
Glasilo Zveze društev diabetikov Slovenije • ISSN 1408-1164 • Javno glasilo 95 b o l e z e n

Dorijan Marušič, minister za zdravje:

BOLJŠA DOSTOPNOST IN KAKOVOST
ZDRAVSTVENIH STORITEV

Številka 89•maj 2011
Cena 1,54 €

www.diabetes-zveza.si

Številka 89•maj 2011
Cena 1,54 €

www.diabetes-zveza.si

Dorijan Marušič, minister za zdravje:

BOLJŠA DOSTOPNOST IN KAKOVOST
ZDRAVSTVENIH STORITEV

Srčno-žilne bolezni
in zvišan krvni tlak 
pri diabetikih

Srčno-žilne bolezni
in zvišan krvni tlak 
pri diabetikih





M A J 2 0 1 1 3

Izdaja:
Zveza društev diabetikov Slovenije, 
Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 430 54 44, 
faks: (01) 430 54 54, 

e-pošta: sloda@siol.net, 
e-pošta uredništva:

sladkorna.urednistvo@gmail.com,
na spletu: www.diabetes-zveza.si

Iz da ja telj ski svet:
Jan ko Ku šar (pred se dnik), 

Maruša Pavčič,
Dominik Soban, 
Val ne a Ju re čič, 

(čla ni)

Ure dni ški od bor:
Živa Janež 

(glav na in od go vor na ure dnica), 
Bra ne Bom bač (te hni čni ure dnik), 

Milojka Mansoor (lek to ri ca),  
Tomo Šajn, Aleš Skvarča, dr. med.,

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., Medvode

Natisnjeno 17.850 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 
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in krepitve zdravja

Izdajo Sladkorne bolezeni 
je omogočila FIHO 

– Fundacija za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij

Novo Nordisk d.o.o., 
je generalni sponzor 

Zveze društev diabetikov Slovenije

Za vsebino prispevkov in oglasov 
ne odgovarjamo. 

Nepodpisani prispevki so plačani oglasi.

Praznujemo visoko obletnico

Jan ko Ku šar, 
PRED SED NIK ZVE ZE DRUŠ TEV DI A BE TI KOV SLO VE NI JE

Letos mineva že petinpetdeset let našega skupnega organiziranega in
uspešnega dela, katerega cilj je že od samega začetka zmanjšati pojavnost
sladkorne bolezni, predvsem tipa 2, ter povečati ozaveščenost in
odgovornost pri vodenju svoje bolezni. Zamisel, da je nujno povezovanje
sladkornih bolnikov, je že pred ustanovitvijo prvega društva leta l956 podal
prof. dr. Ljudevit Merčun, pionir slovenske diabetologije. Spomin na njegovo
prezgodnjo smrt vsako leto počasti Društvo sladkornih bolnikov Tržič.

V petinpetdesetih letih organiziranega dela smo imeli skupaj z našimi
društvi bolj in manj uspešna obdobja, toda nesporno je, da smo v teh letih
prispevali pomemben delež k motiviranju, informiranju in izobraževanju ne
samo naših članov, temveč tudi pomembnega dela potencialnih kandidatov
za to bolezen. Še posebej smo uspešni pri izobraževanju mladih iz znanja 
o sladkorni bolezni.

Seveda je ob vsem tem še vedno utemeljeno vprašanje, kaj še storiti, da
bomo zmanjšali pojavnost sladkorne bolezni, predvsem tipa 2, kar je tudi
ena temeljnih nalog Nacionalnega programa, ki smo ga po dolgih letih
pričakovanj dobili lani. Število obolelih za sladkorno boleznijo še vedno
narašča tako pri nas kot v svetu. Kljub velikim prizadevanjem stroke in vseh
drugih akterjev, da bi preprečili širjenje te bolezni, rezultati niso zadovoljivi.
Očitno brez pomembnih sprememb pri naših prehranskih navadah in večje
ter organizirane telesne aktivnosti ne bo šlo. 

Naše dosedanje delo v preteklih petinpetdesetih letih bomo celoviteje
predstavili v eni prihodnjih številk Sladkorne, ki bo namenjena samo tej
obletnici. Predvidoma bo na voljo našim bralcem in bralkam še pred 
14. novembrom, svetovnim dnevom sladkorne bolezni. 

Pred kratkim smo imeli redno letno skupščino zveze, na kateri smo ocenili
naše delo v preteklem letu in si za letos naložili kar zahteven program. 
Ena temeljnih nalog je, da v čim večji meri uresničimo cilje iz sprejetega
Nacionalnega programa in Akcijskega načrta. Veliko nas je sodelovalo pri
pripravi programa in tudi pri prevzemu posameznih konkretnih nalog ni bilo
večjih težav.

Poleg nalog iz Nacionalnega programa imajo svoje obsežne in konkretne
programe tudi vsa naša društva. Nekaj težav lahko nastane zaradi
zmanjšanja sredstev, ki jih dobivamo od Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij (FIHO).

Rad bi se zahvalil vsem našim društvom, velikemu številu prostovoljcev in
prostovoljk, mentoricam in mentorjem na šolah, Diabetološkemu združenju
in vsem, ki so sodelovali ter sprejeli svoj del nalog in odgovornosti pri
izvajanju Nacionalnega programa. Želim, da nam pomagate in z nami
sodelujete tudi pri zastavljenih ciljih, ki smo jih sprejeli za letošnje leto.

Predsednik dr. Danilo Türk je februarja leta 2008 podpisal ukaz o
razglasitvi Zakona o pacientovih pravicah. V njem so zelo konkretno in
podrobno navedene pacientove pravice in dolžnosti. Ob sprejetju tega
zakona je bilo mogoče pri bolnikih zaznati zadovoljstvo in odobravanje.

V zadnjem času zasledimo v sredstvih javnega obveščanja kar nekaj
kritičnih pripomb na račun vsebine zakona in njegovega uveljavljanja v
praksi. Pri spremembah zakona, ki se pripravlja, je treba na podlagi kritične
ocene in prakse upoštevati pripombe in predloge pacientov, stroke in
zastopnikov pacientovih pravic. Ne samo na področju pacientovih pravic in
dolžnosti, tudi druge spremembe, ki jih pričakujemo na področju zdravstva,
naj bodo usmerjene v zagotavljanje varnejše, kakovostnejše in dostopnejše
zdravstvene oskrbe.

Lep pozdrav, spoštovane bralke in bralci, v spomladanskem času je veliko
možnosti za krajše in daljše sprehode. Če je le mogoče, si vzemite čas tudi
za zahtevnejšo telesno aktivnost.

U V O D N I K

Foto:
Brane Bombač
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Spoštovane bralke in bralci, tokratno številko vam predstavljamo 
s posebnim veseljem, saj se je našemu povabilu na klepet odzval minister 
za zdravje Dorijan Marušič. Z novinarko Mico Kotnik se je pogovarjal o
spremembah, ki jih pripravlja v zdravstvenem sistemu. Zdravje mora postati
naša prva vrednota, je moto, ki ga minister rad poudari v svojih intervjujih. 

Zveza društev sladkornih bolnikov je s svojimi društvi med najbolje
organiziranimi civilnimi pobudami v naši državi, je presodil minister Marušič.
Poudaril je ključno vlogo zveze pri nastajanju Nacionalnega programa za
obvladovanje sladkorne bolezni. Aktivnost članov, povezovanje z različnimi
partnerji ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni in promocija javnega
zdravja so aktivnosti, ki jih ministrstvo prepozna kot dragocen prispevek
družbi. Takšnega priznanja smo lahko resnično veseli. 

Dejstvo je, da se sistem spreminja, zdravstvo postaja prilagojeno
bolnikom, glasovi bolnikov so čedalje močnejši. Zveza je pomemben partner
v koordinacijski skupini za izvedbo pa tudi pripravo Nacionalnega programa.
Novost pri tem so tudi referenčne ambulante, v katerih dobivajo diplomirane
medicinske sestre partnersko vlogo pri zdravljenju sladkorne bolezni. 
Cilj je zagotavljanje enotnega standarda pri obravnavi sladkornih bolnikov.
Minister nam tudi zatrjuje, da je kakovost slovenskega zdravstva primerljiva
s kakovostjo evropskega. 

Pri tem bi se bilo koristno vprašati, ali je tudi raven skupnih civilnih pobud
in vsesplošne organiziranosti bolnikov primerljiva z evropskimi standardi, 
po katerih se radi zgledujemo pri zdravstvenih storitvah. Izjalovile so se
pobude o ustanovitvi združenja bolnikov, ki bi v grozd povezovalo različne
terapevtske skupine. Neradi se ozremo vase in pogledamo, kako napredujejo
nevladne organizacije v Sloveniji. Je res edini namen društev bolnikov, 
da skrbi le za svoje bolnike in svoj obstoj? 

Povezovanje med skupinami bolnikov iz različnih terapevtskih skupin je 
pri nas bolj izjema kot pravilo. Pobude o ustanovitvi koalicije, združitvi vseh
društev bolnikov v Sloveniji, ki bi pomenila skupen glas bolnikov pri
oblikovanju zdravstvene politike, so ostale na pol poti. Zataknilo se je pri
organizacijski strukturi združenja, vodstvenih vlogah in tudi pri denarju.
Koalicija bi v slovenski prostor vnesla pomembno odločevalno moč. 
Tovrstna združenja so v državah Evropske unije dobro poznana in tudi
precej uspešna. Mi pa še vedno radi obdelujemo svoj vrtiček in nočemo
videti, da je prostor, ki ga negujemo, pravzaprav skupen. 

Profesorica Zinka Kolarič s fakultete za družbene vede navaja, da smo
imeli že leta 2006 v Sloveniji kar dvajset tisoč nevladnih organizacij! 
Večina jih ostaja dejavnih na lokalni ravni, le štirinajst odstotkov jih deluje 
v nacionalnem interesu. Na področju zdravja in preventive je v Sloveniji
registriranih kar 400 nevladnih organizacij. Vsaka od njih tako ali drugače
pripomore k ozaveščanju in preventivi državljanov.

Evropska koalicija združenj bolnikov je močan instrument tako pri
ozaveščanju bolnikov kot tudi pri uveljavljanju pravic bolnikov na evropski
politični ravni. Tudi pri nas bi imel skupni glas veliko močnejšo vlogo pri
oblikovanju zdravstvene politike.

Tokratno številko smo namenili srčno-žilnim zapletom, ki se jih sladkorni
bolniki dobro zavedajo. Ko smo jo oblikovali, smo prosili tudi Društvo 
za zdravje srca in ožilja Slovenije, naj predstavi svoje delo na področju
preventive. Čas je že, da se začnemo med seboj povezovati.

Sistem prilagojen potrebam
bolnikov - kaj pa bolniki sistemu?

Živa Janež, UREDNICA

B E S E D A  U R E D N I K A
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Marija Mica Kotnik

Prvi del javne razprave o nadgradnji
zdravstvenega sistema do konca tega
desetletja je končan. Zdaj pripravljate
drugi del dokumenta. Kaj prinaša in
kdaj pričakujete prve rezultate?
V javni razpravi smo dobili splošno

podporo ljudi in zainteresirane javno-
sti za reformo in racionalizacijo
zdravstvenega sistema in za novo po-
stavitev zdravstvenega zavarovanja. V
drugem dokumentu bomo konkretizi-
rali rešitve z največ podpore, jih
uskladili z drugimi resorji (ministr-
stvom za delo, družino in socialne
zadeve in ministrstvom za finance)
ter jih podprli s finančnimi izračuni.
Ob tem bomo redefinirali košarico
pravic glede večje dostopnosti do ka-

kovostnih in varnih zdravstvenih sto-
ritev na račun nekaterih socialnih pra-
vic in nepotrebnih storitev. 

Pri predstavljanju nadgradnje
zdravstvenega sistema ste velikokrat
poudarili, da mora biti v ospredju
bolnik, da je to vaše vodilo ... Ali se
vam ne zdi, da so prav bolniki
premalo vključeni v razpravo o
spremembah, ki so predvidene na
področju zdravstva?
Res vedno poudarjam, da sistem

spreminjamo zato, da bo bolj odziven
in prilagojen potrebam bolnikov. V ja-
vni razpravi je bilo veliko priložnosti
za izražanje mnenj in za iskanje no-
vih rešitev. V nadaljevanju, pri pripra-
vi zakonskih aktov, bo nova prilož-
nost za predloge združenj bolnikov
in seveda tudi posameznikov. Nekaj

predlogov, ki so jih dali posamezniki
in institucionalni deležniki, smo seve-
da že upoštevali. Prav pri sladkorni
bolezni imamo predstavnike bolnikov
vključene tudi v koordinacijsko skupi-
no za izvajanje Nacionalnega progra-
ma pri obvladovanju sladkorne bole-
zni. V tej skupini za področje sladkor-
ne bolezni nastajajo predlogi in lahko
rečem, da so pobude te skupine že
na samem začetku vplivale na predlo-
ge sprememb. Tak primer je pobuda,
da se obravnava sladkorne bolezni v
večji meri izvaja v primarnem zdrav-
stvenem varstvu. Obravnava sladkor-
ne bolezni je eno prvih področij, ki
bodo ustrezno umeščena v delo refe-
renčnih ambulant. 

Menite, da je zdravstvena oskrba
sladkornih bolnikov pri nas dovolj
dobra? Je Slovenija na tem področju

Partnerstvo, ključno načelo programa za obvladovanje sladkorne bolezni
»Zdravje naj kot najpomembnejša vrednota postane del aktivne politike vseh resorjev in eden ključnih razvojnih

ciljev Slovenije,« je minister za zdravje Dorijan Marušič rekel februarja letos ob predstavitvi Nadgradnje
zdravstvenega sistema do leta 2020. Najpomembnejše vodilo nadgradnje je boljša dostopnost do kakovostnih 
in varnih zdravstvenih storitev. Prvi del javne razprave je končan, v pripravi je drugi del dokumenta. 
O tem in o oskrbi sladkornih bolnikov pri nas smo se z ministrom Marušičem pogovarjali v zadnjih dneh aprila. 

O S R E D N J I  I N T E R V J U :  Dorijan Marušič, minister 
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Zveza sladkornih
bolnikov Slovenije 
s svojimi društvi je ena
najbolje organiziranih
civilnih pobud v naši
državi.
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primerljiva z drugimi državami
Evropske unije?
Kakovost zdravljenja sladkornih bol-

nikov je pri nas dobra. Sladkorni bol-
niki imajo na podlagi zdravstvenega
zavarovanja zagotovljeno celotno
oskrbo, ki jo potrebujejo, v marsičem
boljšo kot v povprečju v državah Ev-
ropske unije. Veliko pa je bilo v zad-
njih letih narejenega tudi pri obvlado-
vanju debelosti, enega ključnih dejav-
nikov tveganja za nastanek sladkorne
bolezni. V preteklosti smo ugotavljali,
da je bila obravnava sladkornih bolni-
kov po Sloveniji organizirana zelo raz-
noliko in da niso vsi bolniki deležni
enake obravnave. To naj bi uredili z
izvajanjem Nacionalnega programa
za obvladovanje sladkorne bolezni, ki
ga je slovenska vlada sprejela na za-

četku aprila lani. Zagotoviti želimo
enoten standard obravnave sladkor-
nih bolnikov, boljšo dostopnost in ka-
kovost. Referenčne ambulante, kjer
bo bolniku s sladkorno boleznijo do-
stopna kakovostna obravnava pri nje-
govem izbranem zdravniku, so zago-
tovo korak v to smer. 

Kaj pa se bo pri zdravstveni oskrbi
sladkornih bolnikov spremenilo z
uvedbo referenčnih ambulant? Ali
sladkorni bolniki lahko pričakujejo,
da se bodo s to spremembo
izboljšale dostopnost, varnost in
kakovost zdravstvenih storitev?
V referenčnih ambulantah bo za

bolnika s sladkorno boleznijo ob
zdravniku skrbela tudi diplomirana
medicinska sestra. Njena naloga bo
predvsem zgodnje odkrivanje slad-
korne bolezni in tistih, ki imajo večje

tveganje zanjo. Skrbela bo tudi za ko-
ordinacijo pregledov pri različnih spe-
cialistih, bolnika bo napotila v ustre-
zne edukacijske programe in na splo-
šno poskrbela, da bo deležen celovi-
tejše in bolj usklajene obravnave. Ob
tem bo seveda bolniku še vedno za-
gotovljena dostopnost do obravnave
pri specialistu diabetologu, kadar bo
to potrebno glede na njegovo zdrav-
stveno stanje. Tako kot do zdaj bo o
tem odločal skupaj z bolnikom njegov
izbrani zdravnik. Lahko povem, da bo
oskrba na primarni ravni v vsem
usklajena z oskrbo pri specialistu ozi-
roma v timu na sekundarni ravni. 

Pri pripravi Nacionalnega programa
za obvladovanje sladkorne bolezni
za obdobje 2010–2020, ki ga je

vlada sprejela lani, je sodelovalo
veliko akterjev. Kaj jim priporočate
pri njihovem nadaljnjem delu? 
Eno ključnih načel Nacionalnega

programa za obvladovanje sladkorne
bolezni je partnerstvo. Želeli smo do-
seči boljše povezovanje med različni-
mi ravnmi in različnimi profili v zdrav-
stvu za celovitejši pristop k obravnavi
bolnika s sladkorno boleznijo. Ena od
aktivnosti za tak pristop so prav goto-
vo referenčne ambulante. Po drugi
strani je za preprečevanje sladkorne
bolezni ključno sodelovanje z drugimi
resorji pri zagotavljanju uravnotežene
prehrane, gibanja in obvladovanja
drugih dejavnikov tveganja za slad-
korno bolezen. Zagotoviti moramo
razmere, v katerih bodo ljudje lahko
gojili zdrav način življenja. Kot po-
membnega partnerja smo v obeh pri-
merih prepoznali samega bolnika.
Bolniki lahko aktivno sodelujejo pri
obravnavi njihove sladkorne bolezni,
hkrati pa so lahko tudi odličen zago-
vornik zdravju naklonjenih politik in
dragocen sodelavec v promociji zdra-
vega načina življenja v svojih okoljih.
Združenja bolnikov s sladkorno bolez-
nijo so se že prepoznala v tej vlogi.
Lani, na primer, je zveza na Rogli or-
ganizirala dogodek na temo gibanja.
Povezovanje med partnerji se mi zdi
ključno za uvajanje takšnih rešitev v

prakse, ki bodo najugodnejše
za bolnika. To ni vedno lahko,
saj so spremembe, ki so vča-
sih nujne, velik izziv za posa-
mezne partnerje. Morda ravno
zato, ker so se različni part-
nerji uspešno uskladili že med
pripravo Nacionalnega progra-
ma za obvladovanje sladkorne
bolezni, pričakujem, da bo
prav obvladovanje sladkorne
bolezni eno tistih področij, na
katerih bomo najhitreje uvaja-
li spremembe, ki jih načrtu-
jem. Gre predvsem za prenos
posameznih storitev na pri-
marno raven oziroma na dru-
ge zdravstvene profile za za-
gotavljanje celovite obravnave
bolnika s sladkorno boleznijo,
boljše dostopnosti in kakovo-
sti oskrbe.

Sladkorni bolniki v Sloveniji
letos zaznamujejo 55-letnico
svojega uspešnega in
organiziranega dela v 40

Partnerstvo, ključno načelo programa za obvladovanje sladkorne bolezni

JAVNI RAZPIS ZA BOLNIŠNIČNA
ZDRAVILA

Ali ministrstvo znova pripravlja enoten
razpis za slovenske bolnišnice in
zdravstvene domove? Izkušnja s prvim
razpisom pred petimi leti je bolj grenka, saj
niso sodelovali vsi zavodi, bile so tudi
težave z dokumentacijo in sistemom
naročanja.
Res je, da ministrstvo znova pripravlja centra-
lizirano javno naročanje nekaterih bolnišni-
čnih zdravil, ki so javnofinančno izstopajoča.
Pri tem smo k projektu stopili tako farmacevt-
sko-medicinsko kot tudi pravno in ekonomsko
strokovno podkrepljeni ter na podlagi izkušenj
iz preteklosti začeli izvajati projekt, ki že kaže
pozitivne odzive. Pristopila je večina izvajalcev
ter s tem podprla projekt in prizadevanja mi-
nistrstva. Menimo, da bo projekt primerno pri-
pomogel k zniževanju izdatkov za zdravila v jav-
nih zavodih ter k stroškovno učinkovitejšemu
ravnanju z javnimi sredstvi pri zdravilih.

Zagotoviti želimo
enoten standard
obravnave
sladkornih bolnikov,
boljšo dostopnost 
in kakovost.
Referenčne
ambulante, kjer bo
bolniku s sladkorno
boleznijo dostopna
kakovostna
obravnava pri
njegovem izbranem
zdravniku, 
so zagotovo korak 
v to smer. 
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društvih. Kako ocenjujete njihova
prizadevanja za ozaveščanje in
preprečevanje sladkorne bolezni?
Kako vidite njihovo delo?
Zveza društev sladkornih bolnikov

Slovenije je s svojimi društvi ena naj-
bolje organiziranih civilnih pobud v
naši državi. Imeli so pomembno, če
ne morda celo ključno vlogo pri na-
stajanju Nacionalnega programa za
obvladovanje sladkorne bolezni in so
aktiven partner pri njegovem izvaja-
nju. Ko je bil pred leti vzpostavljen
svetovni dan sladkorne bolezni, so to
priložnost dobro izkoristili za mobili-
zacijo različnih partnerjev za skupen
pristop k obvladovanju sladkorne bo-
lezni. V akcijskem načrtu za izvajanje
Nacionalnega programa so si zadali
tako naloge za ozaveščanje in podpo-
ro bolnikov, kot tiste za ozaveščanje
splošne javnosti o sladkorni bolezni.
Čedalje bolj aktivni so tudi pri pro-
mociji zdravega načina življenja za
preprečevanje sladkorne bolezni. S
predsednikom Jankom Kušarjem sva
sodelovala že prej in lahko zdaj, ko
sem minister, samo hitreje in bolje
uresničujeva začeto. Zveza lahko z
ozaveščanjem bolnikov, njihovih svoj-
cev in javnosti na splošno bistveno
pripomore k boljšemu razumevanju,
kaj bolniki s sladkorno boleznijo po-
trebujejo, in hkrati krepi njihovo akti-
vno vlogo pri zdravljenju. Njihovo
delo je pomembna dopolnitev temu,
kar delamo na ministrstvu.

SPREMEMBA ZAKONA O
PACIENTOVIH PRAVICAH

Pripravlja se sprememba Zakona o
pacientovih pravicah. Na katerem
področju bodo dopolnitve in

spremembe najpomembnejše? Kaj
bodo te spremembe prinesle
pacientom?
Zakon o pacientovih pravicah velja

od leta 2008, vendar so se pri njego-
vem izvajanju razkrile določene po-
manjkljivosti, ki jih s spremembami
in dopolnitvami zdaj odpravljamo.
Tako bo najpomembnejše spremem-
be zakon deležen pri pravici do spo-
štovanja pacientovega časa, ki zaje-
ma sezname čakajočih, čakalne dobe
in čakalni čas, pravice do drugega
mnenja in nadzora nad zakonom. 

Sprememba pravice do spoštovanja
pacientovega časa bo pacientom pri-
nesla boljšo preglednost pri čakalnih
dobah in vpogled v sezname čakajo-
čih. Ker bodo seznami prečiščeni, je
pričakovati skrajšanje čakalnih dob in
poudarjanje odgovornosti izvajalcev

zdravstvenih storitev za pravilno vo-
denje seznamov čakajočih in zagota-
vljanje čim krajših čakalnih dob in
časa, ki ga pacienti preživijo v čakal-
nicah. Prav tako bodo naročeni pa-
cienti imeli prednost pred nenaroče-
nimi, pri čakalni dobi pa bodo pa-
cienti obravnavani le, če bodo uvršče-
ni na seznam čakajočih. To bo one-
mogočalo neupravičene preskoke ča-
kalnih vrst.

Sprememba pravice do drugega
mnenja se kaže predvsem v širjenju
omenjene pravice na primarno raven
zdravstvene dejavnosti, kar pomeni,
da drugega mnenja ne bo mogoče
zahtevati zgolj pri zdravnikih specia-
listih, temveč tudi pri svojem izbra-
nem osebnem zdravniku, zobozdrav-
niku in ginekologu. Ker je bilo plačilo
pravice do drugega mnenja v trenut-
no veljavnem zakonu slabo urejeno,
predlagane spremembe in dopolnitve
zakona natančneje urejajo plačilo
omenjene pravice iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja na vseh
treh ravneh zdravstvene dejavnosti.

