v strokovni reviji The Lan-
cet Oncology, kažejo na povečano
nevarnost nastanka raka pri parodon-
talnih bolnikih.

OD VNETIH DLESNI DO
PARODONTALNE BOLEZNI

O parodontalni bolezni govorimo,
kadar nezdravljeno vnetje dlesni na-
preduje v globlja obzobna tkiva.
Zato je zelo pomembno, da ob
prvih znakih vnetja dlesni takoj
ukrepamo. Vneta dlesen je nabre-
kla, otekla in občutljiva na dotik.
Spremeni tudi barvo iz svetlo rožna-
te, ki je značilna za zdravo dlesen,
v rdečo. Vneta dlesen rada zakrvavi
že ob ščetkanju, dotiku ali ugrizu v
trdo hrano. Zato je krvaveča dlesen
alarmni signal. 

Vnetje dlesni v večini primerov
lahko odpravimo z izboljšano ustno
higieno. Bakterije v mehkih zobnih
oblogah oziroma v zobnem plaku
so tiste, ki povzročajo vnetje dlesni.
Zato jih moramo natančno in redno
odstranjevati. Uporabimo mehko
zobno ščetko z več tisoč ščetinami,
s katero bomo lahko nežno, a učin-
kovito očistili rob dlesni. Zelo po-
membno je čiščenje medzobnih pro-
storov, saj se vnetje dlesni najprej
začne tam. Uporabimo medzobno
ščetko pravilne velikosti in/ali
zobno nitko.

PARODONTALNA BOLEZEN
IN RAK TREBUŠNE SLINAVKE

V začetku lanskega leta so stroko-
vnjaki s harvardske šole za medicino
objavili ugotovitve dolgoletne razi-
skave. Gre za raziskavo, katere iz-
sledki močno nakazujejo na možnost
povezave med boleznimi obzobnih
tkiv in rakom trebušne slinavke. »Tve-
ganje za razvoj raka trebušne slina-

vke je pri moških s parodontalno bo-
leznijo 64 odstotkov večje kot pri
moških z zdravimi obzobnimi tkivi,«
pravi Dominique S. Michaud, vodja
raziskovalne skupine. Upoštevali so
tudi podatek o tem ali so preiskovani
moški kadilci ali ne. 

»Moški s parodontalno boleznijo,
ki nikdar niso kadili, so tveganju za
razvoj raka trebušne slinavke izpo-
stavljeni dvakrat bolj kot moški z
zdravimi obzobnimi tkivi,« pravi
gospa Michaud. Ta podatek je poma-
gal prepričati raziskovalce, da sta pa-
rodontalna bolezen in rak trebušne
slinavke povezana.

V Sloveniji je po zadnjem poročilu
Registra raka za Slovenijo v letu
2005 za rakom trebušne slinavke
zbolelo 285 ljudi. Iz leta v leto za to
boleznijo zboli čedalje več ljudi.

NOVE RAZISKAVE
Kot kažejo zadnje raziskave, pa ne

gre samo za povezavo med parodon-
talno boleznijo in povečano nevar-
nostjo nastanka raka trebušne slina-
vke, temveč raka na splošno. »Prei-
skovanci s parodontalno boleznijo so
tveganju za razvoj raka izpostavljeni
14 odstotkov bolj kot preiskovanci z
zdravimi obzobnimi tkivi,« na podla-
gi ugotovitev novih raziskav trdi Do-
minique S. Michaud. 

Raziskovalci so našli povezavo
med parodontalno boleznijo in tve-
ganjem za nastanek več vrst raka-
vih obolenj. Med njimi navajajo 36-
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Čisti zobje in medzobni prostori 
– obramba pred 
povečano nevarnostjo raka

Z A  N A Š E  Z D R A V J E

SSeezznnaamm rreessnniihh zzddrraavvssttvveenniihh zzaapplleettoovv pprrii lljjuuddeehh ss ppaarrooddoonnttaallnnoo bboolleezznniijjoo,,
kkoott ssoo ppoovveeččaannaa nneevvaarrnnoosstt iinnffaarrkkttaa,, mmoožžggaannsskkee kkaappii,, ssllaaddkkoorrnnee bboolleezznnii,,
oossllaabblljjeenneeggaa iimmuunnsskkeeggaa ssiisstteemmaa,, pprreezzggooddnnjjeeggaa ppoorrooddaa iinn nniizzkkee ppoorrooddnnee
tteežžee nnoovvoorroojjeennccaa ssee ppoovveeččuujjee.. 
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AAnnddrreejjaa ŠŠiirrccaa ČČaammppaa, univ. dipl. inž. živ. teh.,
klinična dietetičarka

December pridno odšteva zadnje
dni in že nestrpno čaka, da bo obr-
nil še eno leto. V pričakovanju no-
vega leta se bodo vrstila voščila in
iskrene želje po boljšem, predvsem
bolj »zdravem« novem letu. Vi
boste svojim najbližjim oni pa vam
zaželeli obilo zdravja, saj z njim
prideta tudi sreča in zadovoljstvo.
Predvsem pa se, dragi sladkorni
bolniki, zavedajte skozi vse leto, še
posebno pa v zadnjem mesecu leta,
da največ za svoje zdravje in navse-
zadnje tudi za srečo in zadovoljstvo
storite lahko le sami.

V letošnjih člankih o zdravi pre-
hrani smo drug drugega spodbujali
in delili nasvete, kaj jesti spomladi,
kaj poleti, kako jeseni in na pragu

zime. Zato je prav, da tudi v zadnji
številki spregovorimo o prehrani,
tokrat za praznično obloženimi mi-
zami, kjer bomo v krogu najdražjih
in prijateljev pričakali novo leto.

Ker decembra, hote ali nehote,
pojemo več kot sicer, je še toliko
pomembnejše, da ohranimo ali ne-
mara celo povečamo redno telesno
aktivnost. Vsakodnevna malo hitrej-
ša hoja, ura ali dve telovadbe na
teden, vsak dan, lahko tudi med
gledanjem televizijskega sporeda,
20-30 minut vožnje na sobnem ko-
lesu ali orbitreku bo moralo zado-
stovati in izgovorov na vreme ne
sme biti.

TUDI NA DAN PRAZNOVANJA
JE TREBA JESTI REDNO

Torej december je tu. Povabljeni
smo zdaj k enemu prijatelju, pa k

Praznično obložena miza, 
vendar zato večja telesna  aktivnost
PPrraavviilloo,, kkii ggaa jjee ttrreebbaa pprreedd oobbeeddoomm zzaa bbooggaattoo oobblloožžeennoo mmiizzoo vveeddnnoo
uuppoošštteevvaattii,, jjee:: jjeejjttee rreeddnnoo ttuuddii nnaa ddaann pprraazznnoovvaannjjaa.. OObbrrookkii nnaajj bbooddoo
nneekkoolliikkoo sskkrroommnneejjššii,, nnee ssmmeettee ppaa jjiihh ooppuussttiittii.. NNaa zzaabbaavvoo nniikkoollii nnee
ggrreemmoo ss pprraazznniimm žžeellooddcceemm.. AAppeerriittiivv pprreesskkooččiittee.. ČČee jjee nnaa zzaabbaavvii
ssaammooppoossttrreežžnnii nnaaččiinn oosskkrrbbee ss hhrraannoo,, ppootteemm nnii tteežžaavv.. VVzzeemmiittee mmaalloo nnaa
kkrroožžnniikk iinn pprreešštteejjeettee oogglljjiikkoovvee hhiiddrraattee.. GGlleeddee vviinnaa ssee ppoozzaanniimmaajjttee,,
kkaakkššnnoo jjee.. IIzzooggiibbaajjttee ssee ssllaaddkkiimm ssoorrttaamm.. PPrriivvooššččiittee ssii ssllaaddiiccoo.. IIddeeaallnnee
ssllaaddiiccee zzaa ssllaaddkkoorrnneeggaa bboollnniikkaa ttaakkoo aallii ttaakkoo nnii.. PPoo vveeččeerrjjii gglleejjttee,, ddaa nnee
bboossttee uuttrruujjeennii oodd hhrraannee oobbsseeddeellii zzaa mmiizzoo.. PPoojjddiittee nnaa pplleessiiššččee iinn ssee
zzaabbaavvaajjttee..

Z D R A V A  P R E H R A N A
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odstotno povečanje tveganja za na-
stanek pljučnega raka, 49-odstotno
za nastanek raka ledvic, 54-odsto-
tno za nastanek raka trebušne sli-
navke in 30-odstotno povečano tve-
ganje za nastanek hematološkega
raka, vključno z nehodgkinovim
limfomom, levkemijo in multiplim
mielomom.

Raziskovalna ekipa pod vodstvom
Dominique S. Michaud pravi, da gre
za prvo tako raziskavo, zato je treba
njene izsledke previdno interpretira-
ti. Vsekakor potrebuje raziskava še
potrditev z rezultati drugih raziskav.
Vprašanje je, ali je parodontalna bo-
lezen s tveganjem za razvoj raka po-
vezana prek oslabljenega imunskega
sistema ali na tveganje za razvoj
raka vpliva neposredno.

KAJ LAHKO STORIMO SAMI
Najboljša preventiva parodontalne

bolezni je preprečevanje vnetja dle-
sni. To storimo z vsakodnevno te-
meljito in natančno ustno higieno.
Z doslednim čiščenjem zob, roba
dlesni, medzobnih prostorov, mest
pod mostički in okrog zobnih vsad-
kov preprečujemo čezmerno raz-
množevanje bakterij, ki so nevarne
obzobnim tkivom. Dvakrat na leto
obiščimo zobozdravnika, ki bo pre-
gledal naše zobe in obzobna tkiva.
Če nas bo opozoril, da moramo bolj
čistiti zobe, je pomembno tudi, da
izvemo, s čim in kako naj to počne-
mo. Tudi če menimo, da vemo in
znamo, je osvežitev vedenja in zna-
nja s pomočjo strokovnjaka vedno
dobrodošla. 

Priročnik

ZNE BITE SE 
ODVEČ NIH MAŠČOB

je prevod priročnika o pre hra ni, izdane-
ga po na čelih Nemškega dia be to  loške -
ga združenja in prilagojena slovenskim
pre-hram b nim navadam. Prava pre hra -
na po-maga sladkornim bolnikom in tudi

drugim, da ostanejo zdravi in vzdržljivi. Obroki
so razdeljeni na zajtrk, malico, topli glavni ob -
rok, hladni glavni obrok in pijače. Obroki so raz -
de ljeni na sklope tudi po kalorijah in opremljeni
z barvnimi fotografijami.  

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

Ob nakupu priročnika za 1100..1199 €€ prejmete darilo!



drugemu, da ne bo zamere. Potem
je še službena zabava, pa zabava s
prijatelji z bowlinga in onimi z bali-
nanja, tenisa ... Zabavam ni videti
konca. Čisto za konec še božična
večerja in novoletno kosilo z večer-
no zabavo v krogu družine. Vi pa
imate sladkorno bolezen, vaš slad-
kor divja že od same misli in vzne-
mirjenja zaradi vseh teh zabav. Ne
veste, kaj boste oblekli (predvsem
nežnejši spol ima nenehno tovrstne
težave), sploh se vam ne ljubi iti na
zabavo, ker tako in tako ne smete
ničesar jesti, zakaj bi potlej sploh
šli!

Naj vam pomagam. Na zabavo
pojdite, nikoli namreč ne veste, kaj
vam bo naslednjič preprečilo
odhod. Na zabavi večina obleke še
opazi ne, opazili pa bodo vaše
dobro počutje. Pomislite, če se
boste neizmerno zabavali, vam ute-
gnejo drugi še zavidati. 

Pravilo, ki se ga pred obedom za
bogato obloženo mizo morate
vedno držati, je: jejte redno tudi na
dan praznovanja. Obroki naj bodo
nekoliko skromnejši, ne smete pa
jih izpustiti. Na zabavo nikoli ne
gremo s praznim želodcem. Aperi-
tiv preskočite. Dober izgovor je, da
ste neizmerno žejni, zato mirno na-
ročite vodo ali mineralno vodo z li-
mono. Aperitiv bo mimo, in verje-

mite nihče se ne bo spom-
nil, da ste ga preskočili. 

MALO NA KROŽNIK
IN NE PREVEČ VINA

Če je na zabavi samopostrežni
način oskrbe s hrano, potem ni
težav. Vzemite malo na krožnik in
preštejete ogljikove hidrate. Najbolje
je, da si že doma določite, koliko jih
smete ta večer pojesti (7 ali 8 dag).
Tako boste mirni, da ne boste pojedli
preveč. 

Glede vina se pozanimajte, kakšno
je. Izogibajte se sladkim sortam.
Vedno pijte med jedjo ali po jedi,
vendar ne več kot kozarec ali dva.
Večje količine alkohola vam lahko v
začetku znižajo krvni sladkor in vo-
dijo v hipoglikemijo, nato pa se bo
sladkor zaradi presnove alkohola po-
večal čez vse meje. 

Privoščite si sladico. Idealne sladi-
ce za sladkornega bolnika tako ali
tako ni, so pa vsekakor boljše tiste z
več sadja, če jih ni, pa tiste s temno
čokolado. Po večerji glejte, da ne
boste utrujeni od hrane obsedeli za
mizo. Pojdite na plesišče in se zaba-
vajte, če plesa ni, potem hodite med
mizami in pozdravite vse prijatelje.
Malo se pomudite zdaj pri enem,
zdaj pri drugem.

RAJE MANJ HRANE
KOT PREVEČ

Kaj pa božična večerja doma? Več-
jih težav ne bi smelo biti. Pravilo pri
pripravi slavnostne večerje naj bo, da
pripravite raje manj kot veliko pre-
več. Naslednje dni boste ostanke
hrane pridno pospravili sami in kilo-
grami se vam bodo nabrali, vaš slad-
kor pa bo nihal kot nihalo pri stenski
uri. Bolj ko se boste počutili slabo,
ker toliko jeste, bolj bo nihal.

Torej raje manj hrane kot preveč.
Predvsem pri slaščicah pazite. Ena
vrsta sladice kot pika na i pri ve-
čerji ali kosilu je dovolj. Ni treba

imeti deset različnih vrst
piškotov, pa dve ali tri

biskvitnega peciva.
Eno samo je dovolj,
če ga bo malo, ga
bodo vaši dragi še

vse leto hvalili in
komaj čakali prihodnje

leto, da ga zopet pripravite.