Kaj od nadgradnje zdravstvenega
zavarovanja (iz skupnega zakona o
zdravstvenem varstvu in
zavarovanju naj bi nastala zakon o
zdravstvenem zavarovanju in zakon
o zdravstvenem varstvu) lahko
pričakujejo sladkorni bolniki?
Nadgradnja zdravstvenega zavaro-

vanja bo bolnikom omogočila boljši
dostop do zdravstvenih storitev.
Reorganizacija zdravstvenega zavaro-
vanja bo namreč omogočila financira-
nje zdravstvenih storitev iz enega
vira, poleg tega pa bo oblikovanje ko-
šarice po enotnih načelih plačevanja
in ustreznih finančnih spodbudah
omogočilo financiranje tistih storitev,
ki so klinično in stroškovno najučin-
kovitejše. Z usmerjanjem in razdelje-
vanjem denarja med tiste storitve, ki
jih državljani najbolj potrebujejo,
bodo pokrite največje prioritete,
oskrba bolnikov pa bo lahko financi-
rana in organizirana po sodobnih na-
čelih, za kar bo poskrbljeno z upošte-
vanjem sodobnih smernic oskrbe, ki
jih predvidevajo nacionalni programi
in strategije pri posameznih bolez-
nih, tudi pri sladkorni bolezni. 

Celotna nadgradnja zdravstvenega
sistema, ne le zavarovanja, daje velik
poudarek preventivi, osnovni zdrav-
stveni oskrbi in integralni zdravstveni
obravnavi, ki je izjemno pomembna
predvsem za bolnike s kroničnimi
obolenji.

INFORMIRANJE ALI OGLAŠEVANJE
V Evropski uniji trenutno poteka razprava o liberalizaciji nepromocijskih
informacij o zdravilih na recept. Kot minister se zavzemate za informiranega
pacienta, ki ga postavljate v središče zdravstvenega sistema, pri čemer je
popolnoma jasno, da se lahko pravilno in kakovostno odloči samo tisti, ki ima
na voljo ustrezne informacije.
Zdi se, da imamo v Sloveniji zelo rigorozen sistem prenašanja informacij do
bolnika, kar v praksi večkrat pripelje do nesporazumov in zmede. Kakšno je
vaše stališče o tem in kakšne aktivnosti pripravljate na tem področju?
Težko se strinjam z vašo sodbo glede rigoroznosti in nesporazumov pri prenaša-
nju strokovnih informacij do strokovne javnosti. Pri tem je treba poudariti, da ne
gre za prenašanje informacij do bolnika, saj se s pravilnikom o oglaševanju zdra-
vil ureja prenos informacij do strokovne javnosti, to pa je bilo poglavitno vodilo
pri spreminjanju pravilnika. Seveda se določene aktivnosti spremembe s tega po-
dročja pripravljajo na evropski ravni, pri čemer bo Slovenija tem spremembam sle-
dila – za to je odgovorna predvsem Javna agencija za zdravila in medicinske pri-
pomočke – ter spremembe po sprejetju na evropski ravni primerno vnesla v naš
pravni red. 

Celotna nadgradnja zdravstvenega sistema, ne
le zavarovanja, daje velik poudarek preventivi,
osnovni zdravstveni oskrbi in integralni
zdravstveni obravnavi, ki je izjemno
pomembna predvsem za bolnike s kroničnimi
obolenji.
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Kakšna so načela zdravljenja
bolnika s povišanim holesterolom?
V obravnavi bolnikov, pri katerih

ugotovimo zvišane koncentracije ho-
lesterola v krvi, je zelo pomembno,
da še pred začetkom zdravljenja koli-
kor je mogoče natančno ugotovimo
oziroma opredelimo ozadje stanja –
zvišan holesterol v krvi je le laborato-
rijski znak. V osnovi gre za to, da lo-
čimo dve veliki skupini stanj, pri kate-
rih lahko izmerimo zvišan holesterol,
tako imenovane primarne hiperhole-
sterolemije, kamor spadajo genetske,
dedne motnje v presnovi lipoprotei-
nov, in sekundarne hiperholesterole-
mije, kamor uvrščamo stanja, pri ka-
terih je zvišan holesterol posledica
drugih bolezenskih stanj, kot npr. hi-
potiroze ali nekaterih presnovnih bo-
lezni (sladkorna bolezen, hiperurike-
mija, debelost), nekaterih bolezni
ledvic, jeter, jemanja določenih zdra-
vil, ali pa neprimernega življenjskega
sloga, zlasti neustrezne prehrane. V
naslednjem koraku se odločimo za
ustrezno strategijo zdravljenja, kjer
sta v ospredju dve temeljni načeli:
prvo, vedno nujno, je ustrezna prila-
goditev življenjskega sloga, kamor
spadajo upoštevanje priporočil glede
zdrave prehrane, redna telesna dejav-
nost, nič kajenja ter kolikor je mogo-
če sproščen, nestresen življenjski
slog, čemur pa sledi, če je to potre-
bno, zdravljenje z zdravili. 

Kaj je najpomembnejše 
za učinkovito zdravljenje?
Tako pri primarnih kot sekundarnih

hiperlipidemijah je za učinkovito
zdravljenje pomembno, da ga gradi-
mo od temelja, ki je vedno ustrezna
sprememba življenjskega sloga. To
pomeni vsaj trideset minut dnevne
telesne dejavnosti, pri kateri se spoti-
mo, ter ustrezna sprememba prehra-

ne, pri čemer moramo vedno upošte-
vati ustreznost le-te po načelih 3K.

Kako naj se prehranjuje bolnik z
zvišanim holesterolom, kakšna so
načela 3K?
Bolnik s hiperholesterolemijo mora

svojo prehrano prilagoditi glede na
količino, zmanjšati mora kalorični
vnos živil, kakovost, kjer izbira
ustreznejša živila, s katerimi bo
zmanjšal vnos nasičenih maščobnih
kislin, holesterola, če je potrebno
tudi enostavnih ogljikovih hidratov.
Pomembno pa je tudi kuhanje oziro-
ma priprava hrane. Priporočljivo je,
da pripravljamo hrano z uporabo čim
manjše količine nasičenih maščob,
zlasti pa odsvetujemo ocvrto hrano –
s čimer vnašamo tako imenovane
transnasičene maščobne kisline. Naši
izračuni kažejo, da bi lahko v Sloveni-
ji zgolj z dosledno uporabo teh načel
“ozdravili” kar dve tretjini vseh stanj
hiperholesterolemije. Vendar pa v
vsakdanjem življenju ni tako, saj šte-
vilni posamezniki teh sprememb ne-
kako ne zmorejo. Ugotavljamo, da je
največja težava pri tem dolgoročno
ohranjanje tovrstnega, zdravega ži-
vljenjskega sloga, saj nam naše vsa-
kdanje okolje ponuja preveč ‘prilož-
nosti’, da ravnamo drugače. 

Kdaj je treba poleg temeljnih načel
zdravljenja v zniževanje holesterola
vključiti tudi zdravila?
Če smo pri bolniku ugotovili stanje,

pri katerem je za ustrezno uravnava-
nje ravni holesterola potrebno zdra-
vljenje z zdravili, je pomembna tudi
ustrezna izbira zdravila. Tako glede
skupine zdravil, torej katero zdravilno
učinkovino izberemo, pa tudi, v kakš-
nem odmerku jo predpišemo. Dejstvo
je, da se zdravila pomembno razliku-
jejo, zlasti glede njihove moči in zara-
di nastajanja morebitnih neželenih
učinkov. Pri zdravljenju motene pres-
nove maščob z zdravili je pomembno

vedeti, da gre za dolgotrajno, običaj-
no dosmrtno zdravljenje. Če zdravlje-
nje prekinemo, se ravni holesterola
skoraj takoj znova povrnejo na prejš-
nje stanje. Verjetno ni treba posebej
poudarjati, da je nujno, da zdravila,
če jih imamo predpisana, tudi redno
jemljemo – ponavadi vsak dan.

Lahko razložite pomen in potek
kombiniranega zdravljenja
povišanega holesterola v krvi, ki se
čedalje bolj uveljavlja? 
V številnih primerih pri bolnikih z

neustreznimi koncentracijami krvnih
maščob zgolj z enim zdravilom ne
(z)moremo doseči njihovih ciljnih pri-
poročenih vrednosti, ki so določene
na podlagi rezultatov številnih kako-
vostnih raziskav na velikem številu
bolnikov. Prav tako se močno poveču-
je število oseb, pri katerih ugotavlja-
mo tako imenovano kombinirano
motnjo presnove krvnih maščob, kjer
ne gre le za zvišanje ravni holestero-
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Zniževanje maščob v krvi lahko
prepreči zaplete pri sladkorni bolezni

O S R E D N J A  T E M A :  Srčno-žilni zapleti in diabetes

Zvišane vrednosti holesterola v krvi so dolgoročno eden pomembnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni,
bolezni možganskih arterij, ki so vzrok za možgansko kap, bolezni perifernih arterij, predvsem na nogah, ter
tudi aterosklerotični prizadetosti ledvičnih arterij in bolezenski prizadetosti trebušne aorte. Zapleti so še hujši,
če imajo bolniki poleg omenjenih težav tudi sladkorno bolezen. Zato je še toliko pomembnejše, da zvišan
holesterol ustrezno in pravočasno zdravimo, pravi doc. dr. Zlatko Fras, dr. med., strokovni direktor Interne
klinike v UKC Ljubljana, s katerim smo se pogovarjali o načinih zdravljenja pri uravnavanju maščob v krvi.
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Doc. dr. Zlatko Fras, dr. med., strokovni
direktor Interne klinike v UKC Ljubljana
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la, temveč tudi trigliceridov in/ali zni-
žanje ravni zaščitnega holesterola
HDL (iz angl. High Density Lipopro-
teins). V takih primerih se pogosto
odločimo za kombinacijo zdravil,
predpišemo dve ali celo tri zdravila
hkrati. Posebej bi lahko omenil bolni-
ke s katero od podedovanih oblik
motene presnove maščob (na primer
z družinsko hiperholesterolemijo), pri
katerih lahko ugotavljamo tudi skraj-
no zvišane vrednosti krvnega holeste-
rola. Pri teh osebah največkrat kombi-
niramo zdravila iz skupine statinov s
še drugo učinkovino, ki deluje na zni-
ževanje iste frakcije krvnih lipoprotei-
nov, le da deluje po drugem mehan-
izmu. Pri kombinirani dislipidemiji,
kjer ugotavljamo zmerno zvišanje
tako holesterola kot trigliceridov (in
sočasno znižanje holesterola HDL) –
pravimo ji tudi aterogena dislipidemi-
ja, saj prav taka kombinacija posebej
pospešuje aterosklerotični bolezenski
proces v žilni steni in je pogosta zla-
sti pri osebah s sladkorno boleznijo
–, pogosto uporabimo na primer
kombinacijo zdravil iz skupine stati-
nov in fibratov. Zlasti za sočasno zvi-
ševanje zaščitnega HDL-holesterola
pa se v zadnjem času tudi pri nas
uveljavlja preparat, ki vsebuje niko-
tinsko kislino. Ob teh kombinacijah
zdravljenja z zdravili obstajajo še šte-
vilne druge – v številnih primerih bolj
zapletenih presnovnih motenj krvnih
maščob je umestno uporabiti tudi tri
zdravila hkrati. 

Se pa kombiniranega zdravljenja
številni bolniki in tudi zdravniki neka-
ko izogibajo oziroma z njim odlašajo,
in to predvsem zaradi strahu pred ne-
želenimi učinki. 

Kakšni so neželeni učinki pri
zdravljenju povišanega holesterola v
krvi z različnimi skupinami zdravil?
Na splošno velja, da je zdravljenje z

zdravili (lipolitiki), ki znižujejo krvni
holesterol, varno. Pozitivni učinki, ki
jih dosegamo z njimi, odtehtajo more-
bitne neželene učinke, ki pa jih seveda
ne moremo zanikati. Pri zdravljenju s
statini neželeni učinki po zdaj dostop-
nih podatkih nastanejo le pri dveh do
treh odstotkih zdravljenih oseb. To so
težave s skeletnim mišičjem, ki se ka-
žejo kot neprijeten občutek v mišicah
(podobnega poznamo na primer pri
gripi ali po hujšem telesnem naporu).
Pogosto so te težave prehodne in hitro
izzvenijo. Možne pa so tudi hujše
stopnje prizadetosti mišičja, vse do
razgradnje mišičnega tkiva. Po po-
gostnosti sledijo neželeni učinki na je-
tra, kjer je sicer tudi poglavitno prije-
mališče delovanja teh zdravil. Takšno
učinkovanje lahko ugotovimo s pre-
prosto meritvijo aktivnosti jetrnih enci-
mov. Mogoči neželeni učinki zdravlje-
nja z zdravili so tudi učinki na ledvice,
in/ali živčevje; tako periferno kot razli-
čne oblike poli-, mono- nevropatije,
kakor tudi na centralni živčni sistem.
Tudi pri drugih lipolitikih je spekter
mogočih neželenih učinkov precej pe-
ster, od utrujenosti, prebavnih težav,
glavobola, do zapletov v nastajanju in
delovanju žolča, preobčutljivostnih
reakcij in še številnih drugih.

ZNIŽEVANJE HOLESTEROLA PRI
SLADKORNI BOLEZNI TIPA 2

Kakšna so načela za zdravljenje
zvišanih vrednosti krvnih maščob
pri bolnikih s sladkorno boleznijo
tipa 2? Obstajajo trije koraki
zdravljenja. Jih lahko razložite?

Temelj zdravljenja dislipidemije pri
sladkorni bolezni in pri metaboli-
čnem sindromu, ki je bodisi pogosto
pridružen tej bolezni bodisi je njena
predhodnica, je vedno ustrezna spre-
memba prehrane, ki mora biti protia-
terogena in protidiabetogena, in po-
večanje ravni redne, vsakodnevne
zmerno intenzivne telesne aktivnosti.
Z zdravili ukrepamo šele, če z ukrepi
spreminjanja življenjskega sloga ni-
smo uspeli. Prednostni cilj zdravljenja
je normalizacija vrednosti holesterola
LDL, sledi ureditev holesterola ne-
HDL, nazadnje pa se lotimo tudi zvi-
ševanja holesterola HDL. Zavedati se
je treba, da je pri osebah s sladkorno
boleznijo najpogosteje prisotna ate-
rogena dislipidemija že omenjena
kombinirana motnja presnove krvnih
maščob, ki se najpogosteje kaže z
zvišanimi vrednostmi holesterola
LDL, trigliceridov in/ali znižanimi
vrednostmi holesterola HDL.

Prvi korak zdravljenja je ...
Glede na trenutno uveljavljene

smernice in dostopne znanstvene do-
kaze je tako tudi pri sladkorni bole-
zni zdravljenje dislipidemije usmerje-
no predvsem v normalizacijo oziroma
znižanje vrednosti holesterola LDL
pod zgornjo dopustno priporočeno
mejo, ki je 2,0 mmol/liter. Z drugimi
besedami to pomeni, da je, dokler
ostaja vrednost holesterola LDL nad
priporočenimi ciljnimi vrednostmi,
glede na ogroženost posameznega
bolnika prav uravnavanje LDL predno-
stna komponenta našega terapevtske-
ga ukrepanja. Drugi izraženi lipidni
dejavniki tveganja so na tej stopnji
nekako sekundarnega pomena. 

Drugi korak ...

Pri bolnikih z vrednostmi trigliceridov
nad 1,7 mmol/liter je drugotni cilj zdra-
vljenja (po dosegu ciljnih vrednosti ho-
lesterola LDL) zmanjševanje koncen-
tracije holesterola ne-HDL. 

Na splošno velja poudariti, da pri
bolnikih s sladkorno boleznijo v prak-
si precej pogosto zaradi izrazito zvi-
šanih vrednosti trigliceridov, >4,5
mmol/liter, dejanske ravni LDL ne
moremo veljavno izračunati. Takrat si
pomagamo z vrednostmi holesterola
ne-HDL. Vrednost izračunamo s pre-
prosto formulo: ne-HDL = skupni ho-
lesterol – holesterol HDL. Kot ciljne
vrednosti za holesterol ne-HDL upo-
števamo priporočene vrednosti hole-

Kaj menite o številnih prehranskih
dopolnilih, ki domnevno učinkovito
znižujejo holesterol v krvi? Res deluje
ali je vse skupaj le zavajanje ljudi? 
Nekatera izmed prehranskih dopolnil
imajo nedvoumno dokazan učinek na
spremembo posameznih (ali več) para-
metrov presnove krvnih maščob pri
človeku, le redka izmed njih pa imajo
tudi dokaze, da ima to tudi dejanski
učinek na zmanjševanje srčno-žilnih
zapletov, kar je osnovni cilj oziroma na-
men zdravljenja oziroma uravnavanja
krvnih maščob. Dejstvo je tudi, da smo
dandanes ljudje precej nagnjeni k
temu, da bistveno laže sprejmemo to-
vrstne oglase in njihove posledice,
vključno s plačevanjem njihove cene,
kot da bi (z)mogli sprejeti in uveljaviti
priporočene spremembe v vsakdanjem
življenjskem slogu (in se zdijo na prvi
pogled neznansko težki) oziroma tedaj,
ko je to res potrebno, jemati zdravila.

Holesterol je voskasta, 
maščobi podobna snov, ki se nahaja v vsaki
telesni celici, saj je sestavni del vseh celičnih

membran. Najdemo ga tudi v živčnem tkivu in
žolču, potreben je za nastanek nekaterih

pomembnih hormonov in vitamina D.
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sterola LDL, ki jim prištejemo 0,8
mmol/liter. To pomeni, da je treba pri
zelo ogroženih bolnikih, kar bolniki s
sladkorno boleznijo tipa 2 vsekakor
so, doseči vrednosti < 2,8 mmol/liter.
Na podlagi sodobnih kliničnih razi-
skav se zdi čedalje bolj verjetno, da
je vrednost holesterola ne-HDL celo
boljša napoved ogroženosti za nasta-
nek napredovanje in nastanek zaple-
tov bolezni srca in žilja kot vrednost
holesterola LDL.

In tretji cilj zdravljenja zvišanega
holesterola pri sladkornem bolniku ...
Poleg zniževanja holesterola ne-

HDL je pri bolnikih z aterogeno disli-
pidemijo terciarni cilj zdravljenja zvi-
ševanje holesterola HDL (ko je vred-
nost te frakcije znižana, kar pa je
zelo pogosto!). Za stanje znižanega
holesterola HDL v smernicah sicer ne
najdemo znanstveno tako trdno pod-
krepljene specifične ciljne priporoče-
ne vrednosti, kot to velja za holeste-
rol LDL, velja pa načelo, da poskuša-
mo vrednost HDL zvišati, kolikor je
največ mogoče, potem ko smo dose-
gli ciljne vrednosti holesterola LDL
oziroma ne-HDL. Priporočamo, da naj
bodo vrednosti holesterola HDL višje
od 1,1 mmol/liter pri moških oziroma
višje od 1,3 mmol/liter pri ženskah.
Pri tem se zdi vredno opozoriti, da bi
glede na sedanje znanje veljalo že pri
izbiri zdravil za zniževanje holestero-
la LDL oziroma ne-HDL upoštevati nji-
hov morebitni sočasno pričakovani
ugodni učinek na zvišanje holesterola
HDL. Tudi posamezni statini se na
primer med seboj pomenljivo razliku-
jejo glede učinkovanja na različne se-
stavine lipidograma.

Kako poteka zdravljenje takega
bolnika v ambulanti?
Vse opisano velja za ambulantno

zdravljenje tovrstnih bolnikov. Najprej
moramo prepoznati stanje, opraviti
diagnostiko – za kakšno obliko mote-
ne presnove maščob gre in kaj je
njen morebitni vzrok. Sledi določitev
strategije zdravljenja – ocena, kaj je
mogoče doseči z doslednim upošte-
vanjem priporočil glede sprememb
življenjskega sloga (zlasti z ustrezno
prilagoditvijo vsakodnevne prehrane
in redno telesno dejavnostjo), kaj z
zdravili. Sledita ukrepanje in redno
spremljanje bolnika. Pomembno je
vedeti, da v praksi pogosto ugotavlja-
mo, da je sicer bil storjen določen
ukrep, ki pa ga pozneje zdravnik ali
pa tudi bolnik ni ustrezno spremljal
in po potrebi dopolnil oz. modificiral.

Po moje je ključno, da smo vztrajni in
(morda včasih tudi trmasto) dosledni
v prav vseh ukrepih, ki jih poznamo
za doseganje v smernicah priporoče-
nih ciljnih vrednosti krvnih maščob.
Če na primarni ravni zdravstvene de-
javnosti ne moremo doseči cilja, bi
verjetno kazalo poskusiti s konzulta-
cijo in/ali napotitvijo na sekundarno
raven – k specialistu za obravnavo
motene presnove krvnih maščob.

Kdaj govorimo o povišanem (in tudi
o prenizkem) holesterolu? 
Pri koncentraciji krvnega holestero-

la kot »normalne« ne upoštevamo
povprečnih vrednosti v populaciji,
tako kot pri večini drugih parametrov
v človeškem telesu – govorimo o za-
želenih vrednostih oz. priporočenih
vrednostih. To so vrednosti pod
mejo, za katero je bilo ugotovljeno,
da se nad njo srčno-žilna ogroženost
pomembno povečuje. Dejstvo je na-
mreč, da med koncentracijo holeste-
rola v krvi in ogroženostjo za srčno-
žilne bolezni obstaja kontinuirana
premosorazmerna povezanost brez
jasne spodnje pražne vrednosti.
Skladno z dokazi iz sodobnih obsež-
nih in dobro nadzorovanih kliničnih
raziskav se tudi v smernicah za pre-
prečevanje, diagnostiko in zdravljenje
z aterosklerozo povezanih srčno-žil-
nih bolezni “normalna” vrednost kon-
centracij holesterola še kar naprej
znižuje. 

Zaradi klinične uporabnosti na pod-
lagi dogovora opredelimo kot zgornje
normalne tiste vrednosti holesterola
oziroma trigliceridov, nad katerimi se
začne strmo povečevati ogroženost
za bolezni srca in žilja. Glede zažele-
nih (ciljnih) vrednosti velja v primarni
preventivi splošno pravilo 5-3-2-1.
Koncentracija celotnega holesterola
naj bo pod 5 mmol/L, LDL pod 3
mmol/L, trigliceridov pod 2 mmol/L,
HDL-holesterola pa nad 1 mmol/L.
Priporoča se merjenje plazemskega
holesterola (oz. celotnega klasičnega
lipidograma) vsem odraslim osebam
po dvajsetem letu starosti vsaj enkrat

na vsakih pet let. Nekateri za določa-
nje koronarne ogroženosti kot boljše
merilo od vrednosti celotnega hole-
sterola priporočajo upoštevanje raz-
merja med celotnim holesterolom in
vrednostjo HDL. 

Pri osebah, ki jih na podlagi tabel
koronarne ogroženosti opredelimo
kot zelo ogrožene, kot so bolniki s
sladkorno boleznijo tipa 2, ter bolniki
z že znano, manifestno ateroskleroti-
čno boleznijo, smo glede ciljnih vred-
nosti strožji. Najnovejše mednarodne
in tudi posodobljene slovenske smer-
nice za preprečevanje bolezni srca in
ožilja poudarjajo, da morajo biti ravni
krvnih maščob pri bolnikih s klinično
izraženim aterosklerotičnim obole-
njem nižje kot v splošni populaciji,
zato arbitrarno mejo za zdaj posta-
vljajo na manj kot 4,0 mmol/l za ce-
lotni ter 2,0 mmol/l za holesterol
LDL. Doslednejši smo tudi pri uravna-
vanju holesterola HDL (ki naj bo višji
od 1,1 mmol/L pri moških oz. 1,3
mmol/L pri ženskah) in trigliceridov
(katerih koncentracija naj bi bila nižja
od 1,7 mmol/L). Vse take bolnike mo-
ramo glede lipidov diagnostično ob-
delati ob pojavu in zdravljenju prvega
manifestnega dogodka, pozneje pa
redno spremljamo vrednosti lipidne-
ga profila najmanj enkrat na leto.