Praznično obložena miza, 
vendar zato večja telesna  aktivnost

D E C E M B E R 2 0 0 8



D E C E M B E R 2 0 0 834

Za uvod božične večerje predlagam
lahko lososovo peno in popečene
polnozrnate kruhke. Priprava je zelo
preprosta. Potrebujete 30 dag dimlje-
nega lososa, štiri žlice sveže stisnje-
nega pomarančnega soka, 25 dag
lahke skute, dve žlički svežih nase-
kljanih paradižnikovih pelatov in pol
kozarca sladke smetane. Vse sestavi-
ne razen sladke smetane zmešamo v
mešalniku, po okusu solimo, vendar
pazite: dimljeni losos je ponavadi že
soljen. Preden postrežemo, v peno
rahlo vmešamo še stepeno sladko
smetano. Namesto paradižnika lahko
dodamo hren, kar iz kozarčka. 

Druga predjed so lahko nadevani
šampinjoni s popečeno mešano zele-
njavo (por, paradižnik, paprika,
česen, bučke), oljčnim oljem, bazili-
ko, zapečeni v pečici s sirovo skorji-
co. V trgovini ali na trgu kupimo veli-
ke šampinjone, odstranimo jim bete,
jih nadevamo z drobno narezano in
na oljčnem olju popečeno zelenjavo,
potresemo s sirom in pečemo 10
minut v zelo vroči pečici.

SLADICA NAJ BO LE ENA
Glavna jed – njegovo veličanstvo

meso. Predlagam pečenko s pestom
iz folije. Svinjsko pečenko (70 dag
mesa) pečemo v aluminijasti foliji. Na
folijo položimo nekaj tankih rezin

hamburške slanine, nanjo pečenko,
ki jo na zgornjem delu premažemo s
tremi žličkami pesta. Rezine slanine
potegnemo čez premaz pesta. Folijo
čvrsto zapremo in pečemo dve uri na
temperaturi pečice 80 stopinj (ni na-
paka!). Po dveh urah meso vzamemo
iz pečice in počakamo še pet minut,
nato folijo odvijemo in postrežemo.
K pečenki se bo dobro podala kuha-
na batata ali taro (oba sta odlična
nadomestka za krompir), grahova
omaka in koromač (sladki janež) v
solati z belim balzamičnim kisom in
koprom.

Za posladek pa še hruška s slado-
ledom, čokoladna krema s sadjem ali
dobri stari in pozabljeni cesarski pra-
ženec s pridihom božiča. Cesarski
praženec poznamo vsi, lahko pa ga
malo spremenimo v krasen hitro pri-
pravljen posladek. Namesto rozin do-
damo masi nekaj kokosove moke,
praženec spečemo, naložimo na
krožnik, dodamo malo koščkov sve-
žega kokosa ali naribane črne čoko-
lade. Začinimo s toplo omako iz
malin ali borovnic, ki smo ji dodali
malo cimeta. Klasični cesarski praže-
nec smo spremenili v skoraj idealen
toplo-hladni poobedek. Kako pripra-
viti katero od drugih, prej omenjenih
sladic, pa lahko preberete v nadalje-
vanju.

HHRRUUŠŠKKAA SS SSLLAADDOOLLEEDDOOMM
1 sveža hruška
limonin sok
žlica narezanih mandljev
žlica nastrgane črne čokolade
1 kepica vanilijevega sladoleda
cimet

Hruško operemo pod tekočo vodo,
razpolovimo in očistimo pešk. Prere-
zano polovico podrgnemo z limono,
ker limonin sok prepreči oksidacijo –
rjavenje prerezanega dela hruške.
Obe polovici hruške položimo na
krožnik ali v skodelico, posujemo z
na lističe narezanimi mandlji, cime-
tom in temno čokolado. Kepico vani-
lijevega sladoleda dodamo tik pred
serviranjem. 

JJAABBOOLLČČNNAA ČČEEŽŽAANNAA
SS SSLLIIVVAAMMII
12 dag kiselkastih jabolk
12 dag svežih sliv
1/2 žlice limoninega soka
1/2 žličke rjavega sladkorja

6 dag manj mastne skute
20 ml sladke smetane
2 dag grenke črne čokolade
1 dag zmletih mandljev ali lešnikov
vanilijeva aroma, cimet

Jabolka očistimo pečk. Slive razko-
ščičimo, razpolovimo, narežemo na
manjše koščke in pokapamo z limo-
ninim sokom. Dodamo sladkor in na
zmernem ognju kuhamo pet minut.
Skuto zmešamo s stepeno sladko
smetano, dodamo vanilijevo aromo
in malo cimeta. Čokolado grobo se-
sekljamo. Jabolka in slive pretlačimo
s paličnim mešalnikom in s čežano
napolnimo steklen kozarec. Na vrh
dodamo skuto, potresemo z lešniki
ali mandlji in črno čokolado.

ČČOOKKOOLLAADDNNAA KKRREEMMAA SS SSAADDJJEEMM
Preden so lotimo priprave, moramo

upoštevati, da bomo potrebovali dve
uri za hlajenje. 

ZZaa ššttiirrii oosseebbee ppoottrreebbuujjmmoo::
15 dag grenke temne čokolade
40 dag manj mastne smetane za kavo ali
creme fraiche
40 dag svežega sadja (jagode, kivi,
mango, kaki, granatno jabolko)

Čokolado nalomimo na koščke. V
ponvi segrevamo smetano ali creme
fraiche in med mešanjem dodajamo
koščke čokolade, da se stopi. Še
toplo napolnimo v manjše steklene
kozarce (približno 1/2 do 3/4 kozar-
ca). Sadje narežemo na primerne ko-
ščke. Ko se čokoladna krema stopi,
jo okrasimo s koščki čokolade. V
hladnih zimskih dneh bo teknila kot
topla krema, v katero bodo otroci in
z njimi tudi starši pomakali sveže na
koščke narezano sadje. 

Naročite se na revijo 
Sladkorna bolezen. 
Letno izide 5 številk, 
letna naročnina pa je samo 7,7 evra.
Pokličite na tel. štev.: 01 430 54 44



Špansko hrano so oblikovali Mavri, ki so kar za 750 let
zasedli večino dežele. V Španiji so zapustili številne riže-
ve jedi (kdo se ne spomni na paello), bogastvo začimb,
kot so žafran, kumina in janež; v jedi so vpletli oreščke,
predvsem mandlje. Nič posebnega ni povsem arabska
kombinacija sladkega in pikantnega. Svoj vpliv na prehra-
no Špancev je imelo tudi osvajanje Amerike, od koder so
prinesli jajčevce, paradižnik, krompir, rdečo in zeleno pa-
priko in seveda – čokolado.

Toda španska kuhinja je veliko več. Velikost dežele, ki v
sebi skriva številne pokrajine, je omogočila razvoj čisto
samosvojih specialitet. In medtem ko imajo na primer
Baski skoraj obreden odnos do priprave hrane, bo pov-
prečen Andaluzijec zadovoljen že z ocvrtimi ribami. Po-
krajini Asturija in Kantabrija sta prepolni izjemno okusnih
sirov vrste Cabrales, sirov, zavitih v kostanjeve liste in
zorjenih v vlažnih votlinah. Svetlozeleno-modre črte kre-
pijo njihov okus in aromo. 

Med španskimi narodnimi jedmi ni težko najti takšnih,
s katerimi bi popestrili zdrav jedilnik. Bogastvo zelenjave,
uporaba olivnega olja, veliko rib, oreščkov in seveda pe-
strost mlečnih izdelkov zagotavljajo bogate kulinarične
užitke v slehernem trenutku in v slehernem kraju. 

Ob vsej poplavi različnih nacionalnih kuhinj, kot so ki-
tajske in mehiške restavracije, je prava škoda, da so re-
stavracije, ki bi goste razvajale s tipičnimi španskimi
jedmi, redke, veliko preredke.

HHRRUUŠŠKKEE VV KKAAVVNNII OOMMAAKKII –– 
PPEERRAA SSAALLSSAA DDEE CCAARRAAMMEELLOO AALL CCAAFFEE

Čeprav so nekatere španske pokrajine znane predvsem
po nasadih jablan, niso redki tudi hruškovi nasadi. Hru-
ške v kavni omaki so odlična sladica, katere priprava je
preprosta. Okusi kave, hrušk in vanilije se med seboj
lepo dopolnjujejo in podpirajo drug drugega.

ZZaa ššttiirrii ppoorrcciijjee ppoottrreebbuujjeemmoo::
4 malo večje hruške
žličko sladkorja
žlico masla
2 dcl kondenziranega mleka
žličko instantne kave
žličko vaniljeve arome

PPoossttooppeekk:: Pečico ogrejemo na 220�stopinj.
Hruške olupimo, prerežemo na pol in odstra-
nimo peščišče. Z ravno stranjo navzdol jih
položimo v pekač, potresemo z malo slad-
korja in drobljanci masla. Pečemo približno
20 minut. Mehkobo lahko preverimo s koni-
co noža. Nato prelijemo z 2 dcl kondenzira-
nega mleka (mleko za kavo), v katero smo
zamešali žličko instantne kave in vanilijevo

aromo, ter pečemo še kakšnih 10 minut. Razdelimo in
postrežemo.

EEnneerrggeettsskkee iinn hhrraanniillnnee vvrreeddnnoossttii::
energija: 115511 kkccaall, beljakovine: 11,,44 gg, maščobe: 44,,66 gg
(od tega nasičene: 22,,77 gg), ogljikovi hidrati: 2299 gg, pre-
hranske vlaknine: 44,,77 gg.

ŠŠPPIINNAAČČAA PPOO KKAATTAALLOONNSSKKOO –– 
EESSPPIINNAACCAASS AA LLAA CCAATTAALLAANNAA

Španija je dežela zelenjave, ki jo pripravljajo na vse mo-
goče načine. Za pripravo zelenjave zelo radi uporabijo
tudi suho sadje.

ZZaa ššttiirrii ppoorrcciijjee 
ddeelliikkaatteessnnee ššppiinnaaččee 
ppoottrreebbuujjeemmoo::
2 žlici olivnega olja
drobno sladkasto jabolko
(na primer delišes)
1,5 dag lešnikov ali 
mandljev
3 dag temnih rozin
30 dag špinače
sol in beli poper po
okusu

PPoossttooppeekk:: Jabolko
olupimo, izdolbemo
peščišče in narežemo
na približno pol cm debele rezine. V malce večji ponvi
segrejemo olje, dodamo jabolka in pražimo kakšno minu-
to, nato dodamo grobo zdrobljene lešnike ali mandlje in
rozine ter vse skupaj premešamo. Dodamo mlado špina-
čo in dušimo dokler ne upade. Namesto mlade špinače
lahko uporabimo na drobno sesekljane blitvine liste, ven-
dar je treba v tem primeru dušiti dlje časa. Ko zelenjava
upade, ponev odstavimo in pustimo pokrito še 10 minut.
Po okusu začinimo s soljo in mletim belim poprom ter
postrežemo. Špinača po katalonsko bo lepo popestrila
pečene ribe, a tudi kot zelenjavna priloga poleg mesa ne
bo odveč.

EEnneerrggeettsskkee iinn hhrraanniillnnee vvrreeddnnoossttii::
energija: 110099 kkccaall, beljakovine: 33 gg, maščobe 66,,44 gg (od
tega nasičene: 00,,88 gg), ogljikovi hidrati: 1122,,88 gg, prehran-
ske vlaknine: 22,,99 gg.

MMLLEEČČNNII RRIIŽŽ –– AARRRROOZZ CCOONN LLEECCHHEE
Mlečni riž je tudi v slovenski kuhinji dobro znan. Pogo-

sto ga pripravljamo kot samostojno večerjo ali pa krepak
zajtrk, vendar je španska različica bolj polnega okusa. 
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Kulinarični sprehod po Španiji

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

PPrraavviijjoo,, ddaa jjee ččaass,, kkii ggaa nnaammeenniimmoo pplleessaannjjuu ffllaammeennkkaa aallii ssaammoo nnjjeeggoovveemmuu ooppaazzoovvaannjjuu,, ččaass ssppoozznnaavvaannjjaa 
ddoobbrriihh lljjuuddii.. TTooddaa vv ttaa nnaammeenn mmoorraammoo oobbiisskkaattii ŠŠppaanniijjoo,, kkaarr ppaa nnii vveeddnnoo mmooggooččee.. ŠŠppaanniijjaa,, ddeežžeellaa ttiissooččeerriihh
nnaasspprroottiijj,, kkii ssee nneevveerrjjeettnnoo lleeppoo ddooppoollnnjjuujjeejjoo.. DDeežžeellaa,, vvppeettaa mmeedd zzaassnneežžeennee PPiirriinneejjee,, ssuuhhee sstteeppee KKoorrddoobbee,, 
mmeedd sskkaallnnaattoo oobbaalloo iinn pprreeččuuddoovviittee ppeeššččeennee ppllaažžee,, jjee ddeežžeellaa ttiippiiččnniihh ssrreeddoozzeemmsskkiihh mmeesstt,, šštteevviillnniihh ggrraaddoovv 
iinn ssrreeddnnjjeevveešškkiihh uuttrrddbb..
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Ne za žejo,
za zdravje!

Visokomineralizirana naravna mineralna voda Donat Mg   
vsebuje veliko magnezija in zelo malo kuhinjske soli. 
Blagodejno vpliva pri mnogih težavah, najbolj pa jo 
priporočamo pri zgagi, želodčnih in žolčnih težavah, pri 

zaprtosti, stresu, depresiji in tudi pri glavobolih.

Težave z zgago, s pekočim občutkom v predelu za 
prsnico, ki se širi od žličke navzgor proti grlu, naj bi imel 
vsak deseti človek, pogostejše pa so pri starejših, pri 

moških in nosečnicah.

Donat Mg uravnava kislost želodčnega soka, zato umirja 
želodčne bolečine in zgago, magnezij pa povečuje 
razstrupljevalno zmožnost jeter in revitalizira celice 

želodčne sluznice.

Za zdravje

www.donatmg.netDr
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ZZaa ššttiirrii kkrreeppkkee 
oobbrrookkee ppoottrreebbuujjeemmoo::
1,4 l delno posnetega
mleka
limonino lupinico
cimetovo paličico
18 dag 
okroglozrnatega riža
žlico masla
4 žlice rozin ali suhih
brusnic
nadomestek sladkorja

PPoossttooppeekk:: V posodo nalijemo mleko, dodamo cimet in
limonino lupinico in zavremo. Dodamo riž, znižamo
temperaturo in med rednim mešanjem počasi kuhamo
približno 30 minut. Dodamo malo masla, rozine ali suhe
brusnice ter premešamo. Osladimo po okusu in kuhamo
še pet minut. Postrežemo z malce hladnega mleka.
Lahko jemo tudi hladno.

EEnneerrggeettsskkee iinn hhrraanniillnnee vvrreeddnnoossttii::
energija: 441100 kkccaall, beljakovine: 1177,,22 gg, maščobe: 88,,55 gg
(od tega nasičene: 55,,22 gg), ogljikovi hidrati: 6677 gg, pre-
hranske vlaknine: 11,,22 gg.

GAMBERI S ČESNOM – GAMAS AL AJILLO
Je to predjed ali samostojna jed? Odvisno od tega, koli-

ko je bomo zaužili. Primerna bo tudi za praznični pogri-
njek.

ZZaa ššttiirrii ppoorrcciijjee ppoottrreebbuujjeemmoo::
20 dag očiščenih gamberov (repkov kozic)
žlico olivnega olja
glavico česna
malce grobo
zdrobljene
ostre paprike
2 žlici 
sesekljanega
peteršilja
sol po okusu

PPoossttooppeekk::
Repke kozic nežno
posolimo. V ponvi
segrejemo olje, na
njem prepražimo sese-
kljan česen, da razvije ti-
pičen vonj (največ 2-3 mi-
nute praženja). Dodamo ščepec ali dva (po okusu) ostre,
grobo zdrobljene suhe paprike in med mešanjem segre-
vamo 30 sekund. Dodamo repke kozic in dušimo pribli-
žno tri minute. Če je potrebno, dodatno posolimo, posu-
jemo s peteršiljem, premešamo in odstavimo. Serviramo
s koščkom polnozrnatega kruha. 

EEnneerrggeettsskkee iinn hhrraanniillnnee vvrreeddnnoossttii::
energija: 111100 kkccaall, beljakovine: 1111,,33 gg, maščobe: 44,,77 gg
(od tega nasičene: 00,,77 gg), ogljikovi hidrati: 55,,77 gg, pre-
hranske vlaknine: 00,,55 gg. 

Jože Lavrinec
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Že od zgodnjih jutranjih ur so se v
šolo vile kolone tekmovalcev in njiho-
vih mentorjev, saj je tekmovalo kar
453 učencev, tekmovalce pa je
spremljalo 159 mentorjev. Tekmoval-
ci so prišli z osnovnih in srednjih šol
iz vse Slovenije. V avli šole so jih
sprejeli učitelji in učen-
ci OŠ Šoštanj. Tam so
se prijavili in dobili
malico, saj so se neka-
teri pripeljali od daleč. 

Ob 10.30 so se na-
polnile tribune v špor-
tni dvorani, v kateri so
učenci šoštanjske šole
izvedli bogat kulturni
program. Tekmoval-
cem so spregovorili ra-
vnateljica šole mag.
Majda Zaveršnik Puc,
predsednica Društva
diabetikov Velenje Ro-
mana Praprotnik, dr.
Damjan Justinek, pred-
sednik Zveze društev

diabetikov Slovenije Janko Kušar in
Darko Menih, župan občine Šoštanj.
Program je popestrila tudi pevka Ale-
ksandra Cavnik.

Tekmovalci so se nato v učilnicah
lotili kar zahtevnih nalog, ki so jih
mentorji po končanem tekmovanju

ocenili. Po kosilu so si tekmovalci
lahko ogledali potopisne filme o
Egiptu, grških otokih, Rimu, Londo-
nu in tudi film Štirje letni časi 
o Šoštanju. 

Nad tekmovanjem je bedela drža-
vna ocenjevalna komisija, katere
predsednica je bila Zdenka Novak,
članici pa Romana Praprotnik in Her-
mina Šteh. V duhu teme tekmovanja
smo poskrbeli tudi za zdravo hrano,
saj so po hodnikih in pri vhodu v
šolo v košarah vabila sočna jabolka.

Ker število sladkornih bolnikov dra-
stično narašča, smo ob svetovnem
dnevu sladkorne bolezni, 14. novem-

bru, na šoli organizi-
rali predavanje za
starše in učence. Pri-
pravila sta ga dr. Da-
mjan Justinek in dipl.
medicinska sestra
Irena Volk. Največji
povzročitelji sladkorne
bolezni so nezdrava
prehrana, premalo te-
lesne aktivnosti in de-
belost. Kar 80 odstot-
kov ljudi s povečano
telesno težo zboli za
sladkorno boleznijo.
Obolelost s starostjo
hitro narašča. 

Jožica Andrejc
OŠ Šoštanj

Deseto državno tekmovanje 
iz znanja o sladkorni bolezni
OOssnnoovvnnaa ššoollaa ŠŠooššttaannjj jjee vv ssoobboottoo,, 2222.. nnoovveemmbbrraa,, sskkuuppaajj zz DDrruuššttvvoomm
ddiiaabbeettiikkoovv VVeelleennjjee oorrggaanniizziirraallaa 1100.. ddrržžaavvnnoo tteekkmmoovvaannjjee iizz zznnaannjjaa oo
ssllaaddkkoorrnnii bboolleezznnii.. 

Š O L S K O  T E K M O V A N J E
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To sobotno jutro je vse narobe. Budilka ne zvoni, ne
morem vstati, ker sem preveč zaspana. Zelo me je strah
in navdaja me rahla oziroma kar velika živčnost. 

Ob 9. uri me je mama odpeljala v šolo, kjer je bilo že
kar nekaj tekmovalcev z osnovnih in srednjih šol. Odšla
sem v avlo šole, kjer sem se prijavila za tekmovanje. Ani-
matorji so mi dali sendvič in pijačo, pa kaj mi to pome-
ni. Ko sem živčna, ponavadi ne jem, ker me boli trebuh,
zato sem sendvič spravila za pozneje. Pri svojih prijate-
ljih sem počakala na Tjašo in Roka, ki sta tudi tekmova-
la. Skupaj smo sedli in počakali, da bomo šli v telovadni-
co, kjer naj bi se vsak čas začela prireditev. Medtem ko
smo čakali, smo pregledovali naloge iz prejšnjih let in
brali literaturo, da ne bi česa pozabili. Sama sem bolj kot
na učenje mislila na naloge, ki nas čakajo. Zelo me je za-
nimalo, ali bodo težke ali lahke. 

Kmalu je Rok nekam šel in s Tjašo sva se sami odpra-
vili v telovadnico, ki je bila skoraj polna. Komaj sva čaka-
li, da se vse skupaj začne in tudi konča, da lahko čim
prej opraviva s tekmovanjem. Menim, da nisva bili edini
nestrpni, saj je bilo mnoge druge tudi zelo strah. 

Ko se je slovesnost začela, sem kar pozabila, da me
čaka še tekmovanje. Program je bil zelo zanimiv. Najprej
so nastopili najmlajši učenci naše šole, ki so zapeli in za-

plesali. Z igrico so pokazali, kako nevarna je sladkorna
bolezen. Nagovorili so nas predsednik Zveze društev dia-
betikov Slovenije Janko Kušar, predsednica Društva dia-
betikov Velenja Romana Praprotnik, župan Občine Šo-
štanj Darko Menih, naša ravnateljica mag. Majda Zaverš-
nik Puc in diabetolog dr. Damjan Justinek. Za konec so
učenke naše šole pripravile še plesno točko, mi pa smo
zapustili telovadnico in odšli v učilnice, kjer je bilo tekmo-
vanje. Na mizah so nas že čakale vrečke, v katerih je bilo
darilo za vsakega izmed nas. Kmalu sta prišla nadzornika
in nam razdelila testne pole.

Podpisala sem se in začela reševati. Do osmega vpra-
šanja je še šlo, potem pa … amm … odgovori so si bili
tako podobni, da nisem vedela, katerega naj obkrožim.
Podobno je bilo še pri nekaterih vprašanjih. Ko sem kon-
čala, nisem bila edina, ki je imela težave. Podobne sta
imela tudi Rok in Tjaša. Odpravili smo se na kosilo, kjer
še ni bilo prevelike gneče, saj so nekateri še pisali. Ker
sem bila še vedno živčna, sem komaj kaj spravila vase.
Po kosilu sva si šli s Tjašo v eno izmed učilnic ogledat
film o Egiptu. Bilo je še veliko možnosti, kar bi si lahko
ogledali. Odločili sva se za Egipt. Po ogledu sva se poslo-
vili in šli domov.

Sergeja Hostnik

Do osmega vprašanja je šlo, potem pa ...

Tekmovanja v Šoštanju se je udeležilo 453 učencev



Ob 14. novembru, svetovnem
dnevu sladkorne bolezni, je ilirsko-
bistriško društvo diabetikov pripravi-
lo več aktivnosti. Naj naštejem samo
najpomembnejše: pohod za zdravje
po Bistriški peš poti, dan odprtih
vrat, ko so občanom predstavili
svoje delo v sliki in besedi, jim iz-
merili krvni sladkor, pritisk in horle-
sterol, ter na predlog Zveze društev
diabetikov Slovenije in v dogovoru z
vodstvom OŠ Antona Žnideršiča dr-
žavno tekmovanje iz znanja o slad-
korni bolezni za učence 8. in 9. raz-
redov osnovne šole in 1. in 2. letni-
ka srednje šole, na katero so se uvr-
stile najuspešnejše ekipe iz predtek-
movanj.

TEKMOVALO JE OKROG
400 ŠOLARJEV

Že v zgodnjih dopoldanskih urah
sta prostor okrog OŠ Antona Žnider-
šiča in v njej začeli polniti razposaje-
nost in klepet mladih, ki so prihajali

iz različnih krajev Slovenije. Okrog
400 učencev in dijakov s 111 osno-
vnih in 20 srednjih šol iz Primorske,
Notranjske, Gorenjske, dela Dolenj-
ske in Ljubljane, je želelo pokazati,
kaj vedo o sladkorni bolezni, tej če-
dalje bolj razširjeni bolezni sodobne-
ga časa. Bili so zvedavi, razigrani,
glasni, takšni, kot se za mlade njiho-
vih let spodobi. Kmalu po prihodu so
bili razpoznavni po oranžnih nahrbt-
nikih, darilu domačega gostiteljskega
društva.

Mladi tekmovalci, več kot 130 nji-
hovih mentorjev in gostje so dobro
napolnili prostor športne dvorane.
Na uvodni slovesnosti, ki so jo obo-
gatili učenci šole s plesom, folklor-
no točko in petjem ter domači an-
sambel Malibu, je številne zbrane
nagovorila pomoč-
nica ravnateljice
Sonja Kosič. V
imenu občine je do-
brodošlico, pozdra-
ve in želje za čim
boljše tekmovalne
rezultate namenil
župan Anton Šen-
kinc, v imenu orga-
nizatorjev pa pred-
sednik društva dia-
betikov Ivan Bergoč. 

Nekaj besed o
pomenu takih sre-
čanj, o razvoju in
obliki tekmovanja
je spregovorila

podpredsednica Zveze društev dia-
betikov Slovenije Maruša Pavčič. Po-
vedala je, da se je pred desetimi
leti prvega tekmovanja udeležilo
2000 šolarjev, letos pa je tekmova-
lo 8500 učencev in dijakov. Pomem-
bno vlogo pri takem razvoju so odi-
grala društva diabetikov po vsej
Sloveniji, ki so znala animirati men-
torje na šolah, jih usmeriti v doda-
tno ustrezno izobraževanje in tako
pripraviti podlago za delovanje z
mladimi. 

VSE SMO REŠILI, 
UPAM, PRAVILNO

Tekmovanja so se kot opazovalci
udeležili tudi člani Društva diabeti-
kov Cres-Lošinj, s katerim ilirskobi-
striško društvo sodeluje že nekaj

časa. Taka oblika prenašanja znanja
in oblikovanje mladostnikove samo-
podobe se jim zdi zelo dobra in jo
želijo organizirati tudi na Hrvaškem.

Preizkus znanja so tekmovalci
opravili v učilnicah. Kar nekaj jih je
bilo zelo hitro na hodniku. »Kaj ni
šlo?« sem jih vprašala. »Šlo, šlo. Vse
smo rešili. Upam, pravilno,« je bil od-
govor. S tem so potrdili besede, ki
jim jih je v svojem nagovoru namenil
predsednik domačega društva: »Tu
smo samo najboljši. Zaploskajmo si!«
Ja, res so bili dobri. Kaj so iztržili,
kakšno priznanje, pa bodo izvedeli
nekaj dni pozneje.

Poleg tekmovanja so bistriški dia-
betiki udeležencem pripravili še
spremljajoči program: ogled mestne-
ga jedra, vasi Prem (grad, rojstno
hišo pesnika Dragotina Ketteja ...) in
druge zanimivosti.

Velika opora društvu, tudi fina-
nčna, pri organizaciji in izvedbi tek-
movanja so bili poleg Občine Ilirska
Bistrica številni donatorji. 

Zofi
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Tekmovanje mladih 
v znanju o sladkorni bolezni
DDrruuššttvvoo ddiiaabbeettiikkoovv IIlliirrsskkaa BBiissttrriiccaa jjee 2222.. nnoovveemmbbrraa ggoossttiilloo 1100.. ddrržžaavvnnoo tteekkmmoovvaannjjee iizz ppoozznnaavvaannjjaa ssllaaddkkoorrnnee
bboolleezznnii,, kkii ggaa jjee oorrggaanniizziirraallaa ZZvveezzaa ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveenniijjee..
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Gostje na tribuni OŠ Antona Žnideršiča

Uradno slovesnost so obogatili učenci s folklorno točko in petjem



Trgatev je vedno vesel dogodek, pa
čeprav gre za resno in težko delo, zato
smo nanj tudi letos člani kranjskega
društva sladkornih bolnikov komaj ča-
kali. Trgatev nas vedno združi v skup-
nem veselju. Malce za veselje, malce
za pokušnjo grozdja je v petek, 10.
oktobra, ob
lepem, toplem
in sončnem
vremenu trgalo
35 članov naše-
ga društva. 