Kakšna je vloga sinteze holesterola
v jetrih? 
Holesterol je na splošno ena najbolj
proučevanih biomolekul. Holesterol je
v vodi netopen, zato se po človekovem
telesu prenaša s krvjo v obliki sestavlje-
nih delcev – lipoproteinov, v katerih so
poleg njega še posebne beljakovine
(apoproteini), trigliceridi in fosfolipidi.
Poglaviten vir endogeno nastalega ho-
lesterola, ki ga najdemo v plazemskih
lipoproteinih, so jetra in črevo. Delež
s hrano pridobljenega holesterola je
odvisen od njene sestave, v povprečju
pa gre le za približno tretjino dnevne-
ga holesterolskega obrata v človeko-
vem telesu. Pri zdravih ljudeh povzro-
či nastajanje holesterola v celicah
zmanjšanje njegove biosinteze (negati-
vna povratna zanka). Tako endogeni
kot s hrano vneseni holesterol sta
vključena v številne pomembne proce-
se: biogenezo celičnih membran, na-
stajanje steroidnih hormonov in na-
stajanje žolčnih kislin. Te nastajajo s
presnovo holesterola v jetrih, izločajo
se v prebavni trakt in so nujno potreb-
ne pri prebavi maščob iz hrane. 
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Tina Kralj

Srčno kap povzroči zamašitev ene
izmed koronarnih arterij na površini
srca s strdkom. Strdek nastane zaradi
razpoka t. i. aterosklerotičnega plaka
v žilni steni. Na nastanek tega plaka
pa lahko vpliva več dejavnikov. Blaž
Mrevlje: »Na nekatere dejavnike tve-
ganja res ne moremo vplivati (moški
spol, ženski spol po menopavzi, sta-
rost, družinska anamneza), na števil-
ne pa lahko. To so sladkorna bolezen,
povišane maščobe v krvi, arterijska
hipertenzija, kajenje, telesna nedejav-
nost, čezmerna telesna teža in stres.
Več dejavnikov povečuje tveganje za
razvoj koronarne bolezni, posledica
katere je lahko tudi srčna kap, pri če-
mer nikoli ne moremo z gotovostjo
vedeti, kdo bo zbolel in kdo ne.« 

TREBA JE PRISLUHNITI TELESU
Srčna kap nastopi nenadoma. Bol-

nik začuti nenadno, hudo bolečino v
prsnem košu, ki je po naravi lahko ra-
zlična: pekoča, tiščeča, zbadajoča.
Nastane za prsnico in se največkrat
širi proti vratu ali levi roki. Ne popuš-
ča in je tako huda, da tako rekoč vsa-
kdo pokliče zdravnika. »Izjema so
lahko sladkorni bolniki, ki zaradi pri-
zadetosti živčevja kot posledice slad-
korne bolezni čutijo blažjo bolečino
ali je celo ni. To imenujemo tiha ishe- mija srčne mišice ali celo tiha srčna

kap. Taki bolniki občutijo šele posle-
dice srčne kapi, pri njih se brez opo-
zorilnih znakov razvije srčno popuš-
čanje. Težave zaznajo šele kot težko
dihanje ob naporu. Sprva ob večjem,
s slabšanjem bolezni pa ob čedalje
manjšem. Ker imajo diabetiki pogo-
sto tudi zvišano telesno težo, številni
težko sapo pripisujejo odvečnim kilo-
gramom in ne napredovali srčni bole-
zni. Zato velikokrat pridejo prepo-

zno,« opozarja naš sogovornik. Slad-
korni bolniki naj torej še pozorneje
poslušajo svoje telo in na spremem-
be, četudi se ne zdijo tako pomemb-
ne, opozorijo prej.

KRVNI SLADKOR POSKOČI VSEM
Zaradi stresa ob tako hudem do-

godku, kot je akutni koronarni sin-
drom, se raven sladkorja zviša vsem,
ne le sladkornim bolnikom. Praviloma
imajo bolniki ob srčni kapi zvišan
tudi krvni tlak. Izjema so bolniki z iz-
razito prizadeto srčno mišico, ki ne
zmore več normalno črpati krvi po te-
lesu. Tem krvni tlak lahko močno
pade. Srčna kap po navadi ne vpliva
na raven maščob v krvi, je pa slednja
pri večini bolnikov že tako kronično
zvišana, kar kot dejavnik tveganja pri-
pomore k nastanku srčne kapi. Kot
pojasnjuje Blaž Mrevlje, meritev
krvnega sladkorja in maščob med ra-
zreševanjem srčne kapi ne izvajajo,
saj vrednosti na sam proces ne vpli-
vajo. »Izmerimo pa jih takoj zatem,
saj ti podatki vplivajo na izbiro nači-
na zdravljenja. Drugače je s krvnim

O debelini niti, na kateri visi njihovo
življenje ob srčni kapi, v veliki meri
odločajo sladkorni bolniki sami! 
Skoraj četrtina bolnikov z akutnim koronarnim sindromom je diabetikov. »Eden poznih zapletov sladkorne
bolezni je okvara velikih in malih arterij ter s tem organov, ki jih prehranjujejo, torej tudi srca. Pri sladkornih
bolnikih s srčno kapjo med slikanjem navadno ne najdemo pomembne bolezni le na mestu zamašene
koronarne arterije, temveč tudi na drugih delih iste žile ali še na preostalih arterijah na srcu. Prav zato je v tej
skupini bolnikov več nenadnih srčnih smrti, tudi rehabilitacija je težja,« opozarja kardiolog asist. Blaž Mrevlje,
dr. med., specialist internist s Kliničnega oddelka za kardiologijo Interne klinike UKC Ljubljana. 

O S R E D N J A  T E M A :  Akutni koronarni sindrom v klinični praksi
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Asist. Blaž Mrevlje, dr. med., specialist
internist kardiolog: Sladkorni bolniki se
premalo zavedajo poznih posledic svoje

bolezni in tveganj, ki jih prinaša. Od tistega
trenutka, ko jim postavijo diagnozo, bi morali

natančno in dosledno upoštevati navodila
svojih zdravnikov ne glede na to, ali posledice

bolezni že čutijo ali ne. V Sloveniji imamo
vzpostavljeno odlično mrežo ambulant za

sladkorne bolnike, ki nam jo zavidajo tudi v
tujini. Kako dobro urejena bo njihova

sladkorna bolezen, pa v največji meri odločajo
bolniki sami. Torej je predvsem od njih samih
odvisno, kako pogosto bodo še prišli k nam.
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Bolezni srca, še zlasti koronarna bole-
zen, so pri sladkornih bolnikih pogla-
viten vzrok umrljivosti. V velikih štu-
dijah so dokazali, da je med dejavniki
tveganja za srčno-žilne bolezni najpo-
membnejši dejavnik prav sladkorna
bolezen.

Idealen čas za odprtje zamašene koro-
narne arterije je 90 minut po nastopu
bolečine v prsnem košu. Vsaka dodat-
na zamujena minuta poveča možnosti
trajne okvare tistega dela srca, ki zara-
di zamašitve ne dobiva kisika. Ob sumu
na srčno kap je treba takoj poklicati na
številko 112.

Približno deset odstotkov bolnikov s
sladkorno boleznijo bo v desetih letih
prizadela srčna kap. Med preživelimi
jih bo v prihodnjih desetih letih naj-
manj še eno doživelo kar trideset od-
stotkov.  
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tlakom, ki ga nenehno merimo in
uravnavamo z zdravili tudi med sa-
mim posegom.«

POGOSTEJŠE POSEBNE ŽILNE
OPORNICE IN KLASIČNE OPERACIJE

Bolnikom, ki jih je prizadela srčna
kap, najprej odstranijo strdek, ki jo je
povzročil. Zatem zožitev v žilni steni,
kjer je strdek nastal ali se zataknil,
razširijo z balončkom ter v ta del
vstavijo žilno opornico. Blaž Mrevlje:
»Pri sladkornih bolnikih se večkrat

odločimo za posebne žilne opornice
z zdravilom, ki omogoča lepše celje-
nje žilne stene in preprečuje ponovno
prehitro oženje žile na istem mestu.
Ponovne zožitve so pri njih namreč
pogostejše.« Zaradi obsežnejše in
večje prizadetosti vseh arterij pri šte-
vilnih sladkornih bolnikih med aku-
tnim koronarnim sindromom odkrije-
jo več spremenjenih in zoženih koro-
narnih žil na
več mestih.
»Pogosteje ima-
mo torej oprav-
ka s t. i. večžil-
no koronarno
boleznijo. Ta
prinaša hujše

posledice, slabšo kakovost življenja
po dogodku in tudi več nenadnih
srčnih smrti.« Zato je pri sladkornih
bolnikih pogosteje potrebna klasična
srčna operacija z žilnimi obvodi, s
sodobno, manj invazivno perkutano
intervencijo jim namreč ne morejo
pomagati dovolj učinkovito. Daljša in
lahko manj učinkovita je tudi rehabili-
tacija.  

Za dodatna medicinska vprašanja so vam dostopni: 
Sladkorna bolezen: prim. Franc Mrevlje, dr. med. 
Bolezni prebavil in prehrana: asist. Živa Mrevlje, dr. med.
Bolezni ledvic: Maja Mrevlje, dr. med.
Bolezni srca in ožilja: asist. Blaž Mrevlje, dr. med.

Na naslovu: www.facebook.com/drmrevlje

Prav vsak sladkorni bolnik si mora kot
prednostno nalogo zadati dobro ureje-
nost svoje sladkorne bolezni. 

PRIMANJKLJAJ
POVRNJEN

Člani so tako prešli
od besed k dejanjem in
soglasno potrdili obse-
žno delovno poročilo
ter sprejeli finančno
poročilo zveze za leto
2010. Sprejeli so tudi
nujni finančni ukrep
zaradi zmanjšanja sicer
odobrene višine sred-
stev za februar in ma-
rec, ki jih Fundacija za
financiranje invalidskih in humanitar-
nih organizacij (FIHO) društvom na-
menja mesečno. Manjkajoči delež bo
zveza nadomestila iz prihrankov v
preteklih letih. Če bo fundacija v pri-
hodnje še zmanjševala sredstva, zve-
za društvom ne bo mogla nadomesti-
ti sredstev in se bo za toliko zmanjšal
delež sredstev društvom ob zadnjem
poračunu. Soglasno sta bila sprejeta
tudi obsežen program nalog in finan-
čni načrt zveze za leto 2011, ki ju je
udeležencem predstavil predsednik
zveze.

Še posebej jih je opozoril na nalo-
ge, ki smo jih sprejeli z Nacionalnim

programom za obvladovanje sladkor-
ne bolezni in Akcijskim načrtom.

STATUS HUMANITARNE
ORGANIZACIJE OBVEZEN

Dominik Soban je člane opozoril,
da morajo društva letos na ministr-
stvu za zdravje pridobiti status hu-
manitarne organizacije, sicer bodo
pri sredstvih iz fundacije ostala praz-

nih rok. Omenjeni status je namreč
pogoj za pridobitev finančnih sred-
stev FIHO za prihodnje leto. 

POMEMBNI DOGODKI
LETOŠNJEGA LETA

Organizacija športnega srečanja
vseh društev tokrat poteka pod okri-
ljem Društva diabetikov Murska Sobo-
ta. Okrogli jubilej zveze, 55-letnico
njenega delovanja, bo ob praznova-
nju svetovnega dneva sladkorne bole-
zni organiziralo Društvo diabetikov
Velenje. Letos bo že 13. tekmovanje
mladih iz znanja o sladkorni bolezni.
Pričakujemo, da se bo tekmovanja
udeležilo več kot devet tisoč učencev
z osnovnih in srednjih šol. Živahno
bo letos julija tudi med mladimi, saj
bo na pobudo IDF Europa na Rogli
potekal izobraževalni tabor za mlade
iz vse Evrope med 18. in 24. letom, ki
bodo v prihodnje lahko pomagali
društvom in zvezam pri njihovem de-
lovanju. Ž. J.

A K T U A L N O :  Redna letna skupščina zveze društev

Manj denarja in več načrtov
Člani društev diabetikov so redno letno skupščino začeli s predavanjem o nevarnosti povišanega krvnega tlaka in
holesterola pri diabetiku, kar je tudi osrednja tema tokratne številke revije Sladkorna bolezen. Tako je v soboto, 
26. marca, 74 članov prisluhnilo uvodnim besedam Dominika Sobana, predsednika skupščine. Navzoče je pozdravil
tudi Janko Kušar, predsednik zveze, in povabil udeležence, naj s svojimi prispevki in izkušnjami obogatijo razpravo
ter podajo predloge in pripombe k predlaganim načrtom za naše skupno delo v letošnjem letu.

Letos bo izšlo pet številk glasila Sladkorna bolezen, informacije o sladkorni bole-
zni bodo objavljene na spletni strani www.diabetes-zveza.si, posamezniki pa se lah-
ko po nasvet obrnejo na svetovalni telefon DIAFON 080 14 20, ki spet deluje v novi
zasedbi strokovnih sodelavk, diplomiranih medicinskih sester in diabetologov.
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Prim. Boris Cibic, dr. med., eden od ustanovnih

članov društva za zdravje srca in ožilja slovenije

Bil je čas, ko smo zdravniki ugotavlja-
li diagnoze bolezni z nadvse natan-
čnim, včasih celo mučnim spraševa-
njem in telesnimi pregledi bolnikov, ob
skromni podpori laboratorijskih in rent-
genskih preiskav. Bil je čas, ko so v tem
bili uspešni samo “izbranci” z dolgole-
tnimi kliničnimi izkušnjami in obdarje-
ni z intuicijo. In kaj je sledilo v prime-
rih najbolj natančne ugotovitve narave
bolezni? Zdravljenje z zdravili, ki so
bila “blažev žegen”, in zdravnikove
opogumljajoče besede. Smrt je neiz-
prosno kosila z vsemi mogočimi bolez-
nimi otroke in odrasle, zlasti manj od-
porne. Množično so umirali otroci zara-
di otroških infekcijskih bolezni, otroci
in odrasli zaradi pljučne tuberkuloze,
vnetij srčnih zaklopk in osrčnika po ne-
zdravljenih anginah, ošibeli ljudje ob
epidemijah tifusa, kuge in malarije. Po-
doba tedanje družbe je bila daleč od
današnje: v domovih in na ulicah prete-
žno mladi ljudje in redki starci, ki so
ušli številnim boleznim ali so jih začu-
da premagali in se jih je prijel vzdevek
“kraške korenine”.

VELIK POTENCIAL ZDRAVLJENJA,
A Z NAPAKO

Povsem nova podoba družbe v do-
movih in na ulicah: veliko manj mladih
in veliko več starejših ljudi. Bolezni, ki
so desetkale ljudi skozi stoletja, so po-
stale redkost, kar je pripomoglo k veli-
ki rasti splošne dolžine preživetja, ven-
dar z “lepotno napako”. Množično zbo-
levanje za skoraj nepoznanimi bolezni-

mi, za katere je značilno, da se začne-
jo že v mladosti in se v polni sliki po-
kažejo šele po več letih. To so bolezni
zaradi ateroskleroze žil, kot so angina
pektoris, srčni infarkt, možganska
kap, zapora žil na nogah, aterosklero-
za aorte in nenadna srčna smrt, za ka-
terimi danes zboli in umre skoraj polo-
vica ljudi, lahko že v srednji starosti,
če jim prepustimo naraven potek. 

BOJ PROTI ATEROSKLEROZI
Ali smemo upati in verovati, da

bomo aterosklerozo kot množično,
»epidemično nastopajočo bolezen«
kdaj izkoreninili, kot smo do zdaj že
veliko bolezni? Dosedanji terapevtski
dosežki so obetavni. Skoraj ne mine
dan brez novih odkritij o vzrokih na-
stanka in razvoja bolezni in skoraj ne
mine dan brez objave novih zdravil zo-
per njo. Ker smo že ugotovili številne
danosti, ki podpirajo nastanek in na-
predovanje ateroskleroze, pričakujemo
tudi njeno zajezitev z doslednim izva-
janjem ukrepov, s katerimi ji zastavlja-
mo pot. Pravimo, da moramo nastanek
in razvoj ateroskleroze najprej zavirati
z zdravim načinom življenja, ki zajame
številne ukrepe proti dejavnikom tve-
ganja za nastanek in razvoj te bolezni.
Teh je zelo veliko. Ob ugotovitvi, da ne
zmorejo niti uradna zdravstvena slu-
žba niti državne ustanove skupaj za-
treti ateroskleroze, ni presenetljivo, da
so po svetu vznikle pobude za ozaveš-
čanje ljudi, kako lahko sami pripomo-
rejo k ohranitvi svojega zdravja z zdra-
vim slogom življenja, glavne postavke
za preprečitev in zdravljenje te bolezni
brez uporabe zdravil. 

VLOGA DRUŠTEV
V veliko pomoč so društva, v katerih

se ljudje prostovoljno združujejo, da
tam dobijo priporočila, navodila in
podporo za zdrav slog življenja. V Slo-
veniji smo za ta namen 3. aprila 1991
ustanovili Društvo za zdravje srca in
ožilja, ki si v svoji preventivni dejavno-
sti prizadeva ozaveščati ljudi o zdra-
vem slogu življenja, nujnega zato, da
ne bi ljudje zboleli za srčnim infark-

tom, angino pektoris, možgansko kap-
jo in drugimi boleznimi, ki so posledi-
ca žilne ateroskleroze. Društvo ima
državno priznan status humanitarne
organizacije, je organizacijsko poveza-
no z Evropsko mrežo za srce (European
Heart Network), sodeluje s številnimi
podobnimi domačimi prostovoljnimi
društvi in skrbi za stike z nekaterimi
podobnimi društvi v Evropi. Ustanovi-
telj in dolgoletnega predsednika prof.
dr. Josipa Turka, dr. med., je ob ustano-
vitvi društva: dejal: »Cilj društva je
vzgoja ljudi od otroških let naprej za
slog življenja, ki varuje srce in ožilje
pred boleznimi, povzročenimi s poap-
nenjem žil – aterosklerozo.«

Bolezni, ki jih povzroča popapnenje žil:
• nenadna srčna smrt (v 50 odstotkih

primerov bolezni srca pride do ne-
nadne smrti, ne da bi pred tem, pri-
zadeti vedel, da je sploh bolan),

• angina pektoris in srčni infarkt
(srčna kap),

• difuzna bolezen srčne mišice (ishe-
mična kardiomiopatija),

• možganska kap zaradi zamašitve mo-
žganske žile ali zaradi razpoka žile in
krvavitve v možgane,

• bolezen aorte in perifernih arterij.

KAJ JE SKUPNEGA NAVEDENIM
BOLEZNIM?

Osnova je poapnenje žil odvodnic
(arterij) – ateroskleroza, ki vodi do
njihove zožitve in zapor. Preden po-
stane bolezen očitna, mine več let. Za
zgodnejše poapnevanje žil so po-
membni dejavniki tveganja. Bolezni
srca in ožilja lahko preprečujemo ali
upočasnjujemo.

Zato se v društvu vključujemo v pri-
zadevanja medicinskih služb in vlad-
nih ter drugih institucij, da bi se obo-
levnost in smrtnost zaradi bolezni
srca in žilja znižala. Želimo prispevati
svoj delež k ciljem Svetovne zdrav-
stvene organizacije: zdravje za vse
ljudi na svetu, sprememba od filozo-
fije bolezni do filozofije zdravja, mo-
tivacija in skrb za varovanje lastnega
zdravja in krepitev zdravja. 

Zakaj smo ustanovili Društvo 
za zdravje srca in ožilja Slovenije?
Medicino sem začel študirati leta 1940. Učil sem se iz medicinskih učbenikov, izdanih v letih 1935–1940, 
ki bi bili zdaj stari več kot 70 let. Če bi jih primerjal s sedanjimi, bi v vseh ugotovil velikanske razlike, 
v škodo tedanjih, morda najbolj izrazito na področjih bolezni srca, žil in pljuč. 

O S R E D N J A  T E M A :  Srčno-žilni zapleti in sladkorna bolezen
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Tina Kralj

V kolikšni meri so bolniki s
sladkorno boleznijo tipa 2 bolj
ogroženi za razvoj srčno-žilnih
zapletov kot drugi?
Sladkorni bolniki štirikrat pogosteje

zbolevajo za srčnim infarktom in se-
demkrat pogosteje za možgansko
kapjo kot sovrstniki brez sladkorne
bolezni. Že samo zaradi svoje sladkor-
ne bolezni so v enaki meri ogroženi
kot drugi z dvema do tremi dejavniki
tveganja za srčno-žilno bolezen, zato
še vedno velja, da v povprečju živijo
približno deset let manj. Na področju
sekundarne preventive so pri tveganju
za smrt zaradi srčnih zapletov diabetiki brez srčnega in-
farkta izenačeni z nediabetiki po prebolelem srčnem in-
farktu.

Zakaj so sladkorni bolniki toliko bolj ogroženi?
Nekateri sladkorno bolezen, ki zaradi trajne povečane

vrednosti sladkorja prizadene vse žile v telesu, imenujejo
kar maligna bolezen žil. Zanjo je zaradi povečane ranljivo-
sti notranje žilne stene in bolj agresivnega, oksidiranega
LDL holesterola značilen pospešen proces poapnenja žil,
ki nastane prej kot pri tistih, ki nimajo diabetesa. Sladkor-
ni bolniki imajo pogosto pridružene še druge bolezni, ar-
terijsko hipertenzijo ima 80 odstotkov starejših diabeti-
kov. Večina jih ima še moteno presnovo maščob ali disli-
pidemijo. Zato sladkorni bolniki glede zdravljenja potre-
bujejo celosten, t. i. multifaktorialen pristop. 

Torej ne zadostuje le dobra urejenost krvnega sladkorja?
Sladkorna bolezen je presnovna bolezen, dobra presno-

vna urejenost pa zahteva ne le doseganje ciljnih vrednosti
glikiranega hemoglobina, temveč je nujna tudi urejenost
krvnega tlaka in maščob. Oboleli za sladkorno boleznijo
tipa 2 bi morali zaradi povečanega tveganja za srčno-žil-
ne bolezni dosegati nižje ciljne vrednosti kot preostali.
Krvni pritisk naj bi bil nižji od 130/80 mmHg, skupni ho-
lesterol pod 4,5; HDL (“dobri” holesterol) pri moških nad
1,0 in ženskah nad 1,3; LDL (“slabi” holesterol) pri obeh
spolih pod 2,5; TG (trigliceridi) pod 1,6 mmol/l. HbA1c
naj ne bi presegal 6,5 odstotka. Želene vrednosti krvnih
maščob pa so pri diabetikih, ki so že preboleli srčni in-
farkt, še nižje: LDL-holesterol, ki je najbolj vzročno pove-
zan z aterosklerozo, naj bi bil pod 1,8 mmol/l! A žal tudi
pri najbolj urejenih še vedno ostaja dvakrat večje tveganje
za srčni infarkt kot pri nediabetikih.

Kako se razlikujeta zdravljenje sladkornih bolnikov, ki
nimajo srčno-žilnih bolezni, in zdravljenje tistih, ki jih

imajo? Koliko več zdravil morajo jemati slednji, na kaj
morajo biti pri tem pozorni?
V okviru velike študije UKPDS so proučevali in tudi ugo-

tovili ugodne učinke dobre urejenosti krvnega sladkorja,
holesterola in tlaka na srčno-žilno zbolevanje. Na podlagi
izsledkov te raziskave so nato vzpostavili lestvico po-
membnosti dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni –
prvo mesto pri ogroženosti za srčni infarkt je zasedel
LDL-holesterol, sledijo diastolični krvni pritisk, kajenje,
HDL-holesterol (torej prenizek “dobri, zaščitni” holesterol)
in šele nato glikemija, HbA1c. Glede “sobivanja” diabetesa
in arterijske hipertenzije pa je neka druga raziskava poka-
zala, da je prevalenca ali pogostost hipertenzije pri diabe-
tikih 75,5-odstotna. Res da večino tudi zdravimo, a le do-
bra tretjina med temi dosega ciljne vrednosti krvnega pri-
tiska. Sladkorni bolniki v povprečju potrebujejo tri ali štiri
različna zdravila le za doseganje želenega krvnega tlaka. 

S kakšnimi preiskavami ugotavljate večje tveganje za
razvoj srčno-žilnih zapletov pri sladkornih bolnikih?
Eden od dejavnikov tveganja in skupni imenovalec za

pogostejše žilne bolezni pri sladkornih bolnikih je endote-
lijska disfunkcija. Oceniti jo je mogoče s posebnim ozna-
čevalcem, t. i. mikroalbuminurijo (zvišana koncentracija
proteina albumina v urinu, ki je pri zdravem človeku med
10 in 15 mg/l). Bolnike vsako leto presejemo glede prisot-
nosti tega označevalca in tiste, pri katerih ga ugotovimo,
tudi agresivneje zdravimo. 

Kaj pa nasprotno – so srčno-žilni bolniki kaj bolj
ogroženi za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in v kolikšni
meri bi bil v teh primerih smiseln obremenitveni test 
z glukozo (OGTT)?
Na Švedskem so raziskovali prisotnost motene presnove

ogljikovih hidratov pri 181 bolnikih po srčnem infarktu.
Pri 31 odstotkih so odkrili sladkorno bolezen, pri 35 od-

M A J 2 0 1 1

Ključen je celosten pristop

O S R E D N J A  T E M A :  Srčno-žilna ogroženost sladkornih bolnikov  

Sladkorni bolniki od dvakrat do štirikrat pogosteje zbolevajo za srčno-žilnimi boleznimi kot drugi. 
»Poleg vsako leto približno 32 milijonov umrlih zaradi srčnih in možganskih kapi še večjo skrb zbuja milijarda
tistih, ki imajo povečano tveganje za srčno-žilne bolezni, pa tega niti ne vedo,« opozarja diabetologinja 
mag. Iris Marolt, dr. med, specialistka internistka iz ambulante za diabetike Zdravstvenega doma Koper, 
s katero smo se pogovorili o zmanjševanju omenjenega tveganja in možnostih zdravljenja.
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Diabetologinja mag. Iris Marolt, dr. med.,
specialistka internistka, ZD Koper: Sladkorne
bolnike je treba zdraviti individualno, celostno
in varno. Čim zgodnejša dobra glikemična
urejenost je “naložba v zdravje”, zmanjša
namreč nastanek mikro- in makrovaskularnih
poznih zapletov sladkorne bolezni. Danes
narašča predvsem pojavnost sladkorne bolezni
tipa 2 ter z njo umrljivost za srčno-žilnimi
boleznimi. Na prvem mestu in osnova za
preprečevanje in zniževanje števila obeh je skrb
za zdrav življenjski slog, to sta pravilna
prehrana in primerna telesna dejavnost.
Bolnikom nato dodajamo zdravila z različnimi
prijemališči, ker so skupaj učinkovitejša v
doseganju dobre glikemične kontrole. Poleg
novih zdravil, inkretinov, tudi pri zdravljenju
diabetesa tipa 2 čedalje večjo vlogo znova
pridobiva insulin. A ne pozabimo – najprej je
treba poskrbeti za zdrav življenjski slog!
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stotkih pa prediabetes. Za bolnike, ki so v času srčnega
infarkta imeli zvišan krvni sladkor, bi bilo torej smiselno
presejanje glede motene presnove ogljikovih hidratov:
določanje krvnega sladkorja na tešče in pri bolnikih z
vrednostmi od 6,1 do 6,9 še OGTT.