Da rek »Kjer
raste trta, tam
so prijazni lju-
dje doma« res
drži, je pono-
vno dokazala družina Kolarič
z Vinskega vrha pri Jeruzale-
mu, ki nas je že sedmo leto
zapored gostila in nam po-
novno pripravila enkratno
razpoloženje. Sicer pa, glavni
za nas sta bili tudi tokrat
druženje in obujanje spomi-
nov, predvsem tistih, ki se tr-
gatve udeležijo vsako leto. 

MARTINOVANJE
Vinotok, kot pri nas lepo

imenujemo oktober, je od-
tekel. Grozdje smo obrali, v
sodih pa je že nastalo vino.
To je tudi čas, ko se končuje

jesensko delo in ko goduje sveti Mar-
tin. Veselo martinovanje smo v petek,
7. novembra, organizirali tudi v kranj-
skem društvu. Da pa bi prijetno zdru-
žili s koristnim, smo se dopoldne od-
peljali najprej skozi Grosuplje do
naše prve postaje Stične, kjer je naj-

starejši cistercijanski samostan na
Slovenskem. 

Po notranjosti samostana nas je po-
peljal samostanski vodnik in nas sez-
nanil z bogato zgodovino tega staro-
davnega samostana na Dolenjskem.
Poleg samostanske cerkve, kjer je bila
najzanimivejša grobnica opatov z grbi
nekdanjih dežel, ki leži pod korom,
smo si ogledali tudi muzejske in gale-
rijske zbirke. V samostanu je živel
pater Simon Ašič, znani slovenski
zdravilec, ki je razširil sloves stiškega
zeliščarstva, zato smo na koncu obi-
skali tudi prodajalno z raznovrstnimi
zelišči in izdelki iz samostana.

Druženje smo nadaljevali in kon-
čali v gostišču Štorovje, kjer smo po

Društvo diabetikov Kranj

Izleti, delavnice in druženje
VV jjeesseennsskkeemm ččaassuu ssmmoo bbiillii ččllaannii kkrraannjjsskkeeggaa ddrruuššttvvaa ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv ddookkaajj
aakkttiivvnnii.. OOddpprraavviillii ssmmoo ssee nnaa ttrrggaatteevv iinn nnaa mmaarrttiinnoovvaannjjee tteerr pprriipprraavviillii kkuuhhaarrsskkoo
ddeellaavvnniiccoo.. 
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POSEBNA PONUDBA ZA SKUPINE 
DRUŠTEV DIABETIKOV V LAŠKEM

Vabimo vas na 7-dnevni program v Hotel Zdravilišče Laško****  
ali v Hotel Hum*** s kopanjem v novem termalnem centru Wellness Park Laško  

(polni penzion, malica, kontrola krvnega sladkorja, kopanje, savna, �tnes) 

Za vašo skupino bomo pripravili poseben animacijski in rekreativni program,  
ki bo popestril bivanje v našem zdravilišču: dnevni sprehodi, rekreacija v bazenu,  

jutranja telovadba, ogled mesta in pivovarne, splavarjenje po Savi, pohod na Hum  
z obiskom laškega gradu, balinanje, zabavni večer, plesni tečaj …  

Za vse dodatne informacije pokličite na tel. št. 03 423 2070 (Katja Strojin) 
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Družba dobrega počutja.

Skupinska slika na trgatvi letnika 2008

Kljub slabemu vre-
menu, dež nas je
namreč pral vse-
skozi, se je izleta,
ki smo ga končali v
gostilni Štorovje,
udeležilo za poln
avtobus članov 
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Družba dobrega počutja.

odličnem kosilu ob zvokih glasbe
tudi zaplesali. Zadovoljni s prijetnim
obiskom Dolenjske smo se zvečer
vračali proti Kranju in se že med
vožnjo dogovorili, da se bomo ude-
ležili naših dveh zadnjih letošnjih
druženj: mednarodnega dneva slad-
korne bolezni 14. novembra in pred-
novoletnega srečanja članov 12. de-
cembra v Šenčurju.

PRVA KUHARSKA DELAVNICA
Deževnega torkovega popoldneva,

4. novembra, se je osem članic in
šest članov društva udeležilo prve
od treh napovedanih kuharskih de-
lavnic v organizaciji in prostorih Bio-
tehniškega centra v Strahinju. Da
kuhanje sploh ni dolgočasno in zah-
tevno opravilo, sta nam dokazali
naši mentorici Tadeja in Tatjana, ki
sta nam za našo prvo kuharsko de-
lavnico sestavili zelo zanimive in
okusne recepte za pripravo testenin
in solat, pri katerih so tradicionalne

sestavine zamenjale bolj
zdrave. 

Testenine spadajo med
nabolj priljubljena živila
po vsem svetu. In kaj je
lahko še boljše od prist-
nih, s skrbnostjo doma
pripravljenih testenin iz
polnovredne ali ajdove
moke? Prav zato so ta-
kšne testenine veliko
bolj zdrave. To delo zah-
teva kar nekaj časa in
tudi spretnosti, zelo pa
nam je pomagal strojček
za valjanje. In na koncu
smo imeli testenine raz-
ličnih oblik, od drobnih

in najrazličnejših dolgih do posebno
oblikovanih in polnjenih testenin. 

K testeninam pašejo solate, ki so
lahko idealen in zdrav obrok, tudi če
jih pripravimo samostojno. Če jim
dodamo nekaj beljakovin in maščob,
je tak obrok dovolj nasiten. Tako so
nastajale različne kombinacije zelene
solate, radiča, zelenjave in sadja, ka-
terim smo dodajali različna zelišča in
dišavnice. Poleg bogatih prilivov pa
smo po solatah posuli različne doda-
tke, kot so jabolka, pomaranče, olive,
orehi, pinjole ...

Čas je ob vseh pripravah, rezanju,
sekljanju, mešanju, okušanju in tudi
ob šalah še prehitro minil. Vse jedi,
ki smo jih pripravili, skuhali in potem
tudi pojedli, so bile odlične in vsi
člani kuharske ekipe bomo testenine
in solate zagotovo pripravili tudi
doma.

Jolanda Polanec

Priprava lazanje je trajala kar nekaj časa, vendar se je splačalo
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Tri srede v oktobru smo
se zbrali v prenovljeni učil-
nici za gospodinjski pouka
na Osnovni šoli Bistrica.
Vodja delavnice Jože Lavri-
nec je tokrat predstavil
nekaj novitet z različnih
koncev sveta. Tokrat smo
se posvetili enolončnicam.
Zelo zanimivo je bilo pri-
pravljati in spoznati nekoli-
ko drugačne okuse, kljub
temu pa smo ugotovili, da
so bili recepti pripravljeni
tako, da so zadostili zahte-
vam zdrave prehrane. 

Takoj po končanih kuhar-
skih delavnicah smo v so-
boto, 25. oktobra, izvedli
vsakoletni izobraževalni
dan. Diabetolog dr. Marijan
Kristanc je pripravil zelo
zanimivo predavanje o po-
membnosti dobro urejene
sladkorne bolezni, ki ga je

vsebinsko zasnoval na iz-
kušnjah iz diabetološke
ambulante v Tržiču.  Sobo-
tno srečanje je pozdravila
tudi dr. Tamara Miloševič
Berlič, predstavnica podje-
tja Sanofi-Aventis iz Ljub-
ljane, ki je izvedbo izobra-
ževalnega dneva tudi omo-
gočilo.

Besedilo in foto: 
Ana Marija Hafner

Društvo diabetikov Tržič

Kuharske delavnice in predavanja
KKoo pprriiddee jjeesseenn,, ssee ppoonnaavvaaddii nneehhaajjoo ttuuddii iizzlleettii,, ssaajj ddnneevvii
ppoossttaajjaajjoo ččeeddaalljjee kkrraajjššii,, zzaattoo ddeejjaavvnnoosstt vv nnaaššeemm ddrruuššttvvuu
nnaammeenniimmoo pprreeddvvsseemm iizzoobbrraažžeevvaannjjuu..
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Letošnje kuharske delavnice 
smo imeli v prenovljeni učilnici 

za gospodinjski pouka 
Osnovne šole Bistrica 

Zbrani so pozorno poslušali 
predavanja diabetologa 
dr. Marijana Kristanca

Tudi letos smo v veliko
zadovoljstvo naših članov v
soboto, 4. oktobra, organi-
zirali obisk sejma Narava in
zdravje, na katerem smo se
seznanili z novostmi glede
zdrave prehrane, s pre-
hranskimi dopolnili in dru-
gimi pripomočki za lajšanje
zdravstvenih tegob in
tegob starejših. Opaziti je
bilo tudi mogoče, da je se-
jemska ponudba čedalje
skromnejša.

Nato smo se odpravili na
kosilo na Vrhniko, kjer
smo si ogledali tudi muzej

pisatelja Ivana Cankarja.
Kustosinja je zelo nazorno
in zanimivo predstavila živ-
ljenje in delo pisatelja,
tako da so bili vsi udele-
ženci navdušeni in bi jo
bili pripravljeni še posluša-
ti. Sledil je še ogled cerkve
pri sv. Trojici.

Letos smo prvič organizi-
rali druženje v času sv.
Martina. V soboto, 8. no-
vembra, smo v Zaloščah,
na kmečkem turizmu Gre-
gorič, preživeli prijeten
večer ob dobri hrani, pijači
in glasbi, predvsem pa v

medsebojnem klepetu in
druženju, kar je zelo po-
membno, da se človek
sprosti in pozabi na vsak-
danje tegobe zaradi bole-
zni in drugih skrbi. 

Prijetno druženje je hitro
minilo in ob polnoči smo
se zadovoljni odpeljali proti
domu.

Pavel Škamperle

Društvo diabetikov Sežana

Ogled sejma Narava in
zdravje in martinovanje
SSeežžaannsskkoo ddrruuššttvvoo ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv žžee vveečč lleett oorrggaanniizziirraa
oobbiisskk sseejjmmaa NNaarraavvaa iinn zzddrraavvjjee,, kkii jjee vv LLjjuubblljjaannii nnaa
GGoossppooddaarrsskkeemm rraazzssttaavviiššččuu,, lleettooss ppaa ssmmoo pprrvviičč oorrggaanniizziirraallii
ttuuddii mmaarrttiinnoovvaannjjee..

Društvo diabetikov Gornja Radgona

V SPOMIN PRIJATELJU VIKTORJU NAVRŠNIKU

Oktobra se je iztekla življenjska pot dobrega prijate-
lja in nekdanjega predsednika Društva diabetikov Mari-
bor. Imel sem veliko čast, da sem osebno poznal Viktor-
ja. Bil je človek, s katerim si se lahko pogovarjal o mar-
sičem. Znal je prisluhniti in tudi svetovati, ni pa se sra-
moval tudi nas mlajše kdaj vprašati za nasvet. Veliko
sva bila skupaj na sestankih Zveze društev diabetikov
Slovenije. Ostali so lepi spomini. Spominjam se ga kot
skromnega, vedrega in dobrega prijatelja. Nikoli ni po-
tožil o svoji bolezni srca. Prenašal jo je tako kot sopot-
nico sladkorno bolezen. Kljub bolezni je bil zelo aktiven
kot predsednik mariborskega društva, ki ga je vodil kra-
tek čas in to zelo uspešno. 

Dragi Viktor, spomin nate bo za vedno ostal, saj se te
bomo spominjali tudi člani Društva diabetikov Gornja
Radgona.

Franc Cehnar 
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Okrevanje smo začeli v
soboto dopoldne. Ob pri-
hodu v hotel nas je prisr-
čno pozdravil animator Ma-
tjaž Maček, ki nam je raz-
delil program aktivnosti in
ki je z nami aktivno preži-
vel ves teden. Že isti dan
smo opravili zdravniške
preglede pri zdravnici Slav-
ki Topolić, dr. med., ki
nam je glede na naše
zdravstveno stanje predpi-
sala ustrezne terapije za
ves teden.

V nedeljo smo spoznavali
zdravilišče in mesto Laško.
Ponedeljkove aktivnosti so
se začele z jogo, popoldne
smo nadaljevali z meditaci-
jo ter sprehodom in ogle-
dom mesta Laško. Torkovo

jutro se je začelo s telovad-
bo, popoldne pa smo se s
seznanili z nordijsko hojo.
V sredo zjutraj je bila
zopet na vrsti joga, ki ji je
sledila barvna terapija in
nato ogled Pivovarne
Laško. 

ČEDALJE NIŽJE VREDNOSTI
KRVNEGA SLADKORJA

Tudi četrtkovo jutro smo
začeli s telovadbo in bar-
vno terapijo, nato pa smo
si ogledali tovarno pohištva
Paron in se sprehodili do
cerkve Marija Gradec iz 16.
stoletja. Petkovo dopoldne
je minilo v znamenju jutra-
nje joge in barvne terapije,
popoldne pa je bilo organi-
zirano balinanje pri domu

starejših. V soboto smo ra-
zočarani ugotovili, da je
teden prehitro naokrog in
da se bo treba posloviti od
prijaznega okolja Laškega.

Vsakodnevno merjenje
sladkorja v krvi je pokaza-
lo, da nam je izobraževalno
okrevanje koristilo, saj so
bile vrednosti sladkorja v
krvi proti koncu tedna če-
dalje nižje. Meritve smo
opravljali z merilniki One
Touch Ultra, ki nam jih je s
pripadajočimi merilnimi li-

stiči podarila družba John-
son & Johnson. 

Za vsakodnevno jutranjo
in popoldansko vadbo v ba-
zenu so poskrbeli prijazni
športni animatorji. Prav
tako smo opravljali vsakod-
nevne predpisane terapije
in masaže v zdraviliškem
delu zdravilišča. Vsem, ki
so kakorkoli sodelovali in
nam pomagali pri okreva-
nju se prisrčno zahvaljuje-
mo

Darko Miholič

Društvo diabetikov Murska Sobota

Izobraževalno okrevanje 
v Zdravilišču Laško
ČČllaannii mmuurrsskkoossoobboošškkeeggaa ddrruuššttvvaa ssllaaddkkoorrnniihh bboollnniikkoovv ssmmoo
lleettooss pprrvviičč iizzvveeddllii iizzoobbrraažžeevvaallnnoo ookkrreevvaannjjee vv ZZddrraavviilliiššččuu
LLaašškkoo,, kkjjeerr ssmmoo bbiillii oodd 2277.. sseepptteemmbbrraa  ddoo 44.. ookkttoobbrraa.. 
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Udeleženci izobraževalnega okrevanja v Laškem

Najprej smo se ustavili v
Črni vasi na Ljubljanskem
barju, kjer smo si ogledali
znamenito Plečnikovo cer-
kev Sv. Mihaela, katere
oprema z vsemi podrob-
nostmi je izdelana po arhi-
tektovih zamislih. Cerkveni
prostori so zaradi poplav-
ljajočega barja dvignjeni za
celo etažo, oltar pa je ob
vzdolžni steni.   

Nato smo pot, ki je hitro
minila, nadaljevali do Rako-
vega Škocjana, kjer smo si
ogledali Veliki naravni
most. Silvo nas je seznanil

z nastankom te naravne po-
sebnosti in z geološkimi
spremembami, ki se na tem
območju vseskozi dogajajo. 

V Dolenjem Jezeru pri
Cerknici nas je na kmetiji
odprtih vrat Levar čakala
prijazna gospodinja z zelo
okusno malico. Nato smo
si ogledali muzej Jezerski
hram Kebe, v katerem ma-
keta Cerkniškega jezera na-
zorno prikaže to kraško po-
sebnost, nastajanje in pre-
sihanje jezera. To dogaja-
nje nam je v notranjskem
dialektu slikovito opisal go-

spod Kebe. Vse to je pope-
stril z legendami, veliko pa
nam je povedal tudi o Val-
vasorju. V etnološki zbirki
so na ogled pripomočki za
stari način ribarjenja, stare
drsalke, drevaki in drugo. 

OGLEDALI SMO
SI GRAD SNEŽNIK

Po lepi pokrajini izpod
Blok smo se popeljali do
obnovljenega gradu Snež-
nik. S pomočjo vodnice
smo si ogledali vse oprem-
ljene sobane. V vsaki etaži
so prostori za različne na-

mene, opremljeni s stilnim
pohištvom iz tistega časa
in osebnimi predmeti za-
dnjih fevdalnih lastnikov. 

Na poti proti Kočevju smo
se zapeljali še do romarske
cerkve Sv. Marije v Novi Štif-
ti, ki je lep primer izvirne
arhitekture osmerokotnega
prostora in zvonika. Gradili
so jo trideset let, leta 1671
pa je bila blagoslovljena.

Pozno kosilo smo imeli v
suhokranjski vasici Polom,
v gostišču, ki je bogato
okrašeno z lovskimi trofeja-
mi, celo z nagačenim me-
dvedom, zunaj v ogradi pa
je na ogled tudi divjad. Z
lepimi vtisi, za katere je za-
služen tudi naš Silvo, ki
nas je vso pot seznanjal s
posebnostmi krajev, mimo
katerih smo se vozili, in
Danica, ki vedno skrbi, da
vse teče kot je treba, smo
se dobre volje in polni
novih vtisov vrnili domov. 

Tekst: Zina Vidrih 
Foto: Jožica Rolih

Društvo diabetikov Novo mesto

Jesenski izlet 
na Notranjsko
NNoovvoommeešškkii ssllaaddkkoorrnnii bboollnniikkii ssmmoo ssee vv ssvveežžeemm
jjuuttrruu 22.. ookkttoobbrraa zz aavvttoobbuussoomm ooddppeelljjaallii nnaa iizzlleett
nnaa NNoottrraannjjsskkoo iinn ggaa kkoonnččaallii nnaa DDoolleennjjsskkeemm
oozziirroommaa vv SSuuhhii kkrraajjiinnii.. 



Točno ob dogovorjeni uri
smo prispeli pred kulturni
dom Krško, kjer nas je
sprejel predstavnik Jedrske
elektrarne Krško (JEK)
Miran Pribožič. Povabil nas
je v dvorano, kjer smo si
ogledali 20-minutni film o
gradnji in delovanju jedr-
ske elektrarne. Sledila so
vprašanja in odgovori. 

V enournem pogovoru
smo izvedeli veliko zanimi-

vega. Nato smo se z avto-
busom zapeljali med objek-
te, kjer nam je Miran Pribo-
žič med počasno vožnjo
razlagal, kaj se dogaja v
teh zgradbah. Letos smo
bili že 161. skupina, ki si je
ogledala krško elektrarno.

NA IZLETU
PO DOLENJSKI IN ŠTAJERSKI

Po ogledu elektrarne se
nam je pridružila vodnica

Marinka Benič. Vodila nas
je po krški in sevniški obči-
ni. Med vožnjo smo opazili,
da gradijo ceste in elektrar-
ne na Savi. Peljali smo se
tudi mimo nesrečne pre-
grade elektrarne Blanca.

Nato smo iz Kranjske de-
žele prešli na Štajersko,
kjer smo se ustavili na
kmetiji Roštohar v vasici
Selce nad Blanco. Tam smo
imeli pokušnjo mesnih iz-
delov, zelenjave in kruha.
Nato smo se napotili na
ogled Sevniškega gradu, ki
je zgodovinsko bogat. Kar
veliko notranje opreme se
je še ohranilo, tudi šolska

soba. Grad je lepo obnov-
ljen in urejen, tako da
imajo v njem različne kul-
turne prireditve in tudi po-
ročne obrede. Med dveur-
nim sprehodom po gradu
se je dalo kaj videti in sli-
šati. 

Po polurni vožnji smo
prišli na Okroglico, kjer
nas je čakalo kosilo. Ob
zvokih harmonike našega
Janeza Juhanta smo nada-
ljevali druženje. Vse prehi-
tro smo morali spet na pot.
Skozi Laško, Celje in Troja-
ne smo po celodnevnih
lepih doživetjih v večernih
urah prispeli v Domžale. 

Maks Grošelj

Na ogledu krške nuklearke
PPrrvvoo ssoobboottoo vv sseepptteemmbbrruu jjee bbiilloo jjuuttrroo mmaalloo mmeegglleennoo,, 
nnaattoo ppaa ssee jjee KKrraannjjcceemm vvrreemmee zzjjaassnniilloo.. NNaa aavvttoobbuussnnii ppoossttaajjii
vv DDoommžžaallaahh ssmmoo nnaappoollnniillii aavvttoobbuuss iinn ssee ooddppeelljjaallii 
ppoo ddoolleennjjsskkii aavvttoocceessttii.. 
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V ponedeljek, 6. oktobra,
smo se zbrali na avtobusni
postaji v Domžalah, od
koder nas je proti Rogaški
odpeljal naš prevoznik
Ivan. Po slabih dveh urah
prijetne vožnje smo prispe-
li v zdravilišče Rogaška Sla-
tina, kjer nas je pričakalo
prijazno hotelsko osebje.
Namestili smo se po sobah,
nato pa šli na kosilo, po
njem pa nam je zaželel do-
brodošlico še direktor in
nas seznanil z aktivnostmi,
ki so jih pripravili za nas.

Ker je telesna aktivnost
pri sladkornih bolnikih zelo
pomembna, je na tem bil
tudi največji poudarek na-
šega sedemdnevnega okre-
vanja. Tako smo dan začeli
z jutranjo telovadbo, po
želji zunaj ali v telovadnici,
kdor pa je imel dovolj
moči, jo je lahko podaljšal
še v bazenu. Vsak dan smo
seveda merili krvni sladkor
in krvni tlak, enkrat pa tudi
holesterol. Razdeljeni smo
bili v več skupin, meritve
pa so bile ob različnih
urah. 

DELAVNICE IN PREDAVANJA
V dopoldanskem času

smo imeli pohode po okoli-
ških krajih. Še posebno za-
nimiv je bil ogled Steklarne
Rogaška, kjer so nam poka-
zali, kako nastajajo njihovi
izdelki, ki smo jih lahko
tudi kupili.

Tudi v popoldanskem
času nismo držali križem
rok. Imeli smo delavnice
oziroma okrogle mize o
sladkorni bolezni, ki jih je
vodila sestra Vida. Razdeli-
la nas je v več skupin, do-
bili pa smo tudi gradivo o
sladkorni bolezni. Zatem
smo reševali vprašalnike, ki

jih je sestra Vida skrbno
pregledala in ocenila. Za
dobre rešitve so sledile
tudi nagrade. 

Prav tako smo imeli pre-
davanja o diabetični nogi,
ki so nam ga pripravili stro-
kovnjaki iz kozmetike Afro-
dita. Lahko smo po ugod-
nih cenah kupili balzam za
nego stopal, kar smo tudi
večinoma izkoristili. Farma-
cevtska družba Roche nam
je predstavila nekaj vrst
aparatov za merjenje kr-
vnega sladkorja, za katere
je bilo prav tako veliko za-
nimanja.

DRUŽABNE AKTIVNOSTI
Seveda pa teden ni minil

brez družabne aktivnosti.
Tako smo imeli kostanjev
piknik, kjer smo se pogo-

stili s pečenim kostanjem.
V spremstvu našega har-
monikarja Janeza smo ve-
selo zapeli. Imeli smo tudi
karaoke, na katerih je kar
nekaj naših članov pokaza-
lo velik pevski talent. Stro-
kovna komisija, sestavljena
iz naših članov, je vse na-
stope pridno spremljala in
nato razglasila zmagovalce,
ki so bili tudi nagrajeni. Še
posebno zadovoljna pa je
bila Jelena, ki si je prisluži-
la aparat za merjenje kr-
vnega sladkorja. Na vpraša-
nje, kdo je bil prvi diabeto-
log v Sloveniji, je pravilno
odgovorila, da je bil to dr.
Ljudevit Merčun. 

Na poslovilnem večeru
nam je Nuša, vodja okreva-
nja, podelila priznanja za
uspešno okrevanje in nabi-
ranje znanja v Rogaški Slati-
ni. Nekaj napotkov za življe-
nje s sladkorno boleznijo
nam je dala tudi sestra Vida.
Za konec pa smo v sprem-
stvu harmonikarja veselo za-
peli in zaplesali. Moramo
tudi pohvaliti usluge hotela
Sava, s katerimi smo bili
zelo zadovoljni. Razšli smo
se v spoznanju, da je teden
kar prehitro minil, in v želji,
da se prihodnje leto zopet
srečamo v Rogaški Slatini.

Tekst: Nuša Vodlan 
Foto: Marjan Grintal

Društvo diabetikov Domžale

Okrevanje v Rogaški Slatini
TTuuddii lleettooss ssmmoo bbiillii ččllaannii ddoommžžaallsskkeeggaa ddrruuššttvvaa ssllaaddkkoorrnniihh
bboollnniikkoovv nnaa ookkrreevvaannjjuu vv RRooggaašškkii SSllaattiinnii vv hhootteelluu SSaavvaa..
TTookkrraatt ssee nnaass jjee zzbbrraalloo kkaarr 6655,, kkaarr jjee nnaajjvveečč ddoosslleejj..

I Z  N A Š I H  D R U Š T E V
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Najprej smo bili malo ra-
zočarani nad namestitvijo,
vendar smo bili pozneje,
med bivanjem v prelepi Kor-
čuli, zelo dobre volje. Morje
je bilo dovolj toplo za kopa-
nje, tako da smo vseh
sedem dni resnično uživali. 

Ves teden smo bili zelo
aktivni. Že ob 7. uri smo si
merili krvni sladkor in ob
navzočnosti zdravnika tudi
krvni tlak. Pol ure pozneje
je šlo veliko članov na re-
kreacijo oziroma jutranjo
telovadbo. Krvni sladkor so
si udeleženci merili še pet-
krat na dan, in sicer pred
obroki in po njih. Organizi-

rani sta bili dve predavanji,
ki ju je vodil dr. Jože Golo-
bič. Predaval je o zapletih

pri sladkorni bolezni in
analizi vrednosti rezultatov
merjenja krvnega sladkorja
na kartici diabetika. 

Poleg aktivnosti v hotelu
smo se z ladjico peljali
mimo otočkov do Lombar-

de. Pod vodstvom smo si
ogledali mesto Korčula, v
katerem je veliko znameni-
tosti, en večer pa uživali z
dalmatinsko klapo. Vsak
dan smo se veliko gibali,
se sprehajali, telovadili,
plavali, večere pa preživeli
ob zvokih glasbe, igranju
šaha, kart in še kaj bi
lahko našteli. 

Na koncu sedemdnevnega
okrevanja so člani društva
potrdili že znano dejstvo, da
se ob nenehnem izobraže-
vanju, telesni aktivnosti in
urejeni prehrani v veliki
meri pripomore k urejene-
mu krvnemu sladkorju. Zato
so člani pozdravili predsed-
nikovo pobudo, da tudi v
prihodnje vsako leto organi-
ziramo takšno obliko pre-
ventivnega okrevanja članov
hrastniškega društva.

Vojka Železnik 

Društvo diabetikov Hrastnik

Preventivno okrevanje na Korčuli
OOdd 2288.. aavvgguussttaa ddoo 44.. sseepptteemmbbrraa jjee bbiilloo 7722 ččllaannoovv
hhrraassttnniišškkeeggaa ddrruuššttvvaa ssllaaddkkoorrnniihh  bboollnniikkoovv nnaa pprreevveennttiivvnneemm
ookkrreevvaannjjuu nnaa KKoorrččuullii,, kkjjee ssmmoo ssee ddoobbrroo ppooččuuttiillii.. 

Dr. Jože Golobič je predaval o zapletih pri sladkorni bolezni in analizi
vrednosti rezultatov merjenja krvnega sladkorja na kartici sladkornega

bolnika 

V SLOVO
VIKTORJU NAVRŠNIKU

Jeseni, ko se narava pri-
pravlja na zimski počitek
in odeva v pisane barve, se
je od nas nepričakovano
poslovil Viktor Navršnik,
dol goletni član Društva dia-
betikov Maribor in nekda-
nji predsednik društva. Za
njim bo ostala globoka
praznina. Poslovil se je
hitro in tiho. 