Povečano tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni je
torej prisotno že pri tistih s prediabetesom. Kaj jim
svetujete? 
Kot je znano, je inzulinska rezistenca, ki pogojuje na-

stanek tako sladkorne bolezni kot žilnih zapletov, pri-
sotna že več let pred diagnozo sladkorne bolezni. V neki
raziskavi so 20 let opazovali skoraj 118 tisoč sester, in
sicer so odkrivali t. i. tihe dejavnike tveganja za srčno-
žilno bolezen v času prediabetesa. Tiste, ki so postale
sladkorne bolnice, so imele štirikrat večje tveganje kot
druge. Po diagnozi se je tveganje povečalo na 4,5. Ena-
ko velja za tveganje za možgansko kap. Kot je znano, je
tudi debelost dejavnik tveganja za nastanek srčno-žilnih
bolezni. Za tovrstne bolnike je torej priporočljivo zmanj-
šanje telesne teže, seveda na ustrezen način. 

Stroka je precej razdeljena glede (ne)nujnosti
agresivnejšega zdravljenja takoj po odkritju bolezni. Pri
tem naj bi pomembno vlogo imel t. i. glikemični
spomin. 
Glikemični spomin opozarja na dober učinek zgodnje-

ga glikemičnega statusa na mikrovaskularne pozne za-
plete sladkorne bolezni, manjše je predvsem zbolevanje
in napredovanje retinopatije, pa tudi nefropatije in ne-
vropatije. Pomeni tudi dolgotrajno zaščito diabetikov
pred srčno-žilnim zbolevanjem. Kot se je izkazalo, do-
bra urejenost glikemije v začetnem obdobju varuje dia-
betike tipa 1 in 2 pred poznimi zapleti, četudi se pozne-
je urejenost glikemije poslabša. Hkrati slaba urejenost
krvnega sladkorja v začetnem obdobju negativno vpliva
na razvoj poznejših zapletov. Več kot 12 oziroma 15 let
slabe glikemične urejenosti pri starejših diabetikih tipa 2
pomembno poslabša razvoj poznih zapletov sladkorne
bolezni, in to kljub poznejši ureditvi krvnega sladkorja.
Takojšnji dober nadzor krvnega sladkorja je torej nujen,
saj posledično zmanjšuje tudi tveganje za srčno-žilne
zaplete. 

Kako se torej razlikujejo ustrezno in slabo urejen
sladkorni bolnik in tisti z že izraženimi srčno-žilnimi
zapleti in tisti, ki jih še nima, a je bolj ogrožen?
V okviru raziskave ACCORD so proučevali bolnike s

sladkorno boleznijo tipa 2 z visokim tveganjem za
srčno-žilno bolezen, in sicer so primerjali intenzivno
zdravljene bolnike s tesno glikemično kontrolo in manj
dobro glikemično urejene. Presenetljivo so večjo umrlji-
vost zaradi srčnih zapletov odkrili v prvi skupini, kar pa
ne sme voditi k napačnemu sklepanju. Vsekakor velja
čim bolje urediti na novo odkrite sladkorne bolnike brez
znane (dokazane) srčne bolezni, nekoliko drugače je s
tistimi z že dolgo znano sladkorno boleznijo, ki jim svo-
jih vrednosti ni uspelo optimalno urejati ter imajo že do-
kazano srčno-žilno bolezen. Tak bolnik potrebuje manj
agresiven pristop. Če povzamem, k vsakemu bolniku je
treba pristopiti individualno in prilagojeno celostni klini-
čni sliki ter, znova, celostno.



Maja Južnič Sotlar

Inkretini so peptidi, ki se pri vsa-
kem človeku izločajo iz celic v čreve-
sju. Vendar pa v telesu delujejo le
nekaj minut, hitro jih namreč razgra-
di encim dipeptidil-peptidaza-4
(DPP4). Poleg tega je pri sladkorni
bolezni sproščanje inkretinov zmanj-
šano. Te ovire je bilo treba premagati
pri razvoju zdravil, ki povečujejo in-
kretinski učinek. Kot pravi sogovor-
nik, sta se razvila dva osnovna prin-
cipa zdravljenja z zdravili inkretin-
skega sistema. Pri prvem bolniku do-
dajajo oponašalce (mimetike oz. ana-
loge) inkretina GLP1, in sicer v obliki
podkožnih injekcij. To so farmacevt-
sko prilagojene oblike inkretinov, ki
delujejo več ur in si jih bolnik vbriz-
ga enkrat ali dvakrat na dan. Naj po-
udarimo, da oponašalci inkretinov
niso vrsta insulina, četudi se vbrizga-
vajo v podkožje. Trenutno se zanje
odločamo predvsem pri bolnikih z iz-
razito čezmerno telesno težo oz. de-
belostjo. Drugi princip zdravljenja te-
melji na zaviranju encima DPP4, ki
razgrajuje naravno prisotne inkreti-
ne. S tem se podaljša življenjska
doba lastnih inkretinov, tako da osta-
nejo v krvi prisotni bistveno dlje
časa. Ta skupina zdravil se jemlje v
obliki tablet, kar je za marsikoga
prednost. Kot še pravi dr. Skvarča, je
inkretinska zdravila glede na doseda-
nja dognanja smiselno vključiti že v
zgodnje stopnje zdravljenja sladkor-
ne bolezni.

VEČPLASTNO DELOVANJE
Za bolnike pomembna lastnost in-

kretinov je v njihovem večplastnem
delovanju. Primarno inkretinska zdra-
vila ugodno vplivajo na urejenost
krvnega sladkorja in predvsem v ta
namen jih trenutno tudi predpisujejo.
Potencialni dodatni učinek je tudi
zmanjševanje telesne teže, vendar pa
je slednji značilen le za oponašalce
inkretinov, ne pa tudi za zaviralce en-

cima DPP4. Kot nakazujejo prve razi-
skave raziskave, inkretinska zdravila
znižujejo še krvni tlak in ugodno vpli-
vajo na presnovo maščob in srčno-žil-
ni sistem. To je pomembno, saj je
sladkorna bolezen tipa 2 kompleksna
bolezen in je treba dobro urediti več
kot le krvni sladkor. Sladkorna bole-
zen je namreč zelo pogosto povezana
s čezmerno telesno težo, arterijsko
hipertenzijo, moteno presnovo maš-
čob in metabolnim sindromom. Če
želimo imeti bolezen pod dobrim
nadzorom, je treba obvladati vse na-
štete dejavnike. K temu lahko seveda

zelo veliko pripomorejo bolniki sami
s spremembo življenjskega sloga, po-
udarja dr. Skvarča. In zdrav življenjski
slog je pomemben v vseh fazah slad-
korne bolezni, tudi takrat, ko so že
potrebna antidiabetična zdravila.
Zmanjšanje telesne teže s pomočjo
oponašalcev inkretinov je lahko hkra-
ti začetna spodbuda in motivacija
bolnika za nadaljnje spremembe ži-
vljenjskega sloga. Glede na izkušnje
pa je po besedah našega sogovornika
ravno slednje najteže doseči. Zato je
zelo pomembno, da se zdravnik s
svojimi bolniki čim več pogovarja in
jih skuša motivirati za spremembe,
pravi dr. Skvarča.

POMEN DOLGOROČNE
UČINKOVITOSTI IN VARNOSTI

Inkretinska zdravila vsekakor veliko
obetajo, vendar naš sogovornik po-
udarja, da je tako kot pri vsakem
drugem zdravilu zelo pomembna
tudi njegova dolgoročna varnost za
bolnike. »Zdravniki smo varuhi
zdravja in dobrega počutja naših bol-
nikov, zato moramo biti do vsake no-
vosti zdravo zadržani,« pravi dr.
Skvarča. Z zdravili inkretinskega si-
stema ni nič drugače. V mislih mora-
mo imeti, da dolgoročne učinkovito-
sti in vseh mogočih posledic še ne
poznamo. Prvi rezultati so vsekakor
dobri in kažejo ugodne učinke na
urejenost glikemije, tako glede dnev-
nih profilov glukoze v krvi kot tudi
glede znižanja vrednosti kazalca dol-
goročnejše urejenosti, tj. glikiranega
hemoglobina (HbA1c). Kar nekaj bol-
nikom je ob zdravljenju z oponašalci
inkretinov uspelo tudi shujšati, zni-
žati previsoke vrednosti krvnega tla-
ka in maščob v krvi.

INKRETINI IN HIPOGLIKEMIJA
Za bolnike s sladkorno boleznijo je

zelo pomembno tudi vprašanje hipo-
glikemije. Inkretini spodbujajo izlo-
čanje insulina in zavirajo izločanje
glukagona, proces pa je odvisen od

M A J 2 0 1 1

Novosti v zdravljenju sladkorne bolezni 

A K T U A L N O :  Zdravila inkretinskega sistema 

Zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 je bogatejše za novo skupino zdravil, ki se žargonsko imenujejo zdravila
inkretinskega sistema. O novih načinih zdravljenja in o tem, kaj inkretinski sistem oziroma inkretini so, smo 
se pogovarjali z Alešem Skvarčo, dr. med., diabetologom s Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes 
in presnovne bolezni UKC Ljubljana. Kot pravi, so inkretini skupno ime za hormone, ki se po obroku hrane
izločajo iz črevesja in v telesu delujejo na različne načine: spodbujajo izločanje insulina, zavirajo izločanje
glukagona, upočasnjujejo praznjenje želodca in povečujejo občutek sitosti. Nekatere raziskave na živalskih
modelih so pokazale, da naj bi spodbujali tudi rast beta celic v trebušni slinavki, ki izločajo insulin. 
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Aleš Skvarča, dr. med., diabetolog s Kliničnega
oddelka za endokrinologijo, diabetes in

presnovne bolezni UKC Ljubljana
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Zvišan krvni tlak (arterijska hipertenzija)
spada med najpogostejše bolezni sodobnega
človeka. Bolnikom lahko dolgo časa ne povzro-
ča nobenih težav, zato ga večina sploh ne čuti.
Prve težave so večinoma neznačilne, zato jih
bolniki pogosto zanemarijo. Navajajo občasne
jutranje zatilne glavobole, vrtoglavico, šume-
nje v ušesih, živčnost, moteno spanje. Prve re-
sne težave se pojavijo šele, ko bolezen že ne-
kaj časa traja in tiho škoduje predvsem srcu,
možganom, ledvicam in očem. Pri večini bolni-
kov napreduje počasi, zato pravimo, da je zvi-
šan krvni tlak tihi ubijalec. Spada tudi med re-
sne dejavnike tveganja za razvoj ateroskleroze
z vsemi njenimi posledicami, za nastanek mo-
žganske kapi, srčnega infarkta in srčnega po-
puščanja.

O optimalnem krvnem tlaku govorimo, ko je pov-
prečna vrednost krvnega tlaka nižja od 120/80 mm
Hg, o zvišanem krvnem tlaku pa, ko je povprečna
vrednost krvnega tlaka enaka ali višja od 140/90
mm Hg.

MERJENJE IN SPREMLJANJE
KRVNEGA TLAKA DOMA

K hitremu odkrivanju zvišanega krvnega tla-
ka lahko veliko prispevamo sami, če si vsaj ob-
časno izmerimo krvni tlak tudi zunaj ordinaci-
je svojega osebnega zdravnika. Če se že zdra-
vimo zaradi zvišanega krvnega tlaka, pa z red-
nim merjenjem preverjamo, ali imamo z zdra-
vili za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka in
spremembo življenjskega sloga krvni tlak
ustrezno uravnan.

Pri meritvah krvnega tlaka doma je treba
upoštevati nekaj osnovnih navodil.

• Krvni tlak merimo vsak dan ob istem času,
najbolje zjutraj, ne prej kot 30 minut po
tem, ko vstanemo, vendar pred zajtrkom ali
jutranjo telovadbo.

• Pred merjenjem
• Pol ure prej ne jemo, ne kadimo in ne pijemo

alkohola.
• Krvnega tlaka ne merimo po naporu ali po

zaužitju zdravil.
• Opravimo potrebo, saj tiščanje na vodo zvi-

šuje krvni tlak.
• Vsaj 5 minut pred meritvijo udobno počiva-

mo.
• Med merjenjem
• Smo čim bolj sproščeni in ne govorimo.
• Manšeto namestimo na ustrezno mesto na

nadlakti, vedno na isti roki.
• Manšeta naj bo v višini srca, ne glede na na-

čin merjenja. Roka naj počiva v udobnem po-
ložaju.

• Krvni tlak izmerimo dvakrat zapored. Vmes
naj mine nekaj minut, zlasti če so izmerje-
ne vrednosti visoke. Upoštevamo le drugo
meritev.

• Takoj po meritvi si zapišemo datum in čas
meritve, vrednosti krvnega tlaka in frekven-
co srčnega utripa. 

ZVIŠAN KRVNI TLAK
JE TREBA ZDRAVITI

Ko ugotovimo, da imamo zvišan krvni tlak,
in diagnozo potrdi tudi zdravnik, moramo
ukrepati. Dolgotrajno zvišan krvni tlak lahko
povzroči okvare žilja, s tem pa tudi srčno od-
poved, možgansko kap, ledvično odpoved in
druge zaplete. Tveganje narašča sorazmerno z
višino krvnega tlaka.

Pri ljudeh z zvišanim krvnim tlakom je sedemkrat
večja verjetnost, da bo prišlo do možganske kapi.

Številne raziskave so pokazale, da uspešno
zdravljenje zvišanega krvnega tlaka spremlja
tudi dolgoročno zmanjšanje splošne srčno-žil-
ne obolevnosti in umrljivosti, zato je zelo po-
membno, da zvišan krvni tlak čim prej odkrije-
mo in ga začnemo zdraviti.

Če imamo zvišan krvni tlak, je dobro, da
spremenimo življenjske navade. Poskrbeti mo-
ramo za redno gibanje, opustiti kajenje, omeji-
ti pitje alkohola, zmanjšati telesno težo in
omejiti uživanje soli. 

Zdravljenje z zdravili je potrebno, ko zdrav-
nik oceni, da je tveganje za pojav bolezni srca
in žilja veliko ali zelo veliko. Ker se pri sladkor-
nih bolnikih z zniževanjem krvnega tlaka bi-
stveno zmanjša tveganje za pojav bolezni srca
in žilja, je zdravljenje z zdravili smiselno zače-
ti že, ko je tlak višji kot 130/85 mm Hg. Zniža-
ti ga je treba do vrednosti, ki jih bolnik še pre-
naša, oziroma na manj kot 130/80 mm Hg.

Poznamo več skupin zdravil, ki učinkovito
znižujejo krvni tlak. Katera skupina je najpri-
mernejša, se odloči zdravnik po kliničnem pre-
gledu bolnika in po tehtnem premisleku. Če se
krvni tlak po nekaj tednih rednega jemanja
zdravil ne zniža do ciljnih vrednosti, zdravnik
poveča odmerek zdravila in/ali doda drugo ali
celo tretje zdravilo. Zdravila je treba jemati
redno, vsak dan, kakor jih je predpisal zdrav-
nik. Zdravljenje traja do konca življenja.

Če zvišan sistolični krvni tlak znižamo za 10
mm Hg, diastolični pa za 5 mm Hg, za tretjino
zmanjšamo tveganje za bolezni srca in žilja.

Kako visoko je previsoko?
Zaradi hitrega življenjskega ritma si ljudje vzamemo premalo časa za svoje zdravje.
Telesna nedejavnost, nepravilna prehrana in stres so pogosti dejavniki, ki slabo vplivajo
na naše zdravje. Vpliv imajo tudi na krvni tlak. Zvišan krvni tlak je med najpogostejšimi
kroničnimi boleznimi v svetu, saj naj bi ga imela približno četrtina odraslih ljudi. 
Za Slovenijo se ocenjuje, da ga ima več kot polovica ljudi, starejših od 20 let.

O S R E D N J A  T E M A :  Zvišan krvni tlak
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ravni glukoze v krvi.
Če je krvni sladkor
visok, bo delovanje
inkretinov močnejše
in sprostilo se bo več
insulina (in nasprot-
no). Če bolnik poleg
inkretinskega zdravi-
la prejema tudi kate-
rega od sekretago-
gov (spodbujevalcev
izločanja inzulina,
npr. sulfonilsečnino
ali meglitinid), lahko
ta kombinacija hitre-
je pripelje do hipo-
glikemije. Da bi se
temu izognili, se ob
uvedbi inkretinskega
zdravila odmerek se-
kretagoga pogosto
prilagodi, torej
zmanjša.

KMALU NOVE
SMERNICE

Kot pravi sogovor-
nik, bodo v kratkem
izšle nove Slovenske
smernice za zdrav-
stveno oskrbo odra-
slih bolnikov s slad-
korno boleznijo tipa
2. Vanje bo že vklju-
čeno tudi zdravljenje
z inkretinskimi zdra-
vili. Nove smernice
jih na izbiro kot
možnost zdravljenja
ponujajo že zgodaj v
poteku bolezni.
Zdravilo prvega iz-
bora pri sladkorni
bolezni tipa 2 sicer
še naprej ostaja met-
formin. Diabetolog
bo presodil, katero
od zdravil najbolj
ustreza konkretne-
mu bolniku, seveda
upoštevajoč morebit-
ne kontraindikacije
in omejitve zdrav-
stvene zavarovalnice.
Vsekakor pa naj bol-
niki nikoli ne pozabi-
jo na zdrav življenj-
ski slog s primerno
prehrano in zado-
stno telesno dejav-
nostjo, ne glede na
jemanje drugih anti-
diabetičnih zdravil,
dodaja dr. Skvarča.
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Tina Kralj

»Tovrstna kratka in vsebinsko boga-
ta srečanja strokovnjakov, ki sicer
vsak dan delajo z bolniki, so izjemno
pomembna za vso regijo. Po razpadu
nekdanje skupne države smo bili sko-
raj dvajset let brez poglobljenih stro-
kovnih stikov in sodelovanja. ADIT je
pomemben tudi za Slovenijo, ki želi
vzpostaviti nekakšno vodilno vlogo
na področju diabetologije v tem delu
Evrope. Prav mi smo lahko zgled do-
bre prakse, tudi glede dostopnosti do
določenih terapij, ki si v drugih regi-
jah šele utirajo pot,« gleda v prihod-
nost dr. Janež.

POTREBE SE STOPNJUJEJO
Prvo srečanje so pred dvema letoma

pripravili v Indiji, tudi zato, ker ima ta
država največ sladkornih bolnikov na
svetu (leta 2007 jih je bilo skoraj 41
milijonov), hkrati pa za preprečevanje
in zdravljenje te bolezni porabi le od-
stotek celotne svetovne porabe (za pri-
merjavo, ZDA so za polovico manjše
število bolnikov lani skupaj “odnesle”
skoraj 53 odstotkov svetovne porabe).
»Že zdaj vemo, da bo udeležba prihod-
nje leto še večja. A naših srečanj ne
nameravamo meriti po številu prijavlje-
nih udeležencev, temveč želimo ostati
kakovostni prav zaradi načina skupne-

ga preživljanja teh nekaj dni, ki omo-
goča komunikacijo tako rekoč med
vsemi. ADIT se prihodnje leto hkrati
ločuje na ADIT Azija in ADIT Evropa,«
še napoveduje naš sogovornik.

INKRETINSKA TERAPIJA
JE NA POHODU

Bržkone je imel osrednje mesto na
celotnem srečanju petkov sklop o no-
vih zdravilih, ki delujejo na inkretinski
sistem. Dr. Janež: »Ta zdravila so res
“vroča tema”. Po zdajšnjih ugotovitvah
imajo ugoden glikemični potencial in
vpliv na telesno maso in na preostale
dejavnike tveganja za srčno-žilna obo-
lenja. A vedeti moramo, da nam niti
tako rekoč neomejena dostopnost do
vseh zdravil ne bi veliko pomagala, če
ne bi imeli dobrega sistema oskrbe
bolnika s sladkorno boleznijo. Bolniki

Slovenija lahko postane vodilna 
v tem delu Evrope
Letošnja, že tretja mednarodna konferenca ADIT (Advances in Diabetes and Insulin Therapy – Napredki na
področju diabetesa in inzulinske terapije) je konec marca potekala v Ljubljani. Strokovno srečanje, namenjeno
predvsem prenosu akademskih znanj v klinično prakso, izmenjavi mnenj in predstavitvi izkušenj iz vsakdanjega
dela z bolniki, je v Slovenijo privabilo več kot 600 strokovnjakov iz 29 držav. Odzivi na tridnevni dogodek so
izjemni, izraža veselje predsednik organizacijskega odbora doc. dr. Andrej Janež, dr. med., predstojnik Kliničnega
oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.

A K T U A L N O :  ADIT 2011
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Pomembno je, da so na kongresu ljudje,
ki res delajo z bolniki. Ne gre za neko ve-
liko znanost. Gre za uporabna znanja.

Dr. Željko Metelko, dr. Andrew Boulton, dr. Ashok Kumar Das, dr. Nebojša Lalić in dr. Andrej
Janež (od leve). Pojavnost sladkorne bolezni v svetu tako rekoč že prerašča v pandemijo.

Sladkorna bolezen spreminja življenje ne le bolnikov in njihovih svojcev ter vseh, ki so vključeni 
v proces zdravljenja, ampak celotne družbe. Skrb za prihodnost, ki se že meša s sedanjostjo,

izraža geslo konference “Think diabetes” ali kot so vse udeležence opozorili organizatorji: »Tako
bolniki kot zdravstveno osebje moramo vsak dan "misliti o sladkorni bolezni" in odkrivati načine

za njeno premagovanje.«

Če boste vi dobro opravili svoje delo, mi ne bo
treba tolikokrat vstati sredi noči, je na šaljiv

način ponazoril izjemno velik delež sladkornih
bolnikov z akutnim koronarnim sindromom v

Centru za intenzivno interno medicino
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
njegov predstojnik, prof. dr. Marko Noč, dr.
med. Kot prvi predavatelj internist kardiolog
na Aditu je ob tem opozoril, da je sladkorna

bolezen ob še tako dobri urejenosti v njihovih
prostorih žal vedno “slaba” novica. Najnovejša

dognanja pri sladkornih bolnikih z večjim
tveganjem za srčno-žilne zaplete sicer na prvo
mesto po pomembnosti postavljajo urejenost
maščob v krvi, tem sledi ustrezno nizek krvni

tlak in na tretjem mestu je dosežena ciljna
vrednost HbA1c. 
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morajo razumeti tudi, da so ta zdravi-
la dobrodošla nova možnost zdravlje-
nja, kadar je ta potrebna, na začetnih
stopnjah bolezni. Ko pride čas za insu-
lin, ga je treba sprejeti in uvesti brez
zadržkov. Še vedno namreč ugotavlja-
mo, in to ne le pri nas, temveč povsod
po svetu, da so predsodki glede insuli-
na kot nekakšne napovedi “končne
faze” bolezni zelo močni. Tako razmi-
šljanje je treba premagati.«

KDAJ JE ČAS ZA INSULIN?
Tudi letos smo lahko slišali različna

strokovna mnenja o primernem tre-
nutku za uvedbo insulina pri zdra-
vljenju. Nekateri strokovnjaki ta ko-
rak priporočajo že zgodaj po potrjeni
diagnozi, po mnenju drugih je treba
zdraviti postopoma. Nove možnosti

prinašajo tudi analogi insulina. Kako
naj se med vsemi novostmi znajde
bolnik? Dr. Janež: »Ne gre toliko za
vprašanje, kaj je prav, temveč za zna-
nje, kako delati prav. Danes pred-
vsem vemo, da diabetikov ne more-
mo zdraviti po nekakšnih za vse eno-
tnih zapovedih, ampak je cilje treba
prilagoditi vsakemu bolniku posebej
glede na njegove zmožnosti, pridru-
žene bolezni in starost. Sladkorne
bolezni sicer dokaj zdravega 50-letni-
ka ali 85 let stare bolnice s srčno-žil-
nimi zapleti ne moremo zdraviti na
enak način. Ciljne vrednosti ne le glu-
koze v krvi, temveč tudi krvnega tla-
ka in maščob, za katere vemo, da jih
ustrezno dosega (pre)malo bolnikov,
je treba včasih tudi prilagoditi. Klju-
čen je torej celostni pristop.« 

DOBRODELNA ŠPORTNO-
KULTURNA PRIREDITEV

Sprehodili smo se po Jesen-
kovi poti, kjer so dijaki Škofij-
ske klasične gimnazije Meta,
Anže, Lucija, Katarina, Barbara,
Kaja in Miha, delili pridobljeno
znanje o sladkorni bolezni z

obiskovalci. Svoje delo so
opravili naravnost neverjetno.
Nato smo se zbrali na kotalka-
lišču, kjer so nam voditelja Ma-
tevž Bitenc, ki je igral bolnika,
in Domen Valič v vlogi zdravni-
ka skupaj z glasbenimi gosti

skupino El Divo, Urško Lužar in Saro
Bitenc, skupino KLJH ter Muratom in
Josom popestrili popoldne in še do-
datno predstavili značilnosti sladkor-

ne bolezni. Po-
zdravila pa sta
nas tudi ravna-
telj Škofijske
klasične gim-
nazije in pred-
sednik Zveze
društev diabe-
tikov Slovenije.
Ob tej prilož-
nosti sta pred-

stavnici zveze delili
glasilo Sladkorna
bolezen. Udeleženci
so prejeli tudi mo-
dre pine. Hvala
vsem za obisk.