Več let je bil v društvu
aktiven član. Bil je član iz-
vršnega in nadzornega od-
bora in v letih 2004-2007
predsednik društva. Red -
no je prihajal v društvo ter
s svojo dobro voljo in pri-
jaznostjo zaznamoval marsi -
katero delo v društvu. 

Njegova skrb za sladkor-
ne bolnike in njegovo
požrtvovalno delo sta pu-
stila sledi v našem društvu.
Poznali smo ga kot izjem-
no prijaznega in spoštova-
nja vrednega človeka.
Čeprav se je njegova živ-
ljenjska pot prezgodaj
končala, nam je pustil veli-
ko lepih spominov.

Lidija Salamon in Silva Štern

Tokrat nam je o pomenu
in ciljih zdravljenja sladkor-
nih bolnikov predaval prim.
dr. Jurij Šubic. S svojim pro-
gramom nas ja seznanil
predstavnik farmacevtske
družbe Roche. Spoznali
smo tudi zdravilne učinko-
vine aloe vere. Zanimiv je
bil izlet v Rogatec, kjer
smo si ogledali muzej na
prostem. Obiskali smo zna-
meniti grad Strmol ter po-
skusili domače specialitete. 

Na ogled steklarne v Ro-
gaški Slatini smo se odpe-
ljali s turističnim vlakcem.
Gostoljubno smo bili spre-
jeti na kmečkem turizmu
Perkovič. Odvečnih kalorij
hotelske hrane smo se po-
skušali znebiti z vsakodne-
vno jutranjo gimnastiko v
bazenu in na vodenih spre-

hodih. Za naše zdravje,
predvsem za količino slad-
korja v krvi pa je tako kot
vedno doslej tudi tokrat
skrbela Bernarda Janžeko-
vič, višja medicinska sestra.

Zadnji dan okrevanja smo
izpolnili anketne lističe. Nji-
hova naliza je pokazala, da
so bili udeleženci okrevanja

večinoma zadovoljni tako s
hotelskimi storitvami kot
tudi s programom. 

S pripombami, ki so jih
na hrbtno stran anketne-
ga lističa pripisali udele-
ženci okrevanja, bomo
seznanili vodstvo hotela,
pri drugih predlogih, ki
se nanašajo na kraj naših
okrevanj, pa bomo upo-
števali želje večine, seve-
da pa bomo ponudili tudi
nove možnosti.

Ivan Hrastnik

Društvo diabetikov Maribor

Letos že drugič v Rogaški Slatini
VV nneeddeelljjoo,, 1122.. ookkttoobbrraa,, ssmmoo ssee ssrreeččnnii iinn zzaaddoovvoolljjnnii vvrrnniillii 
iizz jjeesseennsskkeeggaa ookkrreevvaannjjaa vv RRooggaašškkii SSllaattiinnii.. TTeeddeenn jjee oobb
ččuuddoovviitteemm jjeesseennsskkeemm vvrreemmeennuu hhiittrroo mmiinniill,, ssaajj ssoo bbiillii ddnneevvii
zzaappoollnnjjeennii zz zzaanniimmiivviimmii pprrooggrraammii,, iizzlleettii iinn pprreeddaavvaannjjii.. 

Skupina mariborskih sladkornih bolnikov na okrevanju v Rogaški Slatini
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D R U Š T V E N E  A K T I V N O S T I

Datum Vse bi na Čas in zbir no mes to Kon takt na ose ba + tel. št..
Društvo diabetikov Ajdovščine in Vipave
vsak petek Kegljanje in igranje pikada od 17.00 do 19.00, kegljišče Vrhpolje Sonja Groznik, 041 900 952
vsako soboto Pohod v naravo ob 8.00, pred gasilskim domom v Vrhpolju Sonja Groznik, 041 900 952
Društvo diabetikov Domžale
24. januar 2009 Zimski pohod na Šumberk ob 10 uri, Mercator center Domžale Maks Grošelj, 041 679 787
26. februar 2009 Občni zbor ob 16 uri, Kulturni dom Rodica društvena pisarna, 01 721 42 79
december Predavanje ZD Domžale - predavalnica društvena pisarna, 01 721 42 79
vsak torek Uradne ure od 10.00 do 13.00 društvena pisarna, 01 721 42 79
vsako sreda Uradne ure od 9.00 do 12.00 društvena pisarna, 01 721 42 79
Društvo diabetikov Idrija
vsak petek v decembru Nordijska hoja ob 17.00, UTA Rudolf Franko, 041 959 782
vsak petek od januarja Nordijska hoja ob 16.00, UTA Rudolf Franko, 041 959 782
19. januar 2009 Kopanje v Strunjanu in hoja po solinah Program naknadno Zdenka Bogataj, 05 372 21 20
januar Predavanje Naknadno Rudolf Franko, 041 959 782
februar Nočni pohod na Javornik Prva sobota po polni luni Rudolf Franko, 041 959 782
Društvo diabetikov Ilirska Bistrica
vsak ponedeljek Organizirana telovadba ob 18.00, v času od IX.- XII., društveni prostori Venčka Bergoč, 031 475 404
vsako sredo v decembru Balinanje ob 18.00, Zabiče Jože Maljevac, 051 610 951
Društvo diabetikov Jesenice
12. december Prednovoletno srečanje ob 16.00, Dom Franceta Berglja prijave na društvu
14. februar 2009 Pohod Sv. Lovrenc-Žirovnica ob 10.00, Elek. Gorenjska Čazim Babić, 041 909 961
21. februar 2009 Pohod na Jezerskem ob 9.00, Penzion Valerija prijave na društvu
Društvo diabetikov Kamnik
vsak 1. torek v mesecu Merjenje krvnega sladkorja, tlaka in holesterola od 8.00 do 10.00, Kolodvorska 5/l Marjeta Gašperlin, 041 945 186
18. december Druženje diabetikov ob 17.00,  2. nadstropje, Kolodvorska 5 Slavica Juntez, 01 831 58 49
Društvo diabetikov Kočevje
vsak ponedeljek Telovadba in nordijska hoja za diabetike ob 17.30, dvorana centra Nama Ksenija V., 031 299 555 in Štefka U., 051 410 577
vsak torek Voden pohod v okolici Kočevja ob 15.00, avtobusna postaja Kočevje Milena Kaligarič, 041 280 676
vsako sredo Uradne ure od 8.00 do 10.00, pisarna društva diabetikov dežurni člani, 01 893 90 13
vsak četrtek Uradne ure od 10.00 do 12.00, pisarna društva diabetikov Branka Kovačič, 01 893 90 13, 041 518 256
vsak četrtek Joga kot pomoč pri sladkorni bolezni ob 17.30, dvorana centra Nama Ksenija Vidoševič, 031 299 555
vsak 1. ponedeljek v mesecu Obisk članov na domu in DSO po dogovoru in programu prostovoljci
vsako 1. sredo v mesecu Merjenje sladkorja, holesterola, trigliceridov in krvnega tlaka od 8.00 do 10.00, pisarna društva diabetikov Bojan Figar, 01 893 90 13 in 041 929 836
vsako 1. sredo v mesecu Informacije in svetovanje od 12.00 do 14.00, pisarna društva diabetikov Ksenija Vidoševič, 01 893 90 13 in 031 299 555
vsak 1. četrtek v mesecu Merjenje sladkorja, holesterola, trigliceridov in krvnega tlaka od 10.00 do 12.00, pisarna društva diabetikov Branka Kovačič, 01 893 90 13, 041 518 256
zadnji četrtek v mesecu Kopanje v Dolenjskih Toplicah ob 9.00, avtobusna postaja Kočevje Ksenija V., 031 299 555 in Branka K., 041 518 256
od 1. do 18. decembra Delavnica: družabni plesi za odrasle ob 17.30, dvorana centra Nama Ksenija Vidoševič, 031 299 555
20. december Božično in novoletno srečanje ob 18.00, dvorana restavracije Marof Ksenija Vidoševič, 031 299 555
12. januar 2009 Delavnica: Zdrava prehrana in hujšanje ob 17.00, pisarna društva Ksenija Vidoševič, 031 299 555
27. januar 2009 Predavanje ob 17.00, dvorana centra Nama Ksenija Vidoševič, 031 299 555
24. februar 2009 Predavanje ob 17.00, dvorana centra Nama Ksenija Vidoševič, 031 299 555
Društvo diabetikov Kranj
vsak ponedeljek Uradne ure od 15.00 do 17.00, društvena pisarna v Diab. centru društvena pisarna, 04 202 83 10
vsako sredo Uradne ure od 15.00 do 17.00, društvena pisarna v Diab. centru društvena pisarna, 04 202 83 10
12. december Prednovoletno srečanje članov ob 17.00, Šenčur društvena pisarna, 04 202 83 10
17. december Pohod v okolico Kranja ob 17.00, pred Diabetičnim centrom društvena pisarna, 04 202 83 10
15. januar 2009 Debatni klub: Spretnosti v medsebojnih odnosih od 16.00 do 18.00,  Diabetični center društvena pisarna, 04 202 83 10
16. januar 2009 Debatni klub: Spretnosti v medsebojnih odnosih od 10.00 do 12.00,  Diabetični center društvena pisarna, 04 202 83 10
12. februar 2009 Debatni klub: Izguba in žalovanje od 16.00 do 18.00,  Diabetični center društvena pisarna, 04 202 83 10
13. februar 2009 Debatni klub: Izguba in žalovanje od 10.00 do 12.00,  Diabetični center društvena pisarna, 04 202 83 10
21. februar 2009 Pohod po Jezerskem ob 9.00, Penzion Valerija, Jezersko društvena pisarna, 04 202 83 10
Društvo diabetikov Lenart
vsako sredo Uradne ure v pisarni društva od 9.00 do 11.00, pisarna društva Jožica Vračko, 031 661 283
vsak 1. ponedeljek v mesecu Pohod po Slovenskih goricah ob 10.00, Zdravstveni dom Jožica Vračko, 031 661 283
vsak 3. ponedeljek Kopanje v Biotermah Mala Nedelja ob 9.00, Zdravstveni dom Jožica Vračko, 031 661 283
december Obisk starejših občanov Jožica Vračko, 031 661 283
Društvo diabetikov Lendava
vsak torek Kopanje v Termah Lendava od 18.00 do 20.00, po prijavi na društvu Štefan Hari, 02 578 82 06, 041 798 552
Društvo diabetikov Litija
vsak ponedeljek in sredo Telovadba v telovadnici ob 19.30, Športna dvorana Litija društvena pisarna, 01 898 15 85
vsako sredo Uradne ure od 8.00 do 11.00, v društveni pisarni društvena pisarna, 01 898 15 89
vsak četrtek Organizirana hoja po programu ob 8.00, v društveni pisarni društvena pisarna, 01 898 15 86
vsako 1. sredo v mesecu Merjenje sladkorja, krvnega tlaka in holesterola od 8.00 do 10.00, v društveni pisarni društvena pisarna, 01 898 15 87
vsako 1. sredo v mesecu Uradne ure od 14.00 do 17.00, v društveni pisarni društvena pisarna, 01 898 15 88
vsak 2. torek v mesecu Kopanje v Zdravilišču Laško ob 15.00, avtobus izpred društvene pisarne društvena pisarna, 01 898 15 84
vsaka dva meseca obvestila Predavanja in ostale dejavnosti so objavljene v društvenih obvestilih društvena pisarna, 01 898 15 90
Društvo diabetikov Maribor
vsak ponedeljek in četrtek Blagajna društva v UKC MB od 8.00 do 10.00 Lidija Podbevšek 030 383 552
vsak torek Uradne ure od 9.00 do 12.00 Lidija Salamon, 02 228 23 10
vsako sredo Informacije in svetovanje od 13.00 do 16.00, Trubarjeva 15 Lidija Salamon, 02 228 23 10
vsako soboto Krajši pohodi v bližnjo okolico ob 10.00 uri, pred društvom Lidija Salamon, 02 228 23 10
december Novoletno srečanje diabetikov prijave zbiramo v društvu Lidija Salamon, 02 228 23 10
1 x tedensko od januarja Plesna šola - učimo se plesati prijave zbiramo v društvu Lidija Salamon, 02 228 23 10
1 x tedensko od januarja Balinanje prijave zbiramo v društvu, ŠD Branik Lidija Salamon, 02 228 23 10
1 x tedensko od januarja Plavanje v Fontani, od 1. januarja 2009 dalje prodaja vstopnic v društvu Lidija Salamon, 02 228 23 10
Društvo diabetikov Mežiške doline
vsak torek Rekreacija v telovadnici - odbojka ob 17.30, telovadnica OŠ Koroški jeklarji Bojan Proje, 031 533 724
vsak torek Pohodi v okolico Mežice ob 16.00, avtobusna postaja Srečko Podhraški, 040 306 530
vsak torek Pohodi v okolico Kotelj ob 15.00, po dogovoru skupaj z društvom osteoporoze Marjeta Macur, 041 847 401
vsako sredo Pohodi v okolico Črne ob 16.00, 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 Vse bi na Čas in zbir no mes to Kon takt na ose ba + tel. št..
Društvo diabetikov Murska Sobota
vsak ponedeljek Zdravo gibanje - nordijska hoja ob 18.00, na ploščadi pred gradom v MS Darko Miholič, 041 364 953
vsak torek Uradne ure v novih prostorih društva diabetikov od 11.00 do 13.00, Tomšičeva ulica 15, MS Simon Kranjc, 031 813 795
vsaka 1. sreda v mesecu Sestanek Društva diabetikov Murska Sobota ob 17.00, v klubu PAC, za zavarovalnico Triglav v MS Jožica Gibčar, 041 953 874
od 8. do 21. decembra Obiski invalidov in socialno šibkih na domu Jožica Gibčar, 041 953 874
december Zaključek leta udeležence obvestimo naknadno Jožica Gibčar, 041 953 874
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 12.00.-14.00 ali 19.00-21.00 Albina Kovačič, 031 423 606
vsako sredo Uradne ure od 9.00 do 11.00, Rozmanova ulica 10, Novo mesto pisarna, 07 337 74 60
vsako drugo sredo Pohod ob 13.30, OŠ Grm Danijela Vidmar, 07 332 87 43
10. december Pohod Brusnice-Suhadol-Tolsti vrh ob 13.30, OŠ Grm - lasten prevoz Danijela Vidmar, 07 332 87 43
Društvo diabetikov Postojna
vsak ponedeljek Uradne ure društva, meritve krvnega sladkorja in pritiska od 9.00 do 11.00, v pisarni društva Milica Savkovič, 041 721 170
vsako sredo Pohod v naravo ob 17.00, avla ZD Ivica Bergoč, 031 708 322
december Novoletno srečanje sporočijo naknadno Milica Savkovič, 041 721 170
Društvo diabetikov Ptuj
vsako sredo Dežurstvo, prijave, informacije, posvetovanja in druge aktivnosti od 8.00 do 10.00, društvena pisarna Zalika Vučak, 051 272 804 in Marija Velikonja
vsako 1. sredo Naročilo vstopnic za Terme Ptuj od 8.00 do 10.00, društvena pisarna Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
vsako 2. sredo Razdelitev vstopnic, merjenje sladkorja in krvnega tlaka od 8.00 do 10.00, društvena pisarna Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
17. december Družabno srečanje ob 16.00, restavracija Gastro Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
Društvo diabetikov Slovenj Gradec
vsako sredo Daljši pohod ob 15.30, pri mostu NO Olga Repotočnik, 041 945 664
vsak četrtek Lažji pohod ob 15.30, pri mostu NO Danica Kotnik, 040 279 806
vsak petek Kegljanje ob 15.00, na kegljišču v Slovenj Gradcu Stane Oblak, 040 603 853
vsak petek Kolesarjenje ob 17.00, pri bivši Nami Danica Kotnik, 040 279 806,
20. december Nočni pohod Čez goro k očetu po dogovoru Stane Oblak, 040 603 853
Društvo diabetikov Škofja Loka
vsak torek in sredo Meritve holesterola in sladkorja, 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
20. december Novoletno srečanje  ob 18.00, v dijaškem domu na Podnu Marija Mančevski, 031 472 125
21. februar 2009 Zimski pohod - Jezersko ob 7.30, AP Podlubnik Marija Mančevski, 031 472 125
Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije
13. december Zabava ob zaključku leta objavimo naknadno Roman Tajnšek, 031 533 337
Društvo diabetikov Tolmin
december Predavanje Novosti pri zdravljenju diabetesa predvidoma ob 17.00, v dvorani UE Tolmin Marija Krivec, 05 993 26 09
december Predavanje Demenca kot posledica diabetesa predvidoma ob 17.00, v dvorani UE Tolmin Marija Krivec, 05 993 26 09
december Predavanje z novoletnim druženjem predvidoma ob 17.00, v dvorani UE Tolmin Marija Krivec, 05 993 26 09
4 x v decembru Telovadba ob 17.00, v dvorani fizioterapije Severina Hvala, 05 388 18 85
december Obisk pri zdravstveno in socialno šibkih članih ob novem letu V občinah Tolmin, Kobarid in Bovec Silvo Rutar,  041 412 037
Društvo diabetikov Tržič
vsak torek Uradne ure od 17.00 do 18.00, v društveni pisarni 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 do 19.00, v društveni pisarni Maruša Ahačič, 040 558 820
vsako 1. soboto v mesecu Merjenje sladkorja, pritiska, holesterola in trigliceridov od 9.00 do 10.00, v prostorih DU Tržič Maruša Ahačič, 040 558 820
Društvo diabetikov Velenje
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
vsako sredo Tedenski pohod Velenje ob 16.00, Ribiška koča Velenje Matija Boškič,  031 298 530
vsak četrtek Tedenski pohod Šoštanj ob 16.00, Ribiška koča Šoštanj Fanika Jurjovec, 03 891 10 85, 031 437 595
13. december Končni izlet v neznano ob 9.00, avtobusna postaja Velenje Fanika Jurjovec, 03 891 10 85, 031 437 595
8. januar  2009 Dobrodelni koncert - Rogaška Slatina čas odhoda bo objavljen na oglasnih deskah Romana Praprotnik, 041 745 588

17. januar 2009 Zdravju naproti - Gora Oljka ob 9.00, avtobusna postaja Velenje Fanika Jurjovec, 03 891 10 85, 031 437 595
27. februar 2009 Občni zbor ob 17.00, restavracija Jakec Romana Praprotnik, 041 745 588

Na zalogi je še nekaj zgoščenk in kaset, 
z naslovom Sveta je noč, ki smo ju izdali skupaj 
z NNeeww SSwwiinngg QQuuaarrtteettoomm.

Zbrana sredstva od prodaje namenjamo delovanju
zveze in društev diabetikov Slovenije 
(cena zgoščenke je 9,18 evra, kasete pa 5,42 evra).

Oboje lahko naročite po pošti na naslov 
Zveza društev diabetikov Slovenije, 
Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana, 

ali po tel. na št.: 01/430 54 44.

V decembru ju lahko kupite z 10-odstotnim popustom, 
kar pomeni, da stane zgoščenka 8,26 evra, kaseta pa 4,88 evra.



D E C E M B E R 2 0 0 848

U G O D N O S T I

PPOOPPUUSSTTII IINN UUGGOODDNNOOSSTTII ZZAA IIMMEETTNNIIKKEE ČČLLAANNSSKKIIHH IIZZKKAAZZNNIICC

ZDRAVILIŠČA
TTeerrmmee KKrrkkaa,, zzddrraavviilliišškkee,, ttuurriissttiiččnnee iinn ggoo--
ssttiinnsskkee ssttoorriittvvee,, dd.. oo.. oo..,, Ljubljanska cesta
26, Novo mesto, in Terme Krka - Stru-
njan, zdraviliške, turistične in gostinske
storitve, d. o. o., Strunjan 148, Portorož
Izvajalec bo na podlagi pogodbe za leto
2008 zagotavljal članom društva nasle-
dnje popuste:
-- TTeerrmmee DDoolleennjjsskkee TToopplliiccee 10 odstotkov
popusta na denzitometrijo (merjenje ko-
stne gostote).
-- TTeerrmmee ŠŠmmaarrjjeešškkee TToopplliiccee 10 odstot-
kov popusta za pregled pri kardiologu in
za obremenilno testiranje (obe storitvi je
treba opraviti skupaj).
-- TTaallaassoo SSttrruunnjjaann 10 odstotkov popusta
na pavšalni program zdravljenja.
Popusti veljajo na individulane cene sto-
ritev iz rednega cenika, ne veljajo za
programe in akcijske cene. Naročniki
lahko uveljavljajo popust samo z velja-
vno člansko izkaznico. 
ZZddrraavviilliiššččee LLaašškkoo,, dd.. dd..,, Zdraviliška 4,
Laško. Zdravilišče Laško ponuja
članom zveze/društev pri uporabi
storitev Wellness Parka Laško 
20-odstotni popust za naslednje
storitve: bazen, bazen + savna, solarij.
Pri predčasnem izhodu iz Termalnega
Centra Wellness Parka Laško je član
zveze/društva upravičen do vračila
denarja po uradnem ceniku.
Član lahko izkoristi popust na podlagi
predložitve veljavne izkaznice
zveze/društva in osebnega dokumen-
ta s sliko. Popust velja za člane na
dan uporabe storitve. Popust ne velja
za nakup darilnih bonov. Popust se ne
sešteva z drugimi popusti, ki jih daje
Zdravilišče Laško.
UUnniioorr,, dd.. dd..,, pprrooggrraamm ttuurriizzeemm, Cesta na
Okroglo 15, Zreče, tel.: 03 757 61 62
in 03 757 61 55. Člani društev imajo
pri rezervaciji bivanja v KTC Rogla in
Termah Zreče 10-odstotni popust na
redne cene penzionov, polpenzionov,
najemov in paketov. 
HHootteell SSaavvaa RRooggaašškkaa,, dd.. oo.. oo..,, Zdraviliški
trg 6, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03 81
14 000, faks: 03 81 14 732. Članom
priznajo 10 odstotkov popusta na stori-
tve po rednem ceniku in pet odstotkov
popusta na programe.
MMllaaddiinnsskkoo zzddrraavviilliiššččee iinn lleettoovviiššččee DDeebbeellii
RRttiičč,, Jadranska cesta 73, Ankaran, po-
nuja pet odstotkov popusta na cene
penzionskih storitev. Za vse informacije
pokličite po telefonu recepcijo 05 669
20 00. Člani društev se v recepciji evi-
dentirajte s člansko izkaznico.

TTeerrmmee DDoobbrrnnaa,, dd.. dd..,, Dobrna 50, Dobr-
na, tel.: 03 780 81 10, faks: 03 780
81 11. Priznajo 10 odstotkov popusta
na letni katalog cen in programov ter
sezonske programe, medicinske stori-
tve (razen specialističnih), kopanje in
termalne kopeli vse dneve v tednu, sto-
ritve v Deželi savn, storitve v lepotnem
centru Hiša na travniku. Uveljavljanje
popustov: popuste za navedene storitve
člani društva uveljavljajo na podlagi
članske izkaznice društva, katere poda-
tki so identični podatkom predloženega
osebnega dokumenta. Z uveljavljanjem
popustov iz ponudbe se izključujejo vsi
drugi popusti. Popusti veljajo za indivi-
dualne rezervacije (brez posredovanja
agencij).
MMEEDDIINNAALL,, dd.. oo.. oo..,, Vodovodna 99a,
Ljubljana, tel.: 01 534 20 24. V Ambu-
lanti za medicinsko svetovanje Medinal
opravljajo zdravniški pregled celotnega
telesa (pregled vseh  notranjih organov:
imunskega sistema, ožilja, srca, jeter,
pljuč, žolča, želodca, hrbtenice …). Cena
samoplačniškega pregleda je 130
evrov, vključuje pa anamnezo, meritev
krvnega tlaka, test Medex, zdravniško
mnenje, diagnozo, priporočila (izvid). Za
člane ponujamo 10-odstotni popust,
tako da je cena pregleda 117 evrov. Na
pregled se je treba naročiti po telefonu.
Naročamo največ za mesec vnaprej, in
sicer dopoldne in popoldne. Za dodatne
informacije in naročanje pokličite po te-
lefonu 051 218 059 (Ingrid Vidmar).

PREHRANA
NNuuttrriillaabb,, dd.. oo.. oo..,, ponuja v svojih poslo-
valnicah vsem članom pet odstotkov po-
pusta ob nakupu različnih prehranskih
dopolnil in naravnih kozmetičnih sred-
stev iz  širokega prodajnega programa.
Obiščite nas v trgovinah Natura – Lepota
in zdravje na treh lokacijah: Slovenska
47, Ljubljana, tel.: 01 431 63 16, Ko-
roška 14, Maribor,  tel.: 02 252 23 49,
Pristaniška 2, Koper, tel.: 05 627 67 49 
Več informacij in nasvetov za zdravo živ-
ljenje vam je na voljo na spletni strani
www.nutrilab.si. Za brezplačen katalog
izdelkov in dodatne informacije pokličite
01 438 68 10.
UUPPIINNAA,, dd.. oo.. oo..,, ddooppoollnniillaa kk pprreehhrraannii,,
Franca Nebca 14, Ljubljana (Rakovnik),
tel.: 01 427 20 83. V naši prodajalni do
31. 12. 2008 ponujamo 10-odstotni po-
pust na izdelke lecitin (NOVO - Lecitin z
ginsengom!), anthogenol, omega 3,
kavo karamel in sladila. Obiščete nas
lahko v ponedeljek, sredo in petek od
10. do 12. ure ali pokličite za brezplačni
katalog izdelkov! 

SANITETNI MATERIAL
ZA DIABETIKE IN DRUGO
KKaannaa,, dd.. oo.. oo..,, Savinjska cesta 45, Žalec.
V podjetju imamo dolgoletne izkušnje z
nego nog in diabetičnega stopala. Ponu-
jamo vam pedikuro, nego nog in izdelke
za nego nog na osnovi naravnih zelišč.
Pri pedikuri in izdelkih imate na člansko
izkaznico pet odstotkov popusta. Po-
kličite nas in se naročite na telefonsko
številko 03 713 18 16. Obiščite nas v
Žalcu. Vabljeni.
SSaalloonn DDIIVVIINNAA,, Ulica Talcev 2, Ljubljana
Poljane. Urejeno stopalo - ugodje na vsa-
kem koraku, medicinska pedikura in nega
nog, strokovna obravnava diabetičnega
stopala, manikura in nega rok, ročna limf-
na drenaža, refleksna masaža stopal in
vodna terapija aqua detox. Članom
društva omogočamo pet odstotkov popu-
sta za vse storitve. Svoj obisk naročite po
telefonu 01 434 38 21 ali 040 247 724.
PPUULLZZ,, dd.. oo.. oo..,, Miklošičeva 24, Ljubljana,
tel.: 01 433 10 43. Prodaja, kontrola in
servis merilnikov krvnega tlaka. Dese-
todstotni popust pri nakupu novega apa-
rata in popravilu starega.
PPrroollooccoo mmeeddiiccoo,, dd.. oo.. oo..,, trgovina Hrvatski
trg 1, Ljubljana, www.proloco-medico.si.
Vsem članom ob predložitvi članske iz-
kaznice ponujamo pet odstotkov popu-
sta za vse izdelke, ki niso v akcijski pro-
daji, ne glede na vrsto plačila. Popust
ne velja za izdelke, ki jih dobijo kupci ob
predložitvi naročilnice za medicinsko
tehnični pripomoček v breme ZZZS.
HHoossppiittaalliiaa,, dd.. oo.. oo.., v svojih poslovnih
enotah na Kržičevi 7 v Ljubljani in Betna-
vski 9/a v Mariboru vam ob ustrezni
predložitvi izkaznic ponujamo petodsto-
tni popust pri prodajnem programu ma-
terialov in medicinskih pripomočkov in
10-odstotni popust pri medicinskih sto-
ritvah v svojih specializiranih storitvenih
centrih. Popusti se ne seštevajo, 5. v me-
secu je  popust pri prodajnem programu
za upokojence. Popusti ne veljajo za ma-
teriale, izdane na naročilnico ZZZS.
TTrrggoovviinnaa RReevviittaa -- iizzddeellkkii zzaa zzddrraavvoo žžiivvlljjee--
nnjjee,, Kristanov trg 1, Izola (na tržnici). Me-
dicinske pripomočke izdajamo tudi na
recept oziroma naročilnico ZZZS. Deset
odstotkov popusta dajemo za izdelke za
diabetike (merilniki sladkorja s po-
trošnim materialom, posebna obutev za
diabetike) in pet odstotkov na vse druge
izdelke, razen pri izdaji na recept.
ZZaallookkeerr && ZZaallookkeerr dd.. oo.. oo..,, Kajuhova
ulica 9, Ljubljana, tel.: 01 542 51 11. V
naši specializirani trgovini vam prizna-
mo 10 odstotkov popusta za nakup me-
rilnikov za merjenje glukoze v krvi, test-
nih lističev, lancet in začasne poopera-
tivne obutve. Ponujamo vam tudi sveto-