Anja Cvajnar

Sprehod za sladkorno bolezen
Sem dijakinja Škofijske klasične gimnazije in v drugem letniku imamo
samostojni predmet izdelavo projektne naloge. Izbrala sem si
organizacijo dobrodelne športno-kulturne prireditve Sprehod za diabetes,
ki je potekala 13. aprila v Krajinskem parku Tivoli. 

A K T U A L N O :  Mladi in diabetes

Doc. dr. Andrej Janež, predsednik
organizacijskega odbora ADIT: Prihodnje leto,
kot kaže, se nas bo zbralo še več. A to ni naš
poglavitni cilj. Kongres mora ostati praktičen,

predvsem pa klinično aplikativen. Letošnja
raven predavateljev, ki smo jim lahko

prisluhnili in se z njimi pogovorili, je bila
resnično zavidljiva. Zavedamo pa se tudi naše

družbene odgovornosti. Namreč, tudi
zdravniki moramo govoriti o perečih socialnih
temah, ki resda niso v tolikšni meri povezane
s samim zdravljenjem, so pa s problematiko

sladkorne bolezni. Zato bomo letošnjo novost
– forum – prihodnja leta še nadgradili.

Osemdeset odstotkov bolnikov z diabete-
som živi v državah z nizkim in srednje niz-
kim prihodkom. Večina teh bolnikov je
srednjih let (45–64), ne starejših (nad 65).

Inkretinska terapija je obetavna dodatna
možnost zdravljenja v zgodnjem obdob-
ju sladkorne bolezni, ki pa ne more na-
domesti insulina, ko je ta potreben.
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Zaznamovala sta nas lepo
vreme in prijetno vzdušje.
Za obiskovalce so na
lokaciji poskrbeli glasbeni
gostje ter podjetje Union 
z vodo, Izimobil z anti-
stresnimi žogicami 
in Medex s pokušnjoFO
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Petra Zemljič

Prostata sicer povzroča težave predvsem v starejšem
obdobju moškega, vendar lahko te nastanejo že v zgod-
njih letih in spremljajo moškega vse življenje. Poznamo
več bolezni prostate; nekatere so lažje, druge hujše. Mo-
ški lahko zboli za rakom na prostati, benigno hiperplazijo
prostate (BHP), prostatitisom, to je vnetje prostate, ki ga
uspešno zdravijo z antibiotiki.
Prvi znaki so iritacijski in ob-
strukcijski simptomi spodnjih
sečil, kot so pogosto uriniranje,
pogosto uriniranje ponoči, nuj-
no uriniranje, oslabljen curek,
prekinjajoč curek, napenjanje in
čakanje ob začetku uriniranja,
občutek nepopolnega izpraznje-
vanja po končanem mokrenju,
ponavljajoče se okužbe sečil in
hematurija. 

O pomenu preventive smo se pogovarjali z Dejanom
Bratušem, dr. med. spec. urologom, predstojnikom urolo-
škega oddelka v Mariboru. Pravi, da preventivni pregledi
prostate pomenijo urološki pregled, ki je usmerjen v iz-
ključevanje verjetnosti prisotnosti raka prostate pri mo-

ških, ki nimajo uroloških težav. »Ne
gre za prevencijo same bolezni, tem-
več za njeno zgodnje odkrivanje. Tak-
šni pregledi so pomembni zato, ker
je rak prostate v zgodnji fazi mogoče
ozdraviti, v poznejših fazah pa ga le
zaustavljamo in upočasnimo napre-
dovanje. In prav v tej, zgodnji fazi rak
prostate večinoma moškim ne pov-
zroča nikakršnih težav in je toliko po-
membnejše, da se moški odloči za
“preventivni” pregled,« še dodaja. 

PREVENTIVNI PREGLED – PAMETNA ODLOČITEV
Pri moških, ki se odločijo za takšne preventivne pregle-

de, odkrijemo tudi začetne težave z uriniranjem. Približno
deset odstotkov je takšnih, ki jim priporočamo zdravlje-
nje, navaja naš sogovornik. In še, da je drugačno seveda
stanje pri moških, ki se odločijo za pregled pri urologu
zaradi določenih težav, tu je tudi odstotek tistih, ki jim
odkrijemo raka prostate, višji. 

Preventivnih ukrepov, ki bi neposredno vplivali na teža-
ve s prostato, pravzaprav ni. »Na splošno seveda svetuje-
mo zdrav način življenja z veliko gibanja, vendar pa se te-
žav s prostato ne da preprečiti, če so ti “usojene”. Edina
stvar, ki lahko pripomore k pravočasnemu odkritju raka
prostate, je pravočasen pregled, torej po 50. letu starosti
ali po 45. letu, če je v ožji družini prisoten rak prostate.«

RAK SE ŠIRI POČASI, 
BREZ OPAZNIH SIMPTOMOV

Večinoma rak ne povzroča opaznih simptomov, saj se
širi zelo počasi. Lahko pa se zgodi, da se razrašča zelo
hitro in se razširi po vsem telesu. V Sloveniji je rak na
prostati četrta najpogostejša vrsta raka med moškimi. V
Evropi je med moškimi drugi najpogostejši vzrok smrti
zaradi raka (za rakom na pljučih). Rak na prostati navad-
no napreduje zelo počasi in ne povzroča simptomov, do-
kler ni že napredoval. Včasih nastanejo simptomi, podob-
ni tistim pri benignem povečanju prostate, kot je na pri-
mer oteženo mokrenje in pogosto tiščanje na vodo. Poz-

Moški lahko zboli za rakom na prostati,
benigno hiperplazijo in prostatisom
Prostata je sekundarna moška spolna žleza, leži pod mehurjem in pred danko. Svojo funkcionalno zrelost in
velikost doseže v puberteti. Njena naloga je predvsem ohranjanje vitalnosti in gibljivosti semenčic, saj prispeva
do trideset odstotkov svojih izločkov k semenski tekočini. Svoje delovanje ohrani večji del življenja moškega,
vendar pa glavno funkcijo opravi do 40. leta, ko začne postopoma usihati delovanje te žleze kot sekundarnega
spolnega organa. 

Z A  N A Š E  Z D R AV J E :  Bolezni prostate
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Akcija Pfizer skrbi za moško zdravje bo tokrat 11. junija v No-
vem mestu in Kopru. Moški, starejši od 50 let, se lahko naroči-
te na brezplačen pregled prostate z meritvijo PSA, UZ sečil in
prostate, meritvijo pretoka seča in specialističnim pregledom
urologa z oceno kakovosti spolnosti na številki 041 976 000. Ak-
cija bo ponovljena tudi jeseni, predvidoma v Celju, Slovenj
Gradcu in Ljubljani.

POMOČ ZARADI MOTENJ EREKCIJE
POIŠČE PREMALO MOŠKIH

Na vprašanje, kako pogoste so pri moških v zrelih letih motnje
erekcije (erektilna disfunkcija), pa Dejan Bratuš po raziskavah
sodeč razlaga, da ima po 50. letu starosti približno polovica mo-
ških vsaj začetno slabšanje erekcije, če ne že izraženih motenj.
»Pomoč pri zdravniku poišče žal le majhen delež (okoli 10 od-
stotkov moških s težavami), čeprav se da danes te težave učin-
kovito zdraviti, v prvi fazi z zdravili v obliki tablet, ob neuspe-
hu ali kontraindikacijah pa se poslužujemo še zdravil v obliki
injekcij, vakumskih črpalk in penilnih protez. Ob zadnji akciji,
ko smo s pomočjo podjetja Pfizer opravili 50 preventivnih pre-
gledov prostate, smo imeli neverjetno velik odziv in so bila vsa
razpoložljiva mesta zasedena že v nekaj dneh. Moški, ki so se
prijavili, so bili večinoma stari od 50 do 70 let, med njimi smo
odkrili tudi pet takih, pri katerih bo potrebna nadaljnja diagno-
stika za potrditev ali izključitev raka prostate. Motnje erekcije
se pri teh preventivnih pregledih nismo dotikali, saj smo bili
časovno omejeni, je pa na splošno priporočljivo vsakega moške-
ga po 50. letu starosti povprašati o morebitnih težavah pri spol-
nosti, kar lahko opravi tudi osebni zdravnik in sam začne zdra-
vljenje ali pa bolnika napoti na ustreznega specialista.«
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neje lahko opazimo tudi sledove krvi v urinu in nena-
den zastoj urina.

Ker je rak na prostati zelo pogost, se opravljajo rutin-
ski pregledi, tako da bolezen pogosto odkrijejo dovolj
zgodaj, ko je še ozdravljiva. 

NAČIN ODKRIVANJA RAKA PROSTATE
Najpogostejši način odkrivanja raka na prostati so

vsakoletni pregledi pri urologu in krvna preiskava (PSA).
»PSA ali prostatični specifični antigen je encim, ki ga v
telesu izloča samo prostata in nam pri povišanih vred-
nostih poda sum na neko dogajanje na prostati. Lahko
je povišan že zaradi povečanja prostate, lahko zaradi
vnetja, najpogosteje pa zaradi raka prostate. Test se na-
redi z odvzemom krvi in določanjem vrednosti PSA v se-
rumu,« pravi Dejan Bratuš. 

Benigna hiperplazija prostate (BPH) je benigno – nene-
varno povečanje prostate, ki nastane skoraj pri vsakem
moškem, če doživi dovolj visoko starost. »To pa ne po-
meni, da imajo vsi ti moški zaradi tega povečanja tudi
težave, prostata je lahko precej povečana, pa ne povzro-
ča nikakršnih težav, včasih pa so hude težave že pri za-
četnem povečanju, vse je odvisno od tega, kako prosta-
ta raste.« BPH zdravijo z zdravili, če pa ta ne lajšjo
simptomov, je pogost način tudi operacija, pri kateri od-
stranijo odvečno tkivo. 

KAJ JE PROSTATA?
Leži tik pod mehurjem in pred danko, velikost ustreza divje-
mu kostanju. Pretežno je sestavljena iz mišičnega, približno
četrtina je žleznega tkiva. Skoznjo poteka del sečne cevi, tu
se pridruži tudi semensko izvodilo.

KAKŠNA JE VLOGA PROSTATE?
Prostato prištevamo k moškim spolnim organom.
Skupaj s semenskimi mešički prispeva bistven delež semen-
ske tekočine.
Med orgazmom krčenje mišic prostate in semenskih mešič-
kov potisne tekočino v sečnico, po semenovodu pa se iz ob-
modka iztisnejo tudi semenčice.

PROSTATITIS IN NJEGOVI SIMPTOMI
Prostatitis, vnetje žleze, je pri mlajših moških relativno pogo-
sta bolezen. Nastane zaradi dveh glavnih vzrokov:
• povraten tok urina v prostato, predvsem ob fizičnem na-

poru,
• bakterijska okužba.
Simptomi prostatitisa so:
• pogostejše uriniranje,
• slabši curek urina,
• neznačilna bolečina v spodnjem delu trebuha,
• boleč izliv semena.
Zdravnik navadno naredi rektalni pregled in preiskavo urina,
vendar le težko ugotovi vzrok vnetja. Običajno zdravimo z dol-
gotrajno antibiotično terapijo.

BENIGNO POVEČANJE PROSTATE (BPP)
Benigno povečanje prostate je nerakasto zvečanje prostate.
BPP je pri starejših moških pogosta bolezen; težave ima pri-
bližno tretjina moških, starejših od 60 let.
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doc. dr. Vilma Urbančič-Rovan, dr. med., 
vodja diabetološkega oddelka univerzitetnega

kliničnega centra ljubljana – klinični oddelek

za endokrinologijo, diabetes in Presnovne bolezni

Diabetična nevropatija lahko priza-
dene prav vse segmente živčevja.
Okvara vegetativnega živčevja (živčev-
ja, ki ne deluje pod vplivom naše volje
in uravnava delovanje notranjih orga-
nov) se kaže z motnjami v delovanju
očesne zenice, sečnega mehurja, pre-
bavil, zmanjšanem ali odsotnem zno-
jenju ter motnjami v uravnavanju
krvnega tlaka in srčne frekvence – to
lahko privede tudi do nenadne srčne
smrti. Okvara motoričnega živčevja, ki
deluje pod vplivom naše volje in poši-
lja mišicam ukaze, naj se skrčijo, pov-
zroča stanjšanje (atrofijo) teh mišic,
zato nastanejo značilne deformacije
stopal – kladivasti in krempljasti prsti,
ti pa so pomemben dejavnik tveganja
za nastanek diabetične noge. 

NEPRIJETNI SIMPTOMI
OKVARJENIH SENZORIČNIH ŽIVCEV

Okvara senzoričnega živčevja, ki po-
sreduje v možgane informacije iz vseh

delov telesa, pa se lahko kaže na dva
načina: na eni strani s tako imenovani-
mi negativnimi simptomi – torej z
zmanjšanim ali oslabljenim občutkom
za dotik, bolečino, vroče/hladno ter za
položaj v prostoru. Bolniki s to vrsto
okvare ne čutijo, da so obuli premajh-
ne čevlje, da jim je v čevelj padel ka-
menček, da se je nagubala nogavica,
ki zato žuli, da se umivajo v vreli vodi,
da so pohodili oster predmet itd. Raz-
jede na nogah jih ne bolijo in tudi ob
okužbi razjede nimajo v prizadeti
okončini nikakršnih neprijetnih obču-
tkov. Po drugi strani pa se lahko kaže
okvara senzoričnega živčevja tudi s
tako imenovanimi pozitivnimi simpto-
mi – neprijetnimi občutki, za katere ni
nobenega vzroka. Ti bolniki imajo
spontane pekoče, zbadajoče ali trgajo-
če bolečine, čutijo krče, mravljinčenje,
občutek nemirnih nog, bolečino čutijo
že ob rahlem dotiku – tako nekateri
ponoči ne prenesejo na koži niti dotika
rjuhe. Spontane bolečine pomembno
vplivajo na kakovost življenja, saj se
jim bolnik ne more izogniti, kratijo mu
nočno spanje, zato je utrujen, razdra-
žljiv, pogosto depresiven ter slabo de-
luje v družini in na delovnem mestu.

POMEN UREJENEGA
KRVNEGA SLADKORJA

Boleča nevropatija je tako kot vsi
drugi pozni zapleti najpogostejša pri
bolnikih, ki imajo kronično slabo ure-
jeno sladkorno bolezen – dobro ure-
jen krvni sladkor je najboljša preven-
tiva, pa tudi pri tistih, ki že imajo te-
žave, lahko z izboljšanjem urejenosti

sladkorne bolezni dosežemo vsaj del-
no ublažitev nevropatičnih težav. Na
nevropatične težave neugodno vpliva-
jo tudi velika nihanja vrednosti gluko-
ze v krvi.

ZDRAVNIKU POVEJTE, KAJ ČUTITE
Nevropatična bolečina je neprijetna

težava, ki bolnika največkrat moti do
te mere, da težav ne zadrži zase, am-
pak o njih potoži vsakomur, ki ga je
pripravljen poslušati – začne se po na-
vadi pri izbranem zdravniku splošne
ali družinske medicine, nadaljuje pa
pri diabetologu. Veliko bolnikov svoje
težave zmotno pripisuje okvari ožilja
in težko sprejmejo razlago, da ni z nji-
hovo prekrvitvijo nič narobe, da pa so
nasprotno bolni kožni živci, in to zara-
di previsokega sladkorja, ki mu prej
niso namenjali nikakršne pozornosti,
saj so se vendar odlično počutili.

Kako opisati težave? Najbolje je čisto pre-
prosto povedati svoje občutke – ne iska-
ti zapletenih izrazov, ne poskušati razlo-
žiti, zakaj. Dovolj je, če bolnik reče, da ga
tako trga po nogah, da ne more spati, da
se mu zdi, kot da bi imel okrogle podpla-
te kot medvedi, da ves čas čuti mravljin-
ce, da ga ponoči pograbijo taki krči, da bi
glasno tulil od hudega.

RAZLIČNI NAČINI POMOČI
Kako pomagati? Večina bolnikov si

vsaj na začetku ne želi zdravil, saj jih
imajo že brez tega preveč. Zato je prvi
ukrep ureditev krvnega sladkorja ter
nasvet za opustitev vsega, kar bi lahko

Prizadene lahko vse segmente živčevja
O diabetični nevropatiji govorimo, kadar ima bolnik s sladkorno boleznijo simptome in/ali znake disfunkcije
živčevja, za katere ne moremo ugotoviti drugih vzrokov, kot so alkohol, ledvična odpoved, nekateri strupi,
zdravila – zlasti citostatiki, avtoimunske bolezni, herpes, pomanjkanje vitamina B in utesnitveni sindromi – 
npr. sindrom zapestnega prehoda. 
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PRIMER BOLNICE

Jana je 51-letna poročena mati dveh otrok, zaposlena v šoli. Pred
desetimi leti so ji odkrili sladkorno bolezen tipa 2. Koncentraci-
jo glukoze poskuša obvladati s hojo, zdravnik pa ji je predpisal
tudi zdravilo, ki ga vestno jemlje. 
Pred tremi leti so se Jani začele pojavljati občasne gomazeče in
pekoče bolečine v stopalu. Sprva so se ublažile, ko je šla teč, sča-
soma pa so postale močnejše in so ji začele kratiti spanec. Jana
je bila zaradi bolečin v stiski. O težavah je potožila možu, a bil je
prepričan, da “se ji samo zdi”, in se o tem nista več pogovarjala.
Bolečine pa so jo še naprej motile. V lekarni je kupila zdravilo
proti bolečinam, vendar ji ni pomagalo. Ko se je z zdravnikom
pogovarjala o sladkorni bolezni, bolečin ni povezovala z njo,
zdravnik pa je ni vprašal, ali ima kakšne bolečine.

A po naključju se je Jana pogovarjala s prijateljem, ki je pred krat-
kim imel pasovec. Povedal ji je, da ima bolečine, ki jih ne more
odpraviti z navadnimi zdravili proti bolečinam. Opisala mu je svo-
je bolečine in spodbudil jo je, naj to pove zdravniku. Jana je res
šla k zdravniku in diagnosticiral je diabetično periferno nevro-
patijo, potem ko je ugotovil, da so bolečine povezane s sladkor-
no boleznijo. Diabetična periferna nevropatija, ki je posledica
okvare živcev zaradi sladkorne bolezni, opisujejo kot občutek
“boleče rokavice in nogavice”. Zdravnik se je z Jano pogovoril o
možnostih obvladovanja bolečin in ji predpisal zdravilo za njiho-
vo zmanjšanje. Tako se je Jani po dolgem času vrnil spanec. 
Nepojasnjene bolečine, ki jih imate, imajo morda svoje ime: po-
govorite se o svojem počutju z drugimi in obiščite zdravnika ter
mu natančno opišite te bolečine. Kar lahko imenujemo, lahko pre-
magamo.
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dodatno pripomoglo k okvari živčevja, še zlasti alkohola in
cigaret. Pa zdrav način življenja – zdrava prehrana in redna
telesna dejavnost.

ZDRAVLJENJE Z ZDRAVILI
Zelo učinkovita je stimulacija z nizkofrekvenčnimi elektri-

čnimi tokovi (TENS), ki jo lahko bolnik izvaja tudi doma. Če
navedeni ukrepi ne zadoščajo, pride v poštev zdravljenje z
zdravili – predvsem so to pregabalin, gabapentin, duloksetin
in amitriptilin. Koristi tudi lidokainski obliž, oksikodon, tra-
madol ali tramadol v kombinaciji s paracetamolom. Sami ne-
steroidni antirevmatiki so brez učinka. Med zdravila tretje li-
nije spadajo alfa-lipoična kislina, botulinov toksin in kapsai-
cin lokalno. Bolnike, ki jim našteti ukrepi niso pomagali, na-
potimo v specializirano protibolečinsko ambulanto. Pri izbiri
zdravil moramo upoštevati tudi bolnikove spremljajoče bole-
zni in morebitne interakcije z drugimi zdravili. Zdravljenje
traja, dokler trajajo težave. Svoje bolnike najprej napotim na
TENS – če ne pomaga, svetujem pregabalin ali duloksetin.

VPRAŠALNIK ZA SAMOPREVERJANJE 

Kakšne bolečine imate?

1. korak: Se vam pojavljajo še druge bolečine kot glavobol ali migrena?

o Da o Ne 

Če ste odgovorili DA, nadaljujte. Če ste odgovorili NE, a vas zaradi
bolečin še vedno skrbi, se posvetujte z zdravnikom.

2. korak: Kakšna je bolečina, ki se vam pojavlja?
Pomislite na svoj občutek bolečine in odgovorite na spodnja vpraša-
nja. Ti odgovori vam lahko pomagajo pri odločitvi, ali naj se ob pri-
hodnjem obisku pri zdravniku pogovorite o nevropatski bolečini.

1. Ali občutite bolečino kot:

o Pekočo? o Žgočo?

o Mravljinčenje? o Zbadajočo? 

o Sunkovito? o Mrazečo? 

2. Vam rahli dotiki – npr. oblačil ali posteljnine – povzročajo bo-
lečine?

o Da o Ne 
Odgovor DA: Morda imate nevropatsko bolečino in pogovoriti se mo-
rate z zdravnikom. Nadaljujte s tretjim korakom, da boste opredelili
mesto svoje bolečine.

Odgovor NE: Morda nimate nevropatske bolečine. Kljub temu je pri-
poročljivo, da obiščete zdravnika in se z njim pogovorite o svoji kro-
nični bolečini.

3. korak: Na katerem mestu se pojavlja bolečina?
Na spodnji sliki osenčite predel ali predele, kjer vas boli. Če imate
več kot en boleč predel, tistega, ki vas najbolj moti, obkrožite.

Odgovore na vprašanja z označenimi mesti bolečine vzemite s seboj, ko
boste obiskali svojega zdravnika!
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Marija Mica Kotnik

Bolezni kože so med najpogostejši-
mi zdravstvenimi težavami. Skoraj
dvajset odstotkov ljudi, ki obiščejo
splošnega oziroma osebnega zdrav-
nika ali pediatra, išče pomoč zaradi
različnih sprememb na koži ali vidnih
sluznicah. Najrazličnejšim okužbam
kože in sluznice so še bolj izposta-
vljeni bolniki s sladkorno boleznijo.
»Najpogostejše so okužbe s kandido
in bakterijama stafilokokom in strep-
tokokom,« je povedal prof. dr. Miloš
Pavlović, dr. med. Zelo pogoste so
okužbe ustne sluznice, nohtov, spolo-
vil in kože pregibov, ki so neredko
tudi prvi znak bolezni ali njenega sla-
bega vodenja in kontrole. Pri sladkor-
nih bolnikih so pogostejše kot pri
drugih tudi okužbe z glivicami, pravi
prof. Pavlović in svetuje, da je način
preprečevanja okužbe dobra kontrola
bolezni oziroma vzdrževanje ustre-
zne ravni sladkorja v krvi. Pri prepre-
čevanju kožnih in še zlasti glivičnih
okužb pa sta zelo pomembna tudi hi-
giena in izogibanje poškodbam kože.
»Nohte je treba previdno rezati in se
izogniti preveč agresivni negi in od-
stranjevanju obnohtne kožice. Po obi-
sku javnih kopališč je smotrno na sto-
pala nanesti kakšno razkužilo, ki uni-
čuje tudi glivice. Kožo večjih pregibov
je treba imeti suho ali jo tedaj, ko je
temperatura višja, namazati z mastno
kremo in tako zmanjšati trenje,« sve-
tuje naš sogovornik. To še posebno
velja za poletni čas. Nemalokrat se
prav takrat velikokrat okužimo z gli-
vicami, če nismo pazljivi. Čeprav so
glivične okužbe zelo nadležne in veli-
kokrat dolgotrajne, jih lahko zelo
uspešno zdravijo, seveda če pravoča-
sno poiščemo zdravniško pomoč.
»Glivične okužbe uspešno zdravimo z
lokalnimi antimikotiki. Pri obsežnej-
ših okužbah kože ali okužbah nohtov
tudi z oralnimi zdravili, kot sta fluko-
nazol ali itrakonazol.« Naš sogovor-
nik tudi pravi, da so danes bakterij-
ske okužbe tudi pri bolnikih s slad-
korno boleznijo precej bolj redke kot

nekoč. Več težav imajo le bolniki, ki
že imajo gangreno ali razjedo. »Pri
njih pogosto lahko nastane plinska
gangrena, ki jo povzročajo bakterije,
kot so ešerihija, klebsiela in druge.« 

RAZJEDE IN KOŽNA
ŽILNA OBOLENJA

Obolenje žilja je ena najpomemb-
nejših spremljevalk sladkorne bole-
zni, pravi prof. dr. Miloš Pavlović.
»Največkrat so prizadete drobne arte-
riole in venule – temu pravimo mi-
kroangiopatija. Vnetje in poškodba
omenjenih žilic sta vzrok številnim
manifestacijam sladkorne bolezni, od
obolenja mrežnice (retinopatija), led-
vic (nefropatija) do obolenja živčevja
(nevropatija) in kože.« Kombinacija
motenj živčevja in drobnih žil ter
okužbe je pri sladkornih bolnikih tudi
vzrok tako imenovanega diabetnega

stopala. Na stopalu nastanejo razje-
de. »Če je glavni vzrok diabetnega
stopala nevropatija, ki je lahko avto-
nomna, senzorna ali motorična, je
razjeda na stopalu povzročena s po-
večanim pritiskom na omejenem delu
stopala.« Pri tem je nujno zdravljenje,
ki mora potekati hitro in v dobrem
sodelovanju med bolnikom in zdrav-
nikom. »Osnovni način zdravljenja je
razbremenitev tega dela stopala s po-
sebej izdelano obutvijo, ki omogoča
selektivno razbremenitev obolelega
dela stopala. Pri moteni arterijski pre-
krvitvi se, predvsem s pomočjo zdra-
vljenja z negativnim pritiskom in/ali
hiperbaričnim kisikom ter s kirurškim
posegom, poskuša vzpostaviti ustre-
zen dotok arterijske krvi v ta del sto-
pala. Resen in pogost vzrok razjed na
stopalu so tudi okužbe, ki lahko veli-
kokrat pripeljejo do gangrene. »Zdra-
vljenje mora biti pravočasno, z
ustreznimi antibiotiki ter kirurško od-
stranitvijo odmrlega tkiva. Zelo po-
membno je ugotoviti, ali je okuženo
tudi kostno tkivo. Diabetno stopalo je
lahko tudi posledica kombinacije več
zgoraj naštetih vzrokov. Poleg ustrez-
nega nadzora sladkorne bolezni in
ustreznega vodenja bolezni je ključna
zgodnja diagnoza motenj živčevja ali
žilja ter njihova oskrba,« pravi prof.
Pavlović. Pri tem sta zelo pomembni
tako ustrezna higiena stopala kot tudi
udobna obutev. Obe lahko učinkovito
pripomoreta k preprečitvi nastanka
razjed in okužb. 