vanje o izbiri pripomočkov iz našega
prodajnega programa na brezplačni te-
lefonski številki 080 1880.
DDIIAAFFIITT,, dd.. oo.. oo..,, Spodnji Slemen 6, Selni-
ca ob Dravi. Deset odstotkov popusta da-
jemo na medicinske pripomočke blago-
vnih znamk Omron (medicinski aparati),
Waterpick (zobne prhe, sonične ščetke),
Sigvaris (medicinske in preventivne kom-
presijske nogavice), Silipos (nega nog in
rok, nogavice za diabetike), Medima (an-
tirevmatsko perilo). Popust ne velja za
blago, kkaterega cena  je že znižana ali ki
je v akciji. Specializirane prodajalne Dia-
fit: Maribor, Ljubljanska 1a; tel.: 02 330
35 52, Zdravstveni dom, Ulica talcev 9;
tel.: 02 228 64 84, Ljubljana, Petkovško-
vo nabrežje 29; tel.: 01 431 93 45.
BBBBlliigghhtt,, BBrraannkkoo BBuurrjjaa,, ss.. pp..,, Kotlje 105,
Kotlje, tel.: 02 827 70 10 ali 041 448
651. Deset odstotkov popusta pri naku-
pu filtrov za vodo za pitne in sanitarne
potrebe ter za sobne ionizatorje (čistilce
in izboljševalce zraka). Ogled in dodatne
informacije na http://www.bblight.si.
SSaannoollaabboorr,, www.sanolabor.si. Pri nakupu
v Sanolaborjevih specializiranih prodajal-
nah z medicinskimi in ortopedskimi pripo-
močki, zdravili brez recepta in raznovrstni-
mi izdelki za zdravo življenje po vsej Slo-
veniji, ponujamo vsem članom pet odstot-
kov popusta. Popust ne velja za blago, ka-
terega cena je znižana ali ki je v akciji.
Specializirane Sanolaborjeve prodajalne:
LLjjuubblljjaannaa,, Citypark, Šmartinska 152,
tel.: 01 521 12 88; Cigaletova 9, tel.: 01
23 25 371; Koseze, Ulica bratov Učakar
54, tel.: 01 510 84 48; Celovška 280,
tel.: 01 510 85 19, Vič Interspar, Jamo-
va 105, tel.: 01 423 73 00, DDoommžžaallee,
Slamnikarska 1, tel.: 01 724 44 23; PPoo--
ssttoojjnnaa, Zdravstveni dom, Prečna 2, tel.:
05 720 36 10; BBrreežžiiccee, Zdravstveni
dom, Černelčeva 8, tel.: 07 499 32 00;
SSeevvnniiccaa, Zdravstveni dom, Trg svobode
14, tel.: 07 816 28 40; RRiibbnniiccaa, Zdrav-
stveni dom, Majnikova 1, tel.: 01 836
97 56; MMaarriibboorr,, City Maribor, Ul. Vita
Kraigherja 5, tel.: 02 231 05 76; NNoovvoo
mmeessttoo, Mercator center, Podbevška 4,
tel.: 07 39 30 260; SSlloovveennjj GGrraaddeecc,
Mercator center, Ronkovska 4a, tel.: 02
883 86 06; TTrrbboovvlljjee, Trg revolucije 26,
tel.: 03 563 02 96; NNoovvaa GGoorriiccaa, Mer-
cator center, Industrijska cesta 6, Krom-
berg, tel.: 05 333 44 96; MMuurrsskkaa SSoobboo--
ttaa, Ulica Staneta Rozmana 7, tel.: 02
536 10 30; VVeelleennjjee, Tomšičeva cesta
13-15, tel.: 03 897 73 20; JJeesseenniiccee,
Mercator center, Spodnji Plavž 5, tel.:
04 583 64 60; KKooppeerr, Pristaniška 2 (na
tržnici), tel.: 05 626 26 70; CCeelljjee, Mer-
cator center, Opekarniška c. 9, tel.: 03
491 17 01; Sanolabor-Prosana, Kocbe-
kova ulica 4, tel.: 03 544 33 95. 

Zve za dru štev dia be ti kov Slo ve ni je pripravlja ugodnosti in popuste za člane društev diabetikov, 
ki imajo članske izkaznice. Po pus ti ve lja jo sa mo za imetnike članske izkaznice, ki jo predložijo v recepciji ali pri blagajni 

pred izdajo računa. PPoo ppuuss ttii nnee vvee lljjaa jjoo zzaa sskkuu ppii nnee iinn ssee nnee sseeššttee vvaa jjoo..
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N A G R A D N A  K R I Ž A N K A
��

Geslo nagradne križanke iz prejšnje številke se glasi:

ZZAANNEESSLLJJIIVVEE MMEERRIITTVVEE HHIITTRROO IINN UUDDOOBBNNOO

Nagrade za križanko št. 77 bo poklonilo podjetje Johnson & Johnson
Lifescan iz Ljubljane. Rešene križanke s kuponom pošljite do 55.. ffeebbrruuaarrjjaa
22000099 na naslov: ZZvveezzaa ddrruušštteevv ddiiaabbeettiikkoovv SSlloovveenniijjee,, KKaammnniišškkaa uulliiccaa 2255,,
11000000 LLjjuubblljjaannaa,s pripisom »Nagradna križanka št. 77«. 

Ne pozabite pripisati vaše davčne številke in davčne izpostave.
Nagrajence bomo o nagradah obvestili po pošti.

Kupon za nagradno križanko št. 77 (december 2008)

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

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

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

.........................................................................................

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

Črke iz oštevilčenih polj križanke prenesite v spodnja
polja in dobili boste tokratno geslo

Ž
1 2 3 4 5 6 4 5 4 5

7 8 3 6 8
B

9 10 2
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udi današnja prigoda je nekoliko nostal-
gična, saj se je dogajala v času, ko smo
imeli zadnji fabriški počitniški dom v topli-
cah, druge pa so že uspešno olastninili taj-
kunčki prve generacije. In tisto popoldne
smo že odštevali ure do silvestrskega trka-
nja kozarcev, ko sva v snežnem metežu pri-
drajsala do hišice. Jaz in moja boljša sede-
mosmina, kajpada. Zunaj snežna novoletna
idila, znotraj smrečica z lučkami, kot v Dis-
neyjevi risanki. Vseliva se torej, vklopiva
termoakumulacijsko peč, smukneva v ko-
palke in se greva namakat in gret v topliški
bazen. Čudovito. V bajtici naju čaka topla
peč, mi pomižikne ženkica. Mene pa prija-
zne obline, ji odvrnem, ko priplavam okoli
nje, pa tudi ena štrlina mi ponagaja, ko se
vračava proti hišici. 

Pa ni bilo nič s to opojno silvestrsko
nočjo. Peč je bila fuč in mrzla kot frižider.
In tudi potem, ko jo je poštimal topliški
elektrikar, ni bilo kaj dosti bolje, saj ventila-
tor ni deloval. Če sva se še tako tiščala in
drenjala, ni zaleglo kaj dosti.
Pomanjkljivo gretje sva kaj-
pak vsak po svoje poskusila
nadomestiti s čim drugim in
meni je to v celoti uspelo.
Malo naju je pogrelo že to, ko
sva na stropu opazila celo ko-
lonijo že zelo velikih, starika-
vih pajkov, ki jih je bilo treba
z omelom pospraviti na
varno. Še bolj, ko sva ugotovi-
la, da je v kuhinjski omarici
precej manj tistega, kar je pi-
salo na seznamu kuhinjske
opreme, tako da sva morala
kar dobro potuhtati, v čem
bova skuhala in spekla najino
silvestrsko večerjo. 

Potem sem zavil na strani-
šče, kjer zagledam kar dve metlici za čišče-
nje školjke. Sedim in razmišljam. Opremlje-
valec hiše je mislil na vse, na levičarje in
desničarje, kar je nedvomno vredno pohva-
le. Ko človek opravi to prepotrebno opravi-
lo, vstane, se obrne, potegne vodo, pri tem
pa ne nastopi dilema, s katero roko naj
seže po metlici, saj sta vendar dve, na vsaki
strani školjke po ena. Človek, naj bo levičar
ali desničar, lahko po tem tako rekoč nuj-
nem vsakodnevnem opravilu potešen in
mirne duše zapusti ta prostor in se prepu-
sti drugim predsilvestrskim opravilom, kot
so menjavanje pravkar izpraznjene plinske
jeklenke in iskanje trgovine, v kateri bi
kupil polno, da bi si lahko pripravil toplo
novoletno večerjo, ugotavljanje čistoče in
ker so fabriške hiške ponavadi slabo čišče-
ne, hitro prime za sesalnik in posesa hišo,
da bo vsaj kolikor toliko primerna za silve-
strsko praznovanje. Ali se loti popisovanja
inventarja in razburljivega branja knjige go-

stov, v kateri so vsimogoči predlogi, kaj bi
se v hiški še dalo narediti, in pripombe o
predhodnikih, da so hišico slabo počistili
ali razbili kozarec ali dva. 

Nikakor pa ne smete tistega o dveh met-
licah za čiščenje straniščne školjke razume-
ti kot nekakšno neokusno šalo. Bejžte, no!
Tudi kakanja ne smemo obravnavati kot
nekaj samoumevnega in zato pos(t)ranske-
ga. Prav imajo oni, ki trdijo ali soglašajo, da
je kakanje zelo pomemben del našega živ-
ljenja. Redno, pravočasno in temeljito
odvajanje izrabljenih snovi iz telesa je prav-
cati blagoslov za človeka, če mu to tozade-
vno deluje. Kakorkoli že, tisti metlici ob
straniščni školjki imata zagotovo svojo logi-

ko, pa naj si o tem misli vsakdo, kar če.
Opremljevalec hiše pa ga je kljub temu ne-
koliko polomil. Barva metlic ni prava, saj
dobro vemo, da je modra barva namenjena
tistim, ki imajo lulčka, rožnata pa onim, ki
ga vsaj pri tem opravilu nimajo, v stranišču
pa sta bili obe metlici beli. 

Kdor meni, da je dovolj govorenja o tem,
naj ne bere naprej, jaz pa vem, da ne bi bilo
prav, če bi se ustavil na pol poti, saj najzani-
mivejše šele prihaja. Dejstvo namreč je, da
moramo imeti tako na počitnicah - in novo-
letni prazniki s silvestrovanjem, ko jim do-
damo še božične praznike, so prave počitni-
ce -, in prav tako na delu ali sicer v življe-
nju, urejeno prebavo. Zadovoljen delavec,
menedžer ali penzionist je samo tisti, ki ga
nič ne muči, tudi prebava ne. Tak bo na de-
lovnem mestu bolj zbran, osredotočen na
nalogo, rezultat tega pa bo izdelek brez na-
pake, dobro sklenjen posel v nabavi ali pro-
daji, pravilno obdelan dokument v računo-

vodstvu, opravljena tržna raziskava, pravo-
časno razvit konkurenčni izdelek, dobro na-
pisan članek za časopis in tako naprej, da o
delnicah in borzi niti ne govorim. Skratka,
urejena prebava ugodno vpliva tudi na delo
v tovarni ali ustanovi, še posebno državni.

Nikakor pa ni neumestno, če se v tej
točki razglabljanja ustavim ob reku, ki je
najpogosteje v rabi pri kartanju, na primer
pri taroku. Tistemu, ki ima kar naprej v
rokah dobre karte, pravimo, da je s polno
ritjo lahko srati. V prenesenem pomenu be-
sede bi temu lahko rekli tudi: lahko je srati,
če si bogat, če imaš polno špajzo, poln hla-
dilnik ali denarnico. Dejstvo je, da siromaki
kakajo bolj redko ali bolj poredkoma. Ven-

dar izjeme potrjujejo pravilo.
Siromaki kljub temu kakajo,
ker bolj mirno živijo. Kdor
dela in živi pošteno, kdor se
nič ne okoristi na račun dru-
gih, kdor ni ničesar olastninil
za svoj žep, sicer manj ima,
vendar se zato tudi manj
trese, da bi izgubil nagrablje-
no, pa zato mirneje živi. Ne
živi pod stresom, pravimo. 

Če pa si je kdo že med
lastninjenjem nekoliko po-
magal in se okoristil na
račun sodelavcev, ga je
lahko malce sram in še bolj
strah, da bo tisto izgubil, in
iz te nervoze ni več daleč do
stanja, ko nima več pravega,

pravzaprav zdravega sranja. Torej, ne drži
vedno rek, da je s polno ritjo lahko srati. Še
več, s prepolno zadnjico, v prenesenem po-
menu, s prepolnim bančnim računom na-
hopsanih fičnikov, se človeku lahko zgodi,
da se mu pokvari prebava, dobi zlato žilo
in še kaj hujšega in ga nazadnje k sebi
predčasno vzame Matilda. 

Na koncu tega diskurza le še besedica ali
dve. Kot tisoči pravnikov ne zagotavljajo
pravne države in kot kupi metel, omel, se-
salnikov in truma čistilk ne zagotavljajo
urejenega podjetja, tako tudi oni metlici ne
zagotavljata, da bi bil sekret čist. Za to je
treba več volje, truda, sile, ljubezni. V se-
kretu in povsod drugod. Mar ne?

Medtem ko se je najino silvestrovanje za-
čelo bolj slabo, se je končalo kar dobro.
Utonila nisva in zmrznila tudi ne. To pa
tudi nekaj šteje. Pa na zdravje in srečno
novo leto 2009. 

Jože Praprotnik 
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H U M O R E S K A

Slab začetek, dober konec,
vse dobro ...