BOLEZNI ARTERIJSKEGA
IN VENSKEGA OŽILJA

Zaradi odpornosti na insulin je pri
bolnikih s sladkorno boleznijo bistve-
no spremenjena presnova številnih
snovi, prisotno je kronično vnetje,
povečana koncentracija neesterificira-
nih maščobnih kislin v krvi ter spre-
menjena funkcija vrste beljakovin in
celic zaradi glikozilacije, pravi naš so-
govornik in dodaja, da vse to spodbu-
ja poškodbo tudi večjih žil. »Te po-
škodbe pa so lahko vzrok srčnega in-
farkta, možganske kapi, skleroze led-
vic ali gangrene na okončinah. Zato

Bodite pozorni na nego kože
Zaradi številnih sprememb v funkciji celic imunskega sistema so bolniki s sladkorno boleznijo obeh tipov, 
tako 1 kot 2, bolj dovzetni za vrsto okužb. Tako so pri njih pogoste okužbe ustne sluznice, nohtov, spolovila 
in kože pregibov. Prav tako so obolenja ožilja med najpogostejšimi spremljevalci sladkorne bolezni. 
Na kaj vse je treba paziti in kako si lahko pomagamo, smo se pogovarjali s prof. dr. Milošem Pavlovićem, dr. med.,
specialistom dermatovenerologom iz Dermatološkega centra Parmova v Ljubljani. 

A K T U A L N O :  Bolezni kože
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Prof. dr. Miloš Pavlović, dr. med., svetuje, naj
sladkorni bolniki veliko pozornosti namenijo

tudi negi kože
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Vladimir Maganja, dr. med., sPec. fizikalne

medicine in rehabilitacije v termah dobrna

Naše zdravje je v veliki meri odvi-
sno od pretočnih sposobnosti našega
ožilja. Hipobarična terapija (HBT) de-
luje na stene malih žil, na katerih se
nabirajo aterosklerotične obloge, ki
zmanjšujejo njihovo pretočno sposob-
nost. Ta je na začetku vzrok za okr-
njeno funkcijo organov, ko pa nastopi
večje pomanjkanje kisika, nastanejo
ishemične bolečine, še pozneje lahko
tudi lokalno odmiranje tkiva.

Kirurški poseg je mogoč in uspešen
le, kadar gre za lokalno zoženje več-
jih žil, če pa gre za zoženje milijonov
tankih žilic, ta žal ni mogoč. Tak pri-
mer je »diabetična mikroangiopati-
ja«, že samo ime pa zelo zgovorno
opisuje bistvo bolezni. Ravno pri tej
bolezni se je hipobarična terapija iz-
kazala za najučinkovitejšo.

Pri HBT se površina telesa prekrije
s porozno tkanino in nepredušno fo-
lijo. Vakuumska črpalka ustvarja
podtlak, ki deluje na naše telo, raču-
nalnik z modulacijo podtlakov ustvar-
ja mikromasažo tkiv s podtlakom. Ta
mobilizira obloge sten malih žil, ki se
sproščajo v krvni obtok in se izločajo
skozi ledvice. Zato je med to terapijo
priporočljivo piti več vode.

Seveda je terapija učinkovita tudi pri
drugih boleznih, saj deluje tudi na
limfno in vensko ožilje. S tem pospe-

šuje venski in limfni obtok in odvaja-
nje odpadnih snovi iz telesa ter hkrati
izboljšuje mikrocirkulatorne pogoje.
Uspešna je tudi pri pooperativnih sta-
njih, ko je lokalna cirkulacija okrnjena
zaradi poškodbe tkiv, ki so posledica
operativne travme in kompresije zara-
di pooperativnega ali posttravmatske-
ga edema. Ta terapija tudi izdatno po-
speši odvajanje edemske tekočine ter s

tem pospeši mikrocirkulacijo in rege-
neratorne procese v tkivih.

S tem ko izboljšamo oskrbo tkiv s
kisikom in hranili, so izpolnjeni osno-
vni pogoji za regeneracijo poškodo-
vanih tkiv, njihovo revitalizacijo in iz-
boljšanje funkcionalne sposobnosti
organov in organskih sistemov. Vse
to je v podporo pozitivnemu zdravju
in brez škodljivih stranskih učinkov.
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so redna kontrola žilne funkcije z ul-
trazvokom, določitev indeksa gleže-
nja in nadlakti in ugotovitev perfuzij-
skega pritiska v koži pomembne v
zgodnji diagnozi morebitnih zapletov
pri sladkornih bolnikih,« pravi prof.
Pavlović. 

Bolezni venskega ožilja so tudi po-
gost spremljevalec našega življenja.
»V nasprotju z boleznimi arterij pa
bolezni venskega ožilja nog, imenuje-
mo jih tudi krčne žile, niso pogostej-
še pri bolnikih s sladkorno bolezni-
jo,« razlaga prof. Pavlović. »Zdravlje-
nje krčnih žil je načeloma enako kot
pri osebah, ki nimajo sladkorne bole-

zni. Zavedati se moramo le, da če
ima bolnik zmanjšano arterijsko pre-
krvitev, ne smemo uporabljati preti-
rane kompresije po zdravljenju. Sod-
obne metode znotrajžilnega zdravlje-
nja ven, ponavadi z radiofrekvenco
ali laserjem, so v tem pogledu najpri-
mernejše tudi pri bolnikih s sladkor-
no boleznijo. Vsekakor se moramo
zavedati, da imajo bolniki z dolgo-
trajno sladkorno boleznijo povečano
tveganje za globoko vensko trombo-
zo, zato je to treba upoštevati pri
odločitvi o načinu zdravljenja kroni-
čnega venskega popuščanja,« razlaga
prof. Pavlović. 

Pri preprečevanju bolezni venskega
ožilja lahko veliko naredimo tudi
sami, svetuje naš sogovornik. V neki
meri se jih lahko ubranimo ali jih
olajšamo. Gibanje in zdrav način ži-
vljenja sta najpomembnejša dejavni-
ka pri teh boleznih. Vpliv prehrane in
razvad, kot so kajenje, alkohol in
podobno, je v nasprotju z vplivom na
arterije pri venah zanemarljiv. Seveda
pa to ne pomeni, da se lahko prepu-
stimo takim nezdravim razvadam. Že
res, da ne bodo vplivale na krčne
žile, zato pa bodo vplivale na arteri-
je, kar pa lahko vodi k dokaj hudim
zapletom.

Terapija s podtlakom
Življenje je mogoče le ob stalnem pretoku energije. Vitalno pomembni organi, ki v telesu ustvarjajo razmere 
za življenje, so prav tako kot drugi organi z energijo oskrbovani prek krvnega obtoka. Organ ali anorganski
sistem, ki je optimalno prekrvljen, lahko tudi optimalno deluje. Seveda velja tudi nasprotno, slabše prekrvljen
organ deluje slabše in je v svoji funkciji bolj ali manj okrnjen.

Z A  N A Š E  Z D R AV J E :  Hipobarična terapija
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Farmacevtska skrb je opisana kot
zdravstvena dejavnost, ki kot sesta-
vni del zdravstvenega varstva daje
lekarniškim farmacevtom možnost,
da s strokovnim svetovanjem in
ukrepanjem uporabnikom zagotovi-
jo ohranjanje zdravja, preprečevanje
nastanka ali poslabšanje bolezni. Z
odgovornim zagotavljanjem zdra-
vljenja z zdravili pa vplivajo na po-
zitivne izide zdravljenja in optimal-
no kakovost bolnikovega življenja.

Lahko jo opišemo tudi kot procesno
dejavnost, ki se izvaja na treh rav-
neh in zahteva izvajanje natančno
določenih in definiranih postopkov
za preprečevanje nastanka, zgodnje
prepoznavanje in celostno zdravlje-
nje sladkorne bolezni tipa 2. Pre-
prosto rečeno: gre za sprejemanje
odločitev v dogovoru z bolnikom in
po potrebi z zdravnikom, ki lahko
bistveno vplivajo na razvoj ali potek
bolezni. 

V sodobno razviti družbi so obvladovanje sladkorne bolezni, izboljšanje zdravstvenega varstva oseb s sladkorno
boleznijo in dvig kakovosti njihovega življenja cilj vsake zdravstvene politike. Zato se v sistemu zdravstva
opredeljujejo strateški cilji in uvajajo spremembe tako v organizaciji kot v pristopu dela. Velik izziv pa je pri
uvajanju sprememb prilagoditev zdravstvenega sistema tako, da se učinkovito in kakovostno izrabijo sedanje
zmogljivosti in da se organizirajo ter nadgradijo na način, ki omogoča uspešno, kakovostno in racionalno
preprečevanje in obvladovanje sladkorne bolezni. Lekarniški farmacevti že vrsto let vztrajamo pri predlaganju
sprememb, ki bi v sistem zdravstvenega varstva vključile kognitivne lekarniške storitve in omogočile, da z novimi
pristopi vplivamo na kakovost in učinkovitost oskrbe oseb s sladkorno boleznijo. Ena predlaganih sprememb je
model programa farmacevtske skrbi, ki v svetovnem merilu že dokazano izrablja dostopnost in znanje
lekarniških farmacevtov ter zagotavlja ekonomsko učinkovite in strokovno pomembne storitve. 

A K T U A L N O :  Lekarniški farmacevt in sladkorni bolnik 
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Lekarniški farmacevt v sistemu zdravstve nega varstva 
za obvladovanje sladkorne bolezni

SODELOVANJE PRI ZGODNJEM ODKRIVANJU BOLEZNI
Primer bolnika - moški, 52 let, podjetnik

Razlog za prihod v lekarno: Nenehna utrujenost, včasih
težko zaspi in se zjutraj zbudi z glavobolom, ima obču-
tek, da se ga trenutno “nekaj loteva”. Za lajšanje opisanih
težav želi acetilsalicilno kislino s C-vitaminom, vitamin-
sko-mineralni izdelek in zdravilo s kombinacijo zdravilnih
učinkovin (paracetamola, kofeina, fenilefrinijevega klorida
in terpin hidrata) za lajšanje simptomov viroze. Zanima
ga, ali bi kapsule z izvlečkom česna pomagale izboljšati
telesno odpornost in znižati občasno malo zvišan krvni
tlak. Želi si izmeriti krvni tlak.

Farmacevtova presoja bolnika: Bolnik si je sam postavil
diagnozo in zahteva natančno določene izdelke za izbolj-
šanje zdravstvenega stanja. Gre za kombinacijo samo-
zdravljenja z nasvetom farmacevta, zato farmacevt v po-
govoru z bolnikom zbira informacije, na podlagi katerih
presodi njegove potrebe in ukrepa. 

Farmacevt ugotavlja, da bolnik nima klasičnih simpto-
mov za prehladno obolenje, zato je zahteva po kombini-
ranem zdravilu neutemeljena. Utrujenost in opisane simp-
tome (brez kondicije, težka glava, občasne težave s
krvnim tlakom, ki si ga meri doma) pripisuje načinu ži-
vljenja: preobremenjenost v službi, neurejeno prehranje-
vanje, premalo spanja. Bolnik je čezmerno prehranjen
(opazovanje, presoja brez meritev). 

Za pravilno interpretacijo opisanih težav in navedb
mora farmacevt ugotoviti: 
• kdaj so se težave začele, ali so ves čas prisotne, ali se

stanje slabša,

• kako lahko opiše “težko glavo”, glavobol,
• kaj pomenijo “občasne težave s krvnim tlakom”,
• ali ima še kdo v družini težave s krvnim tlakom, 
• ali jemlje kakšna zdravila in katera.

V nadaljnjem pogovoru z bolnikom farmacevt ugotavlja,
da:
• se simptomi že nekaj časa ponavljajo v intervalih (do

zdaj ni bil pozoren nanj, mislil je in še vedno misli, da
je vzrok preobremenjenost); v zadnjem času ga večkrat
pečejo oči, česar prej ni začutil, vendar nima občutka,
da bi se stanje slabšalo, 

• težke glave ne zna opisati, navaja glavobol v zatilju, ki
je prisoten zjutraj, 

• krvni tlak: navedba bolnika od 130 do 150 / 80 do 87
mmHg, v lekarni izmerjene vrednosti (povprečje dveh
meritev) pa 142/86 mmHg,

• mama ima zvišan krvni tlak in sladkorno bolezen tipa 2,
• do zdaj si je pomagal z občasnim jemanjem zdravil, ki

jih je v lekarni dobil brez recepta (zdravila za lajšanje
bolečin, kapljice za oči, kapljice za nos, izdelki z ameri-
škim slamnikom) in s prehranskimi dopolnili,

• zdravil za kronična obolenja ne jemlje,
• zdravnika ni obiskal približno dve leti (na zadnjem si-

stematskem pregledu so ga opozorili, da mora zmanj-
šati telesno težo in si kontrolirati krvni tlak).

Farmacevtovo ukrepanje: Bolnik lahko jemlje vitamin-
sko-mineralni izdelek (predvsem zaradi neurejene prehra-
ne), acetilsalicilno kislino s C-vitaminom ob bolečinah (te-
žav z želodcem ali alergijo na učinkovine ne omenja) in

Valnea Jurečič,
mag. farm., 
nacionalna

koordinatorka za

Program farm.
skrbi Pri sladkorni

bolezni,
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izdelek z izvlečkom česna.Odsvetuje se jemanje zdravila
s kombinacijo zdravilnih učinkovin zaradi odsotnosti
simptomov, ki so indicirani za uporabo zahtevanega zdra-
vila, in omenjenih težav s krvnim tlakom.

Ker že sam navaja morebitne vzroke za omenjene teža-
ve (način življenja), ga farmacevt seznani z vplivom že
prisotnih dejavnikov tveganja (genetski dejavniki, telesna
teža, način prehranjevanja, krvni tlak) na njegovo zdravje,
razvoj bolezni (srčno-žilna obolenja, sladkorna bolezen
tipa 2). Bolniku svetuje spremembo življenjskega sloga
(način prehranjevanja, sprostitev s telesno aktivnostjo) in
kontrolo krvnega tlaka doma. 

Ob nespremenjenem ali slabšem počutju bolniku svetu-
je pogovor z osebnim zdravnikom.

Bolnik je ponovno obiskal lekarno čez mesec in pol:
Nasveti, ki jih je dobil, so le delno pomagali. Privoščil

si je dopust in shujšal približno dva kilograma. Jutranji
glavobol je še prisoten. Tokrat pa želi razlago za rezulta-
te meritev krvnega sladkorja (mama ima aparat), ki so bili
zjutraj na tešče normalni (5 do 6 mmol/l), pozneje, tudi
tri ali štiri ure po kosilu, pa so bile vrednosti višje (9 ali
10 mmol/l). Predvideva, da so višje vrednosti krvnega

sladkorja posledica zaužitega obroka. Mogoče je tudi, da
aparat ne deluje pravilno, zato ga je prinesel s seboj.

Farmacevt pojasnjuje 
Preden se farmacevt odloči za ukrepanje, bolniku razlo-

ži pomen rezultatov meritev in kaj vse vpliva na trenutne
rezultate. Pogovorita se tudi o pogojih za izvajanje dolo-
čenih lekarniških storitev (dodatno zbiranje informacij z
izvajanjem določenih meritev, potrebno je pisno soglasje
bolnika).

Meritve, ki jih izvede v lekarni:
• telesna masa, ITM: 101 kg, 32 kg/m2, 
• krvni tlak: 138/86 mmHg (povprečje dveh meritev),
• preverjanje delovanja glukometra s kontrolno tekočino,

datuma uporabe diagnostičnih trakov, 
• merjenje krvnega sladkorja (po sprejetem protokolu):

9,3 mmol/l približno 3,5 ure po obroku.

Interpretacija dobljenih informacij, farmacevtovo ukre-
panje: 

Podatki, pridobljeni v pogovoru in z izvedbo meritev,
kažejo na verjetnost presnovnega sindroma, zato farma-
cevt bolnika:
• informira o presnovnem sindromu (kaj je presnovni sin-

drom, kako lahko vpliva na njegovo zdravje, kaj lahko
sam spremeni, da bo zmanjšal nevarnost razvoja dolo-
čenih obolenj …), 

• pouči o pravilnem izvajanju meritev krvnega tlaka in
krvnega sladkorja,

Lekarniški farmacevt v sistemu zdravstve nega varstva 
za obvladovanje sladkorne bolezni
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KAKO LAHKO SODELUJEJO
BOLNIK, FARMACEVT IN
ZDRAVNIK?

Farmacevt in zdravnik imata
razmejena področja dela, kjer
sta samostojna in neodvisna.
Vendar imata pri oskrbi bolni-
ka tudi skupne naloge, kjer je
njuno sodelovanje nujno po-
trebno predvsem tedaj, ko si
prizadevata za varnost in učin-
kovitost zdravljenja z zdravili
ter čim boljše bolnikovo sode-
lovanje pri zdravljenju. 

Sladkorna bolezen pomembno po-
slabšuje kakovost življenja in skrajšu-
je življenjsko dobo. Zato sta partner-
sko sodelovanje za preprečevanje na-
stanka bolezni in nadzor nad pote-
kom že diagnosticirane bolezni zelo
zahteven proces, ki od bolnikov in
zdravstvenih delavcev zahteva obse-
žno in trdo delo, ustrezno sporazu-
mevanje in zaupanje. To je edina
smer na poti k optimalnemu obvlado-
vanju sladkorne bolezni.

• seznani z glikemičnim indeksom živil (bolnik dobi bro-
šuro o prehrani z navedenimi vrednostmi glikemičnega
indeksa), 

• napoti k osebnemu zdravniku (bolnik dobi napisano ob-
vestilo za osebnega zdravnika o opažanjih in ukrepih
farmacevta).

Bolnikov obisk osebnega zdravnika
Bolnik je že po nekaj dneh obiskal osebnega zdravnika,

ki je pozitivno sprejel farmacevtove ukrepe in nadaljeval
sodelovanje z izmenjavo informacij po telefonu. Na pod-
lagi laboratorijskih izvidov je bolniku diagnosticiral pres-
novni sindrom z moteno toleranco za glukozo. Napotil ga
je na pregled k okulistu za izključitev diabetične retinopa-
tije, na UZ ledvic in v ambulanto za diabetično stopalo.

Z bolnikom sta se dogovorila za:
1. nefarmakološko zdravljenje (zmanjšanje telesne teže,

spremembo navad prehranjevanja, telesno dejavnost),
2. zdravljenje z zdravili:

• motena toleranca za glukozo: metformin 500 mg,
dvakrat na dan, 

• zvišane vrednosti celotnega holesterola: statin 10 mg
zvečer, 

• mejno zvišan krvni tlak: z zaviralci angiotenzinske
konvertaze,

3. za kontrolo teže, krvnega tlaka in glukoze v kapilarni
krvi, vključno z dodatnimi potrebnimi razlagami se
lahko dogovori z medicinsko sestro v ambulanti ali s
farmacevtom v lekarni; lahko se vključi v program za
zmanjšanje telesne teže, ki poteka v zdravstvenih do-
movih; glukozo in krvni tlak si lahko občasno kontroli-
ra tudi sam, meritve mora evidentirati (dobi navodila,
kdaj in kako), 

4. pregled čez 14 dni, v primeru težav pa pokliče kadar-
koli.

Na podlagi dogovora z zdravnikom je farmacevt na že-
ljo bolnika naredil individualni načrt za zmanjšanje tele-
sne teže (upošteval je naravo dela in življenjske navade),
svetoval pravilen in varen način jemanja zdravil in ga opo-
zoril na morebitne neželene učinke zdravil.

Po skoraj petih tednih je zdravnik seznanil farmacevta,
da se bolnik počuti bolje. Glavobol je bil posledica mejno
zvišanega krvnega tlaka pa tudi stresnega načina življe-
nja. Shujšal je še dva kilograma. Meritve krvnega tlaka in
krvnega sladkorja (doma, v lekarni in ambulanti) so poka-
zale vrednosti v mejah normale. 

ZAKAJ JE POTREBNO SODELOVANJE
PRI ZDRAVLJENJU Z ZDRAVILI? 

Sladkorna bolezen je kompleksna bolezen, za katero je kom-
binirana terapija s sočasno uporabo večjega števila zdravil
nujno potrebna. Učinkovita pa je le, če se zdravila jemljejo red-
no, pravilno in varno, saj je učinkovitost zdravil odvisna od
različnih dejavnikov, npr. kdaj vzamemo zdravilo – zjutraj ali
zvečer, v enakomernih časovnih intervalih ob določenih urah
in podobno. Pogosto na učinkovitost zdravil vpliva hrana,
zato je pomembno, da se zdravila jemljejo po jedi, na prazen
želodec, na tešče ali pa se med zdravljenjem določeno živilo
sploh odsvetuje. Pomembno je tudi, kako vzamemo zdravilo,
npr. tableto zdrobimo ali jo prepolovimo, ali lahko kapsulo od-
premo in jo stresemo v hrano. Vedeti moramo tudi, ali lahko
ob zdravilih, ki jih predpiše zdravnik, jemljemo tudi kakšno
drugo zdravilo brez recepta, zeliščne pripravke ali prehran-
ska dopolnila.
Tudi sočasno zdravljenje z večjim številom na recept predpi-

sanih zdravil ima svoje slabe strani. Lahko je povezano z več-
jim številom potencialnih težav, ki slabšajo izide zdravljenja.
Če se zdravimo z dvema ali več zdravili, lahko eno zdravilo
vpliva na učinkovitost drugega. Verjetnost, da se bo to zgodi-
lo, pa narašča s številom sočasno uporabljenih zdravil. Pri je-
manju petih različnih zdravil je 50-odstotna verjetnost med-
sebojnega delovanja zdravil, pri jemanju osmih zdravil pa je
ta verjetnost že skoraj 100-odstotna. Od vseh mogočih inte-
rakcij je petina takšnih, da vplivajo na zdravljenje in zdravje.
Na uspeh zdravljenja z zdravili pa lahko vplivamo s pravilno
izbiro in uporabo posameznega zdravila, s pravilno kombina-
cijo zdravil ter s preprečevanjem, odkrivanjem in premago-
vanjem težav, povezanih z zdravili. 

Težave, povezane z zdravili, lahko uvrstimo v dve glavni sku-
pini:
• ni terapevtskega učinka, pri čemer ostaja osnovni zdrav-

stveni problem nerešen,
• nove zdravstvene težave, ki nastanejo kot škodljiva, nena-

merna in neželena posledica zdravljenja z zdravili.



Nataša Sinovec, 
koordinatorka akcije zdrave dlesni

Kdor se hoče izogniti tveganju za
resne zdravstvene zaplete (možgan-
ska kap, srčni infarkt, pljučna obole-
nja, oslabljen imunski sistem, slabša-
nje sladkorne bolezni …), ki so pove-
zani s slabim ustnim zdravjem, vsak
dan poskrbi za redno in temeljito
ustno higieno. Temeljitost ima pri
ohranjanju ustnega zdravja zelo po-
membno vlogo. Zato ni vseeno, kak-
šen pripomoček si izberemo in kako
ga uporabljamo. Čeprav smo prepri-
čani, da svojo ustno higieno izvajamo
nadvse temeljito, je nastanek zobne-
ga kamna lahko znak, da ni tako.

Zobni kamen ali trde zobne obloge
so namreč mehke zobne obloge, ki
zaradi mineralov v slini mineralizira-
jo. Drži, da je hitrost tvorbe zobnega
kamna od posameznika do posamez-
nika zelo različna. Pri nekaterih mine-
ralizacija traja dva tedna, pri drugih
nekaj dni. A dejstvo je, da je v vsa-
kem primeru potrebna osnova, ki bo
mineralizirala – mehke zobne obloge.
Čim natančnejši in temeljitejši bomo
pri redni ustni higieni, tem manj bo
zobnega kamna. 

Zobni kamen se najpogosteje nare-
di na notranji strani spodnjih spred-
njih zob (sekalcev). En razlog je ta,
da tega predela ni lahko dobro oči-
stiti, drugi pa ta, da je na tem mestu
slina ves čas prisotna, zato so povr-

šno odstranjene mehke zobne oblo-
ge nenehno na voljo mineralizacij-
skim procesom.

Čarobne tabletke za zdrav nasmeh
ni. Niti čarobne zobne kreme ali
ustne vode. Ko enkrat razumete, kako
deluje bakterijski plak, je račun zelo
preprost. Zaveste se, da je čarobnost
v moči vaše motivacije za redno in te-
meljito izvajanje ustne higiene, in ne
nazadnje, da je čarobna vaša roka, ki
bo vsak dan vedno znova in znova,
spet in spet z zobno ščetko, medzo-
bno ščetko in/ali zobno nitko skrbe-
la, da se bakterijske obloge ne bodo
čezmerno nakopičile. Izkaže se, da
zdravje dobesedno držite v svojih ro-
kah, bližnjica do zdravega nasmeha
pa je v vas samih.

Zobni kamen – zaviralec zdravega nasmeha

Z A  N A Š E  Z D R AV J E :  Zobje

Mehke zobne obloge oziroma bakterijski plak, ki se v naših ustih nenehno tvorijo ter lepijo na zobe in dlesni,
so glavne povzročiteljice zobne gnilobe in vnetja dlesni. Če želimo ohranjati dobro ustno zdravje, jih moramo
redno odstranjevati. Če niso temeljito odstranjene, se lahko spremenijo v trde zobne obloge ali zobni kamen,
ki poslabšuje stanje naših obzobnih tkiv, kar pomeni, da slabo vpliva na naše ustno zdravje. Zato ga moramo
redno odstranjevati. A tega ne moremo narediti sami, saj se lahko odstrani le s posebnimi instrumenti in
napravami, ki jih imajo v svojih ordinacijah zobozdravniki in ustni higieniki.
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Monika Kubelj

Višja patronažna sestra Marija svoj
poklic opravlja že dvanajsto leto. V naji-
nem pogovoru je pojasnila, da opravlja
zdravstveno nego bolnikov na domu, v
veliki meri pa izvaja naloge iz progra-
ma preventivnega zdravstvenega var-
stva od najzgodnejšega obdobja člove-
kovega življenja, torej obravnave nose-
čnic, novorojenčkov in mamic, pa do
vseh vrst varovancev, pri njihovih razli-
čnih težavah, tudi spremljanje umirajo-
čih. »Ta poklic sem si izbrala že v pe-
tem razredu osnovne šole. Želela sem
sicer delati z novorojenčki in sem res
najprej postala babica, leta 1985 pa
sem diplomirala kot višja medicinska
sestra. Pozneje me je položaj v lastni
družini (delovni čas v bolnišnicah, de-
žurstvo in delo v izmenah je težko
združiti s skrbjo za štiri otroke) nagnila
k odločitvi, da bi začela delati na terenu
in se posvetila tudi starejši generaciji,«
je pojasnila vodiška patronažna sestra.
»Najtežje pa se mi pri mojem delu zdi
to, da imam občutek, da kljub dodatne-
mu izobraževanju še vedno premalo
znam. Želim si več znanja.« A na podla-
gi izkušenj, ki si jih je pridobila skozi
leta, ve, da je pri prvem stiku z novim
bolnikom najpomembnejše, da ga po-
sluša, opazuje in mu na preprost način
pove, da mu je prišla pomagat pri nje-
govi zdravstveni težavi. Bolnika skuša
navdati z optimizmom in mu dati voljo.

DO BOLNIKA PO KORAKIH
Patronažna medicinska sestra se z

diabetikom tipa 2 srečuje v okviru svoje
preventivne dejavnosti, ki jo v skladu z
Navodilom za izvajanje preventivnega

zdravstvenega varstva na primarni ravni
izvaja pri bolnikih brez svojcev in so-
cialno ogroženih kroničnih bolnikih do
dvakrat na leto, sicer pa na podlagi de-
lovnega naloga zdravnika, največkrat z
namenom zdravstvene vzgoje, aplikaci-
je insulinske terapije in/ali merjenja
krvnega sladkorja, včasih pa tudi zaradi
zapletov, povezanih z diabetično nogo,
ali drugih zapletov, povezanih s slad-
korno boleznijo. 

Kako pa dojema sladkorno bolezen,
ko ta pokaže svojo najtemnejšo plat?
»Diabetes je ena najpogostejših kroni-
čnih bolezni razvitega sveta. Z njim se
v najrazličnejših oblikah oziroma fazah
srečujem skoraj vsak dan. Zato ga
obravnavam kot zelo resen problem,
kot takega ga ljudem tudi predstavim,
pa naj bo to v preventivnem pogledu in
tudi potem, ko so posledice že resne,«
poudarja Čukova. Sama torej veliko sto-
ri tudi za ozaveščanje, novo znanje pri
diabetikih. Pa se ljudje, ki imajo to bo-
lezen, dovolj zavedajo resnosti svoje
bolezni? »Ljudje so takšni in drugačni.
Tiste bolj vestne rada pohvalim, se tudi
kaj naučim od njih, saj se zanimajo za
novosti o svoji bolezni ... Pri drugih pa
je včasih treba odločno povedati, kaj
vse tvegajo zaradi malomarnosti, neu-
poštevanja navodil in neresnosti. Verja-
mem v smisel individualne zdravstvene
vzgoje, saj se je že večkrat obrestova-
la,« je prepričana sogovornica. Zaveda
se, da se pri sladkornih bolnikih, ki ne-
nadoma dobijo to bolezen, popolnoma
spremeni način življenja. Treba je pre-
cej poseči v način življenja, ne samo
redno jemati zdravila, temveč tudi kore-
nito spremeniti prehranjevalne in sploh
bivanjske navade.

RESNE POSLEDICE
NERESNEGA OBNAŠANJA

Prepričana je, da v domači negi diabe-
tičnega bolnika lahko vse prevečkrat
opazimo, da ljudje ne jemljejo dovolj re-
sno ne diete kot osnove pa tudi ne zdra-
vil, insulina, nasvetov v zvezi z giba-
njem, obiskov pri diabetologu … »Pri
tem je seveda treba omeniti tudi tiste, ki
so zelo disciplinirani in upoštevajo vsa
navodila. Le-ti imajo lepe možnosti, da
dosežejo višjo starost in tudi ohranijo
kakovost življenja,« je pojasnila Marija,
ob tem pa dodala, da je diabetično sto-
palo ena hujših posledic že kar nekaj

časa trajajoče neurejene sladkorne bole-
zni. Na tej stopnji je veliko teže pristopiti
k bolniku kot na začetku, ko šele govori-
mo o različnih vzrokih za nastanek te
bolezni. Kljub temu meni, da je njena
vloga tu zelo pomembna, saj mora z
ustrezno prevezo preprečiti še hujšo ško-
do. Žal je diabetična noga in posledično
razjeda velikokrat stanje s slabo progno-
zo. Zahteva absolutno resnost pri dieti,
pri jemanju zdravil, reden nadzor krvne-
ga sladkorja in obiske pri zdravniku.

Čeprav meni, da delo patronažne
zdravstvene dejavnosti žal ni dovolj ce-
njeno, pa opaža, da je vendar večina bol-
nikov zelo hvaležnih za vse, kar naredijo
patronažne sestre zanje. Tega se ne da
vedno uokviriti samo v storitve oz. pose-
ge. »Zato je zadovoljstvo varovancev
moje največje plačilo,« z nasmehom na
ustih pove Marija Čuk, ki dodaja, da
mora dobra patronažna sestra predvsem
biti zelo širokosrčna oseba, sposobna
vživljanja v vsako življenjsko situacijo.
Imeti mora seveda precej občečloveških
dobrih lastnosti, kot so komunikativnost,
potrpežljivost, po možnosti tudi vesel
značaj. Ne nazadnje pa se mora, kolikor
je le mogoče, nenehno izobraževati in iz-
popolnjevati zaradi toliko novosti.

POMEMBNO
POZNAVANJE BOLEZNI

Patronažna medicinska sestra, ki po-
zna osnovna dejstva o sladkorni bole-
zni, njenem spremljanju in zdravljenju,
je pomemben člen v verigi zdravstvene
oskrbe sladkornega bolnika tipa 2.
Obravnava ga na njegovem domu in v
lokalni skupnosti, zato so ji dostopne
številne informacije, ki drugim zdrav-
stvenim delavcem niso, npr. o bolniko-
vih socialnih razmerah, prehranskih na-
vadah ipd. Osnova zdravljenja sladkor-
ne bolezni so preprosti ukrepi, o kate-

Pomen patronaže pri sladkornih bolnikih
Patronažna medicinska sestra, ki pozna osnove zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2 z insulinom, lahko s svojim
delom pomembno pripomore k zmanjšanju številnih zapletov sladkorne bolezni pri obiskovanem bolniku.
Marija Čuk, ki skrbi za bolnike v občini Vodice, se s to kronično boleznijo razvitega sveta srečuje sleherni dan.

O S E B N A  Z G O D B A :  Patronažna sestra
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Marija Čuk je v pisarni samo malo časa.
Večino dela opravi na terenu.

»Najprej poslušam in si ustvarim sliko,
kako se bo ta bolnik spoprijel s tem no-
vim izzivom. Ocenim, ali stoji za njim
njegova družina, ki mu bo pomagala. To
je gotovo zelo pomembno. Potem za-
čnem z majhnimi koraki, najprej spre-
govorim o osnovah zdravega prehranje-
vanja, primerni literaturi. Predvsem pa
jih poskušam opogumiti, da se bodo lah-
ko z upoštevanjem vsega svetovanega
lahko izognili hujšim posledicam te bo-
lezni.« To ni preprosto, kajti nekateri se
pomoči kar otepajo. 
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Jacinta Doberšek Mlakar, v. m. s., Prof. zdr. vzgoje

Sladkorni bolniki so bolj psihično
obremenjeni kot večina drugih kroni-
čnih bolnikov. Takega bolnika je ves
čas strah pred zapleti in nenehno
imajo občutek krivde, ker ne upošte-
vajo terapevtskih navodil.

KAJ LAHKO STORIMO SAMI?
• Telesna dejavnost – Krepi in umirja

duševne napetosti. Najboljši učinek

ima redna telesna dejavnost vsak
drugi dan (še bolje vsak dan) 30
minut. Najcenejša in človeku pri-
marna oblika je intenzivna hoja v
udobni obutvi po svežem zraku. Ti-
sti, ki zaradi bolezenskih spre-
memb trenutno ali ves čas ne zmo-
rejo hoditi, naj vseeno rezervirajo
čas za vaje v prezračenem prostoru
glede na svoje zmožnosti in po pri-
poročilu zdravnika.

• Zdrav način prehranjevanja – Po-
membno je, da zaužijete pet lahkih
obrokov. Bistveni del vnosa hrane
naj bosta sadje in zelenjava. Zmanj-
šajte vnos alkohola, nikotina in
sladke hrane. Tako bo počutje vital-
nejše.

• Prijetne, spodbudne dejavnosti – Za
krepitev duševnega zdravja je do-
bro obuditi morda že pozabljene
“konjičke”, ki so nam v veselje, se
udeleževati srečanj društva, v kate-
ro smo vključeni, različnih kultur-
nih prireditev v kraju in podobno.

• Stiki s “pomembnimi drugimi” – Po-
govor z najpomembnejšo osebo
(mož, žena, otroci ali kdo drug) naj
postane stalnica dneva. Komunika-
cija naj bo umirjena in prijetna.

• Organizacija dneva – Nikakor se ne
smemo prepustiti pretiranemu la-
godju, neaktivnosti, prepogostemu

gledanju televizije itd. Takšno vede-
nje povzroča nezadovoljstvo s sa-
mim seboj, konflikte z bližnjimi in
zaplete sladkorne bolezni. 

PREPROSTI NAČINI
UMIRJANJA IN SPROŠČANJA

Obremenilnim situacijam se ne mo-
remo vedno izogniti. Pomembno je,
da jih pričakamo pripravljeni:
• Desetsekundno dihanje. V stresni

situaciji upočasnite svoje dihanje.
Vzemite si nekaj trenutkov premo-
ra. Pet sekund naj traja vdih in pet
sekund izdih!

• Razmišljajte pozitivno.
• Čim več se smejte.
• Dovolj spite. Za dobro delovanje te-

lesa in duha je pomemben kakovo-
sten nočni spanec. Ogibajmo se po-
ležavanju čez dan (samo 30 minut
po kosilu).
Namen navedenih preprostih kora-

kov vedenja je izboljšanje duševnega
počutja. Zavedajmo se, da dejavnost
vedno izvajamo za svoje zdravje in
tako ključno pripomoremo k stabil-
nosti sladkorne bolezni. Ko smo sami
optimistični in sproščeni, imamo veli-
ko zalogo notranje moči za življenje
in sobivanje z drugimi.

Stabilno duševno zdravje – 
stabilna sladkorna bolezen

Duševno zdravje je področje
celostnega zdravja, ki ga ljudje
najpogosteje definiramo kot dobro
počutje v naših čustvih in mir 
v naši notranjosti. V naši kulturi
duševno zdravje ni pojmovano
enakovredno telesnemu. Je
področje posameznikovega
zdravja, ki ga doživljamo kot
spremljajoče oz. samo po sebi
umevno. Izkušnja sladkornega
bolnika pa je, da kopičenje stresnih
in obremenilnih situacij sproži
negativna čustva in posledično
nihanje krvnega sladkorja.

Z A  N A Š E  Z D R AV J E :  Duševnost

rih naj bolnika vzgaja tudi patronažna
medicinska sestra. Ti ukrepi so nepre-
cenljivi, ker pomembno izboljšajo ure-
jenost sladkorne bolezni in s tem
zmanjšajo nevarnost za zaplete, koristi-
jo pa tudi bolnikovemu splošnemu po-
čutju in samozavesti. Ti ukrepi so zelo
pomembni tudi pri preprečevanju na-
stanka sladkorne bolezni tipa 2.

Potrebe po patronaži službi zdrav-
stvene nege so čedalje večje v najož-
jem pomenu zaradikrajših ležalnih
dob. Kot opaža Čukova, je bolnik, ki je
bil pred nekaj leti zaradi zahtevnega
posega v bolnišnici dva do tri tedne,
zdaj odpuščen po enem tednu ali še
prej. »Potrebuje večkrat zelo zahtevno
zdravstveno nego, tudi medicinsko-teh-
nične posege, nadzor … Zdelo bi se
skoraj neverjetno, če bi povedala, kaj
vse je treba opraviti na domu, naučiti
svojce. Sprašujete me tudi po negi na
domu. Tudi tu so in bodo potrebe če-
dalje večje, le s to razliko, da gre tudi
za osnovno oziroma laično nego, ki jo
praviloma opravljajo svojci ali negoval-
ci. Na tem področju upam, da bo kma-
lu zagledal luč sveta nov zakon o zava-
rovanju za dolgotrajno nego. Ta naj bi
omogočil tudi brezplačno osnovno
nego na domu,« napoveduje vodiška
patronažna medicinska sestra.
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Dušan Enova, univ. diPl. Psih., sPec. klin. Psih.

Predstavili smo se kot skupina zno-
traj UKC Ljubljana. Naše poslanstvo je
podpora bolnikom in svojcem pri
iskanju volje, poguma in inspiracije
za spoprijemanje z boleznijo in zdra-
vljenjem. Verjamemo, da umetnost
lahko odpre dodatne poti pri iskanju
psihične moči za vztrajanje v medi-
cinskem zdravljenju. Delujemo na
vseh področjih umetnostne terapije,
vendar ne v terapevtskem pomenu,
smo psihoedukativno usmerjeni, ne
spuščamo se v psihoterapijo posa-
meznikov ali skupine. Prek različnih
medijev bomo razložili, kako se psi-
hofizično sprostimo in odpremo ka-
nale percepcije za lepoto življenja, ki
jo prinaša umetnost. Slednja posred-
no vpliva na našo duševnost, da se
laže spoprijemamo z vsakodnevnimi
zahtevami, ki jih prinaša zdravljenje.
Uporabljamo elemente metod pripo-
vedovanja zgodb, dramske igre, tera-
pije z glasbo in plesom, lahko tudi
elemente likovne terapije. Pedagoška
fakulteta Ljubljana nas podpira s stro-

kovnimi nasveti iz programa za spe-
cialistični študij Pomoč z umetnostjo
pod vodstvom prof. dr. Brede Kroflič,
univ. dipl. psih. 

AKTIVNA VLOGA DRUŠTEV
BOLNIKOV ZAŽELENA

Srečanje je bilo še posebno slove-
sno, ker so nas obiskale gostje, prof.
dr. Breda Kroflič, Elizabeta Bobnar
Najžer in Ana Lavrinc. Elizabeta Bob-
nar je predsednica sveta pacientov
UKCL, ustanovljenega leta 2008 kot
posvetovalno telo vodstva Kliničnega
centra. V njem so tudi predstavniki
različnih ljubljanskih društev bolni-
kov. Elizabeta Bobnar je pohvalila
našo prizadevnost, povedala je, da je
svet pacientov na zadnji seji marca
letos obravnaval dejavnost te skupi-
ne. Ugotovili so, da so srečanja kako-
vostno izvedena in zanimiva. Člani
sveta so izrazili željo, da bi v skupini
delovali tudi bolniki iz drugih dru-
štev, saj so na srečanjih prevladovali
le sladkorni bolniki. Dobro bi bilo, če
bi se društva bolnikov aktivneje vklju-
čila v organizacijo teh srečanj, saj do-

sedanja aktivnost temelji na požrtvo-
valnosti pobudnika in vodje skupine,
psihologa Dušana Enove, ki temu na-
meni veliko svojega prostega časa.
Ana Lavrinc, umetnica, nam je pred-
stavila društvo Rdeči noski, ki otro-
kom v bolnišnicah prinašajo radost in
humor. Dvanajst klovnov odslej obi-
skuje tudi domove za starejše in var-
stveno-delovne centre. Poleg ljubljan-
ske pediatrične klinike prinašajo
smeh v bolnišnicah Maribor in Celje.

DANES JE TERAPIJA
KOT MERCEDES V PRIMERJAVI
S FIČKOM

Na srečanju sta sodelovala Judita
Erjavec, predsednica ljubljanskega
društva diabetikov, in Rafael Ziherl,
predsednik Društva sladkornih bolni-
kov Grosuplje. Judita Erjavec je pritr-
dilno odgovorila na vprašanje, da s
sladkorno boleznijo lahko normalno
živimo. Sama ima sladkorno bolezen
tipa 1 od leta 1985. Pravi, da je dan-
danes terapija za sladkorno bolezen
kot mercedes v primerjavi s fičkom.
Seveda so bili težki začetni časi, bila
je pravkar poročena in noseča, ni ji
bilo lahko, zlasti ker je tedaj veljalo
prepričanje, da imaš že v naslednjih
petih letih hude zaplete sladkorne
bolezni in oslepiš, si brez nog ali na
dializi in da je terapija z insulinom
najhujši in zadnji stadij zdravljenja.
Najprej je želela izvedeti vse o bole-
zni, za knjigo o diabetesu pa se je
morala včlaniti, v društvo diabetikov.
Tam je srečala ljudi odprtega duha in
srca, postali so prijatelji. Svojo social-
no mrežo si je silno povečala, kar ji je
pomagalo pri premagovanju težav in
spoprijemanju z boleznijo. Takrat je
tam spoznala tudi, da se z boleznijo
lahko kakovostno živi. Judita po toli-
ko letih še vedno z veseljem in z veli-
ko energije skrbi za člane enega naj-
večjih društev diabetikov Sloveniji. Na
začetku bolezni ji je bila v veliko po-
moč in oporo vsa družina (prvotna in
nova), predvsem mama, ki je skrbela,
da je bila prehrana pravilna in urav-
notežena. Brat ji je kupil prvi aparat,
ki so ga morali uvoziti iz Nemčije,
oče pa ji je kupoval lističe, igle in čo-
kolado, bonbone, žvečilni gumi v Av-
striji, saj jih na našem trgu ni bilo.

DAMOKLEJEV MEČ
Judita slikovito pravi: »Diabetes je

vendar najboljša bolezen, ker mora-
mo jesti dobro, a malo. Nihče ne bra-
ni diabetiku, ne jej pršuta, vendar ga
jej malo. To velja tudi za vse druge

S sladkorno boleznijo 
se lahko normalno živi
V četrtek, 14. aprila, so se člani društev diabetikov Ljubljanske regije 
v galerijski avli Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana (UKCL) zbrali 
na tretjem srečanju gibanja Pomoč z umetnostjo za lažje spoprijemanje 
z boleznijo. Tokratno srečanje z naslovom S sladkorno boleznijo se lahko
normalno živi so po televizijskem sprejemniku spremljali tudi bolniki na
Diabetološkem oddelku, Hematološkem oddelku in v Dializnem centru 
v pritličju UKCL. V avli bolnice so si program ogledali tudi naključni
obiskovalci, bolniki z drugih bolniških oddelkov in njihovi svojci.

A K T U A L N O :  Diabetes in umetnost
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Organizator dogodka Dušan Enova je nagovoril navzoče. Prizadeva si, da bi se gibanje
Pomoč z umetnostjo za lažje spoprijemanje z boleznijo razširilo po vsej Sloveniji
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stvari, ki se znajdejo na naših mizah.
Pozitivno moramo gledati na to, kar
imamo in smemo, ne zgolj na omeji-
tve.« Sladkorna bolezen je težka, ven-
dar jo je mogoče nadzorovati: na eni
strani je treba paziti na hrano in
stres, na drugi strani sta terapija in
telesna aktivnost. Če obe strani urav-
notežimo, lahko čisto normalno in
kakovostno živimo. Seveda je diabe-
tes nenehno nad glavo, kot Damokle-
jev meč, zato, pravi Judita, se ne mo-
reš čisto razpustiti. Prepričana je, da
bi zanesljivo tehtala sto kilogramov,
če ne bi pazila na prehrano.

MARATON S SLADKORNO
BOLEZNIJO

Rafael Ziherl je sladkorni bolnik, ki
teče na maratonih doma in po svetu.
Trenutno je edini maratonec med
sladkornimi bolniki v Sloveniji, ven-
dar pozna diabetike, ki že tečejo po-
lovičke, zato kmalu ne bo več osam-
ljen na maratonih. Pomembno je,
pravi Rafael, da ima vsak diabetik
neko aktivnost, ki ga veseli, da akti-
vno preživlja svoj prosti čas in tako
krepi svoje zdravje. Tek mu je prine-
sel veliko pozitivnih izkušenj. Če bi
moral izbirati med kupom denarja ali
tekom, bi se prav gotovo odločil za
slednjega. Preden je dobil insulinsko
črpalko, se ni ravno aktivno rekreiral,
vedno ga je bilo strah, kako se bo na
to odzvala njegova glukoza v krvi,
imel je tudi tako imenovani sindrom
nezavednih hipoglikemij. S pomočjo
insulinske črpalke je te težave prema-
gal, ker so se tudi znaki za zaznava-
nje hipoglikemije povrnili in počasi je
začel proučevati, kako se njegovo
telo odziva na večji telesni napor
med tekom. Do svojih spoznanj je
prišel sam, z lastnimi izkušnjami. Na
spletnih forumih ni dobil koristnega
nasveta, zato se je odločil, da svoja
spoznanja deli z drugimi na lastnem
spletnem blogu. 

SLADKORNO BOLEZEN VODI
KOT SVOJEGA KUŽKA

Med tekom, ko je odklopljen od
črpalke, se počuti zdravega in to je ti-
sti občutek, ki ga še posebej osreču-
je. Svoje telo pozna tako dobro, da
ga zaradi diabetesa glukoza ne more
več presenetiti. Tek je pravzaprav
njegov insulin v prenesenem pome-
nu. Ima občutek, da je njegova bole-
zen postal kot kuža, z njo gre na
sprehod in jo vodi, kamor on želi. To
ga navdihuje z osebnim zadovolj-
stvom. Gospod Rafael nam je povedal

še podatek o svojem HBa1c, ki poka-
že urejenost sladkorne bolezni za tri
mesece nazaj. Pred uporabo črpalke
so bile vrednosti med 7,5 in 9,5 od-
stotka, zdaj ima povprečje med 6,2
in 6,7 odstotka.

V kulturno-interaktivnem delu progra-
ma je Dramska skupina Gimnazije Vič
pod strokovnim vodstvom mag. Irene
Strelec izvedla celo paleto zelo zanimi-
vih improviziranih skečev, s katerimi so
k sodelovanju pritegnili tudi občinstvo.
Z močnimi aplavzi so nagradili tudi toč-
ke drugih umetnikov, balerine Kristine
Kolle in kitarsko-pevskega dueta, Aleksa
Volaska in Jimmyja Blackmoora. 

TRETJE SREČANJE JE ZA NAMI
Spoznali smo tudi uvajanje sistema

interaktivne televizije v Klinični cen-
ter, ki je v razvitem svetu že prisotna
v bolnišnicah (na primer, Skylight AC-
CESS Interactive Television System).
Zdaj poskušamo od strokovnega vod-
stva UKCL pridobiti uradno priznanje
o delovanju naše skupine. Tako se
nam bodo lahko na razpisih odprle
možnosti za projektno pridobivanje
finančnih sredstev, ki so potrebna za
delovanje skupine.

Prizadevamo si, da bi se gibanje Pomoč
z umetnostjo za lažje spoprijemanje z
boleznijo razširilo po vsej Sloveniji. Ko-
pije devedejev vseh treh srečanj (in tudi
poznejših) bom poslal na sedeže društev,
diabetološka društva jih bodo lahko do-
bila na zvezi. Predvajanje devedejev je
dovoljeno le v prostorih UKCL in v pro-
storih društev bolnikov.

Jeseni bomo skupaj z društvi bol-
nikov začeli vseslovensko akcijo za
popularizacijo o gibanja. Organizi-
rali bomo srečanja bolnikov v glav-
nih slovenskih mestih, v obliki iz-
obraževalno-kulturnega programa,
plesno društvo Shalam Ghazeea bo
uprizorila plesno-dramsko predsta-
vo poti iz bolezni v zdravje. Namen
srečanj bo tudi humanitaren, zbira-
li bomo denar za nakup tv-sprejem-
nikov za slovenske bolnišnice in nji-
hove oddelke.

Prisrčno vabljeni na naslednje srečanje
pred poletjem, ki bo 21. junija 2011. Več
o tem si lahko preberete na portalu Na-
povednik, odprli smo stran Facebook,
Skupina za pomoč z umetnostjo za lažje
spoprijemanje z boleznijo, tam so tudi fo-
tografije s posameznih srečanj.
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Tina Kralj

Sladkorna bolezen se namreč velikokrat razvije kot ne-
kakšna spremljevalka debelosti. Telesno maščevje ni ne-
dejavno, temveč presnovno tkivo, ki kot tako vpliva na
procese v telesu, pri čemer se število stresnih hormonov
poveča. Mag. Nada Kozjek: »Za sladkorno bolezen tipa 2
je značilno, da insulin, dokler ga telo še proizvede dovolj,
nima učinka zaradi t. i.insulinske rezistence kot dela ka-
heksije. To je proces, ko začnejo prevladovati razgrajeval-
ni (katabolni) hormoni, med katerimi jih ima večina proti-
insulinski učinek. Sladkorna bolezen je torej v veliki meri
posledica presnovne motnje, ko v krvi nastaja preveč
stresnih hormonov. Tudi v strokovni literaturi se debelost
že nekaj let prikazuje kot drugi obraz kaheksije.« 

NIČ VEČ STRADANJA PRED OPERACIJO
Pri številnih bolnikih se sladkorna bolezen izrazi kot

presnovna motnja, na primer pri operativnem stresu. Po
presnovni stabilizaciji, ko si bolnik opomore od operativ-
nega stresa, ponavadi motena toleranca krvnega sladkor-
ja izzveni, a ne pri vseh. Zaradi večjega števila stresnih
hormonov se insulinska rezistenca poveča, ta proces pa
še pospeši nezadosten vnos hranil pred operacijo, opo-
zarja mag. Kozjekova: »Danes tudi bolnikom s sladkorno
boleznijo pred operacijo pripravimo napitek z zelo eno-
stavnimi ogljikovimi hidrati. To je tako rekoč navaden
sladkor, ki pa – ker je organizem prehranjen – manjša
presnovno prizadetost med posegom in vrednost krvnega
sladkorja po posegu je tako manjša. Manj prizadeta pres-
nova omogoča hitrejše okrevanje. Nadvse pomembno je
tudi, da bolnika po posegu čim prej postavimo na noge.«

STOPNJA TELESNE DEJAVNOSTI
ODREJA KOLIČINO (IN VRSTO) HRANIL

Ne le pred posegom, tudi sicer mora vsak bolnik s slad-
korno boleznijo vnos hranil prilagoditi stopnji telesne
aktivnosti. »Vedeti moramo, da lahko enaka količina ener-
getskih hranil pri bolniku, ki ne dela nič, povzroči hiper-
glikemijo, medtem ko jo drug, dejaven bolnik nujno po-
trebuje. Če je povprečna dnevna poraba glukoze približno
4 g/kg telesne teže, je jasno, da je vse, kar je več, pove-
zano s stopnjo telesne aktivnosti. Poraba energije pa se
razlikuje tudi glede na njeno vrsto,« poudarja naša sogo-
vornica. Ključno je védenje, da sladkorni bolniki (ne glede
na tip bolezni) na porabo sladkorja v krvi do neke mere
lahko vplivajo z gibanjem. »Zmerno aktivni in neaktivni
pri vsaki dejavnosti porabijo predvsem energijske rezerve,
ki so v obliki glikogena. Dobro trenirani posamezniki pa

med vadbo bolje izkoriščajo tudi maščobe. Posebna sku-
pina so oboleli za sladkorno boleznijo tipa 1, ki se loteva-
jo dolgotrajnih vztrajnostnih športov, kot sta maraton in
plezanje. Po daljšem času neprekinjene vadbe težko oce-
nijo, ali se jim sladkor v krvi viša zaradi stresa, ki ga v te-
lesu povzroča telesna aktivnost, ali je njegova poraba
tako velika, da se niža. Simptomi hiper- in hipoglikemije
pa so si do neke mere podobni, zato si morajo v takih pri-
merih obvezno izmeriti sladkor v krvi.«

OKROGEL IN TELESNO DEJAVEN BOLNIK
BO ŽIVEL BOLJE IN DLJE

Večina bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 je pretež-
kih ali predebelih. Prav odvečno telesno maščevje je hkra-
ti pomemben dejavnik tveganja za razvoj sladkorne bole-
zni. Uravnavanje telesne teže je še posebno pomembno
pri tistih s t. i. prediabetesom, ki z ustrezno prehrano (in
gibanjem!) lahko upočasnijo razvoj bolezni. Kako torej
zdravo hujšati? Nada Kozjek: »Če sladkorna bolezen na-
stane pri kroničnem bolniku (kronično obstruktivna plju-
čna bolezen, srčno-žilne bolezni, bolezni ledvic itd.), to
po navadi pomeni poslabšanje osnovnega obolenja in po-
večanje presnovnega stresa. Zato naj kronični bolnik, ki ni
veliko predebel, raje ne hujša! Še zlasti ne s stradanjem,
torej s kakšno skrajno dieto, saj bo tako le še povečal in-

Na prvem mestu je gibanje!
»Sladkorna bolezen tipa 2 je lahko spremljevalka katere koli druge bolezni. Insulinska rezistenca (odpornost na

insulin) je namreč ključna presnovna sprememba pri kaheksiji, zato je prav stopnjo sladkorne bolezni mogoče
uporabljati kot zrcalo kahektičnih sprememb v organizmu. Nova spoznanja o metabolizmu nam omogočajo
drugačen pogled na kronične bolezni in tudi drugačne pristope k zdravljenju,« poudarja mag. Nada Rotovnik
Kozjek, dr. med., vodja Enote za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in podpredsednica
Slovenskega združenja za klinično prehrano. Zato velja, naj sladkorni bolniki predvsem vzamejo v roke uteži in
pot pod noge ter spremenijo življenjske navade. Bolj zdrave prehranjevalne navade in manj kalorična prehrana
bodo v povezavi s telesno aktivnostjo mimogrede oklestile nekaj kilogramov maščevne mase ter tako zmanjšale
insulinsko rezistenco. Bolj agresivnega hujšanja naj se lotijo le tisti, katerih telesna teža je daleč prevelika. 

Z D R AV J E  N A  K R O Ž N I K U
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Mag. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., spec. anesteziologije in
reanimatologije: Vsakdo, ki izve, da ima sladkorno bolezen, ne glede

na tip, naj se začne gibati (če tega ni počel že prej) in ustrezno
prilagodi vnos hranil. Sprememba življenjskega sloga je

najpomembnejši terapevtski ukrep, vsakršna (pre)stroga dieta ali celo
stradanje bolezen lahko tudi poslabša. 
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sulinsko rezistenco. Podatki obratne epidemiologije
(ang. reverse epidemiology) jasno kažejo, da je prežive-
tje kroničnih bolnikov boljše, če so malce bolj okrogli, z
indeksom telesne mase okoli 30. Morajo pa začeti miga-
ti, in to takoj!« Sladkorni bolnik s telesno dejavnostjo
laže uravnava tako sladkor v krvi kot telesno težo, z va-
jami za moč, ki so nepogrešljive, bo morda spremenil
tudi razmerje v sestavi telesa v korist mišic. 

KAKAV? ZAKAJ NE, A LE OB TELOVADBI!
Telesno aktiven bolnik si lahko privošči več, razlaga

mag. Nada Kozjek: »Vsi kronični bolniki, torej tudi tisti s
sladkorno boleznijo, imajo manj »rezerve« kot zdravi
ljudje. To pomeni, da ne smejo vaditi s praznim želod-
cem. Količino in vsebino prigrizka pred vadbo in po njej
pa je treba prilagoditi zmožnostim in tipu dejavnosti.
Pred tekom, na primer, sladkorni bolnik lahko popije ka-
kav, ki ga sicer v njegovi prehrani odsvetujemo. Prese-
žek bo porabil in dodaten insulin ne bo potreben. Po
drugi strani pa mora nekaj sladkorjev in kakovostnih be-
ljakovin zaužiti tudi po vadbi, da nahrani mišice in telo.
Takrat je primeren kakšen sadni jogurt.«

VEGETARIJANSKA DIETA – Z NEKAJ MESA
Prehrana sladkornega bolnika mora biti kakovostna in

raznolika. »Včasih je še pomembnejši kot izbira živila
način priprave. Priporočljivo je uživanje čim manj prede-
lanih živil, kar pa ne pomeni, da je treba jesti surovo
hrano. Če živilo ni predelano dovolj, da ga naša prebavi-
la lahko brez težav izkoristijo, nima za naše telo nikakr-
šne koristi. V praksi je priporočljivo hrano upariti, s či-
mer ohrani veliko hranil in okus, svetujemo tudi t. i. jedi
na žlico.« Kaj pa odločitev za vegetarijansko ali vegan-
sko dieto? Nada Kozjek: »To sta zelo enostranska načina
prehranjevanja, kar že samo po sebi zahteva posebno
pozornost zaradi problematičnega vnosa beljakovin, ki
jih bolnik potrebuje več kot zdrav človek. Sladkorni bol-
nik mora še zlasti paziti na količino zaužitega sadja, ki
je pri tovrstnih dietah pomembno živilo za vnos energi-
je. Preveč sadja pomeni prevelik vnos tako enostavnih
sladkorjev kot fruktoze, ki je v prevelikih količinah neu-
godna za jetra in presnovo. Odločitev za tak način hra-
njenja le zaradi diagnoze odsvetujem. In ponavljam – na
prvem mestu je gibanje!« 

KIRURGIJA S POSPEŠENIM OKREVANJEM
Medtem ko je nekdaj veljalo, da mora biti bolnik pred operaci-
jo najmanj osem ur tešč, glede na vrsto posega pa je bilo potre-
bno tudi praznjenje črevesja, so sodobne smernice za anestezi-
jo in kirurgijo drugačne. Zdaj je dokazano, da stradanje in pre-
tirano klistiranje bolnika pred posegom pomembno podaljšata
okrevanje in vplivata na splošno slabše stanje organizma po
operaciji. Nada Kozjek: »Prav nastanek insulinske rezistence za-
radi stresnih hormonov je eden najbolj jasnih zdravstvenih do-
kazov proti tovrstnim pripravam na operacijo. Smernice kirur-
gije s pospešenim okrevanjem tako svetujejo sladkorni napitek
zvečer in dve uri pred operacijo, s čimer organizem dobi hrani-
la, ki posledično omilijo stresno presnovo zaradi posega. Druga
ključna sprememba je čimprejšnja mobilizacija bolnika po po-
segu. To pomeni, da ga je treba čim hitreje postaviti na noge in
tako omogočiti mišicam porabo glukoze, ki je neodvisna od in-
sulina. Še prej potrebuje hrano, ki jo bo lahko začel porabljati.
Nekoč so bolniki brez vnosa hranil ležali dlje.«
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Sathvi Savitri, inštruktorica Po sistemu joga v vsakdanjem življenju s certifikatom

TELESNE VAJE – ASANE
Program sestavlja le devet od vseh 84 klasičnih položa-

jev joge. Izbrani so le tisti, ki najbolj vplivajo na predel
trebušne slinavke in jeter, še zlasti na prebavni sistem (iz-
boljšujejo prebavo in presnovo), izboljšujejo delovanje no-
tranjih organov, krepijo vezivna tkiva ter uravnavajo delo-
vanje žlez z notranjim izločanjem. 

Te vaje niso primerne za začetnike zaradi zahtevnega
izvajanja, zato je program razdeljen na šest stopenj. Vsa-
ka od njih naj bi se izvajala en mesec. Prvih pet stopenj
sestavljajo variante – predvaje, ki so razporejene od naj-
lažjih do najzahtevnejših. S tem postane program vadbe
postopen, varen, sistematičen in primeren vsem staro-
stim, stopnjam gibljivosti in spodbuja redno vsakdanjo
vadbo. Za mlade so primerne vse stopnje, medtem ko so
za bolnike z razvito boleznijo priporočljive le lahke začet-
ne stopnje. Najpomembnejše je, da nikoli ne pretiravamo
in delamo le do meje bolečine.

V program so vključene različne vrste vaj, ker imajo ra-
zlične učinke. Vaje zasuka zgornjega dela telesa sprošča-
jo, uravnavajo in povečujejo delovanje sončnega pleteža
ter vse prebavne organe. Vadba masira in spodbuja krvni
obtok, s tem pa vpliva na proizvodnjo inzulina. Vaje pred-
klona zgornjega dela telesa masirajo notranje organe,
vplivajo na zdravo presnovo, uravnavajo raven sladkorja v
krvi in povečujejo zgorevanje sladkorja. Vaje za stopala in
prste nog, vsi obrnjeni položaji in vaje ravnotežja krepijo
mišice stopal in nog, utrjujejo sklepe, spodbujajo krvni
obtok in krepijo žilne stene. 

Obrnjeni položaji vplivajo na dobro prekrvitev možgan-
skih in očesnih žil, hkrati pa se poveča dovod kisika, ven-
dar ne povečujejo krvnega pritiska v teh delih. 

Najpomembnejša je redna vadba in tega nihče ne more
delati namesto nas. Po tele-
viziji lahko gledamo najlep-
še, najbolj slastne ali naj-
bolj zdravo pripravljene
jedi, vendar od tega nismo
siti. Dokler samo beremo,
poslušamo od sosede, po
radiu ali gledamo na televi-
ziji vadbo joge, ne bomo
vložili svojega napora, ogre-
li svojih mišic, pognali svoje
cirkulacije krvi in zato tudi
ne občutili učinkovanja. Al-
bert Einstein je rekel: »Tona
teorije ne odtehta grama
prakse.«

DIHALNE VAJE – PRANAJAME
Prvi vdih na začetku tega življenja in zadnji izdih na

koncu, vmes pa neizmerno število kroženj diha. Ko se di-
hanje ustavi, se konča delovanje celotnega fizičnega tele-
sa. Kot v zgodbi o delih telesa: »Deli telesa so tekmovali,
kateri je najpomembnejši. Prva nastopi glava, saj brez
možganov vse telo propade. Kje pa, pravijo drugi, poglej,
koliko norcev je na svetu, pa še vedno živijo. Najpo-
membnejši sta roki in nogi. Ne, brez rok in brez nog se
da živeti, veliko jih je. Srce pravi: jaz sem najpomembnej-
še. Ne, ko srce neha utripati, dihanje še vedno teče z apa-
rati. Nazadnje se strinjajo, da brez hrane človek lahko
vzdrži nekaj tednov, brez vode nekaj dni in brez dihanja
le nekaj minut.« 

Dano nam je, da dihanje teče avtomatično, ker vzdržuje
celoten organizem, hkrati pa nam je dana možnost ozave-
stiti dihanje in s tem vzpostaviti nadzor nad tem proce-
som. Potem pa se obzorje znanega premakne v še nepo-
znano. Na fizični ravni je pravilno dihanje osnova zdrave
presnove. Pravilno delovanje prebavnega sistema in cele-
ga telesa je mogoče šele takrat, ko telesne celice z vdi-
hom dobijo dovolj kisika za delovanje in v nasprotni sme-
ri z izdihom v zadostni meri izločijo nastale strupe. In
tako izvajanje telesnih položajev vpliva na način dihanja
in hkrati dihanje pomaga k lažjemu izvajanju telesnih po-
ložajev. S tem se srečujejo športniki in vsi drugi, saj tudi v
hrib ne moremo iti, če ne uskladimo dihanja z gibanjem. 

Dihanje vpliva na raven naše energije. Med gibanjem
svojo življenjsko energijo (prano) porabljamo, zato smo
po fizičnih naporih utrujeni ali celo izčrpani, z dihalnimi
vajami pa si energijo povrnemo, prezračimo organizem in
izločimo nepotrebne odpadne snovi. 

Prav tako pravilno dihanje vpliva na naše čustveno in
miselno počutje. Poskusite: ko ste slabe volje in se pletejo
slabe misli, se ustavite, odprite okno ali pojdite v naravo
in deset do petnajst minut samo sproščeno dihajte. Kako

se počutite potem? Načelo-
ma je odgovor: “Kot novi”
in to je namen. 

Torej dihalne vaje občut-
no vplivajo na zdravje, na
telesno, duhovno in duše-
vno ravnotežje. Začnemo
živeti v miru s samim seboj
in z vsemi okrog nas. Sve-
tovni mir se začenja na last-
nem pragu.

MEDITACIJA
Ali obstaja, je obstajalo in

ali bo obstajalo katero živo
bitje, ki si ne želi biti sre-

Pomoč z jogo v vsakdanjem življenju (2.)

G I B A N J E :  Sladkorna bolezen in joga

O jogi in o jogijih dandanes krožijo že številne informacije v časopisih, revijah, v televizijskih in radijskih
oddajah, da interneta niti ne omenjam. Mnogi so zanjo slišali od družinskih članov, sosedov ali prijateljev, 
ki že vadijo  ali pa si želijo,  a si ne upajo sami stopiti na pot raziskovanja. Mnogi menijo, da je joga preveč
zapletena in prepletena, primerna le za mlade, gibčne in gibljive. O blagodejnih učinkih vadbe in pomenu
sprostitve na naše vsesplošno dobro počutje smo že spregovorili. V tokratni številki pa vas popeljemo 
v program vadbe, predstavimo pomen meditacije in pomembnost pravilne prehrane. 
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čno? Katero stvar je človek v svoji pretekih in sedanjih
časih tako vztrajno, neutrudno in za vsako ceno iskal
kot srečo? Iskal je eliksir modrosti, napoj večnega ži-
vljenja, sadež nesmrtnosti, sveti gral, alkimisti čudežno
formulo izdelave zlata …

In kaj vse je človek pripravljen storiti zanjo še danes?
Od prvega vdiha do zadnjega izdiha vse, kar počnemo,
delamo samo z enim vzrokom: da bi bili srečni. In
mnogokrat se nam zazdi ob tem večnem tekanju za
srečo, da jo že držimo … Nenadoma pa ugotovimo, da
se nam je spet izmuznila. Novo razočaranje. 

In kako sta povezani sreča in meditacija? Starodavni
indijski modreci so ugotovili, da je meditacija pot do
“večne” sreče. Razumeli so, da ne prinaša trajne sre-
če, kar ima svoj začetek in konec, kajti kar se rodi,
tudi umre. Iskali so naprej, vse dokler niso s tehnika-
mi meditacije odkrili tistega, kar se ne spreminja. Ni-
koli. V nobenem času se ne spremeni. Je večno pri-
sotno, najmočnejše in z vseobsegajočim znanjem
naše duševnosti. Pot za dosego tega pa so tehnike
meditacije. Meditacije se ne da opisati z besedami, je
pojav, ki se samo zgodi v lastni notranjosti. Je analiza
samoprepoznavanja in samospoznavanja. Kdo in kak-
šen sem? Ko smo dovolj sproščeni, brez nemirnih mi-
sli, brez nenehnih želja, ki nas potiskajo sem in tja,
in brez neobrzdanih čustev, ki nas večno usmerjajo
navzven, lahko začutimo blaženost notranje svetlobe,
miru, sreče in hvaležnosti za vse, kar nam je dano. To
je cilj.

Je izredna tehnika proti stresu, strahu, depresiji, za
premagovanje vseh težav, ovir in idealna pomoč pri bo-
leznih. 

DNEVNO NAČRTOVANJE
Pomemben cilj programa vadbe “Sladkorna bolezen;

pomoč z Jogo v vsakdanjem življenju“ je tudi ta, da se
sladkorni bolnik nauči svojo bolezen razumevati celo-
stno. Priporočljivo je prepoznavanje neustreznih ži-
vljenjskih navad in njihov negativni vpliv na potek bole-
zni. S stališča programa si lahko bolezen olajšamo s
pravilnimi in pravočasnimi spremembami načina življe-
nja, ki delujejo na telesno, intelektualno, čustveno in
duševno raven. 

Načrtovanje poteka dneva nas rešuje pred nepričako-
vanimi dogodki, pred časovnimi stiskami in stresom,
ustalijo se dnevni obroki prehranjevanja, najdemo čas
za vsakdanjo redno vadbo in gibanje. Poskusite zdravo
in koristno načrtovati tudi čas svojega dela, sproščanja
in spanja. S primernim načrtovanjem dneva se lahko
izognemo nezdravim nihanjem ravni sladkorja v krvi
ter dosežemo uravnoteženost vseh drugih telesnih in
psihičnih funkcij. Vendar pazljivo. Po drugi strani pa
preveč natančno držanje načrtovanega lahko vodi v nov
stres. 

PRAVILNA PREHRANA
Že Paracelsus je rekel: »Zdravje ni nič, a brez zdravja

je vse drugo brez pomena.« Dokler smo zdravi, se sko-
raj ne zavedamo te vrednote, ko zbolimo, pa postane
vse, kar imamo, tako nepomembno. 

Danes že vemo, da je med najbolj odločilnimi stvarmi
za ohranjanje zdravja kakovostna prehrana, pravilno iz-
biranje živil, število dnevnih obrokov ter čas, ki si ga
vzamemo le za hranjenje, in količina zaužitega. Vsak
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bolnik bi pri sestavi osebne diete potreboval pomoč pre-
hranskega strokovnjaka dietetika.

Do sredine prejšnjega stoletja še nihče ni govoril o eko
ali integralnih pridelkih, saj je kmetovanje temeljilo na
tradicionalnem kolobarjenju in naravnem gnojenju. Naše
babice in dedki so živeli skromno, količina njihove zauži-
te hrane ni bila velika, bila pa je rudninsko, vitaminsko in
vsestransko bogata. Prehranjevali so se predvsem z žitari-
cami in polnovredno moko, sadjem, zelenjavo, stročnica-
mi, oreščki in semeni, mlekom in mlečnimi izdelki. Meso
so jedli le ob praznikih ali pomembnih dneh, če so ga
imeli. 

Po drugi svetovni vojni je industrija z bliskovito hitrostjo
začela proizvajati pesticide, umetna gnojila, živalske in
rastlinske hormone, antibiotike in druga kemična sredstva
za pospeševanje rasti in količine pridelave za rastline in
živali. Žal meso in mesni izdelki postajajo glavni deli na-
ših obrokov, čeprav občasno pridejo do nas novice, da
tam nekje daleč stran od naših oči množično pobijejo na
tisoče živali ob izbruhih boleznih (pred nekaj leti bolezen
norih krav, prašičje bolezni, parkljevka, slinavka in bole-
zen modrih gobcev, pred kratkim še dioksinska afera s
piščanci). Strokovnjaki ugotavljajo, da so posledice mega-
lomanske živinoreje in kmetovanja s kemičnimi sredstvi
izčrpana prst, s pesticidi onesnažena zemlja, umirajoči
gozdovi, zastrupljene vode in oceani, topla greda, segre-
vanje ozračja in podnebne spremembe. Kakšen svet
bomo vendar zapustili otrokom? Trenutno pa se soočamo
še z genetiko in gensko spremenjenimi rastlinami. Vlade
EU že dolgo zakonsko dovoljujejo uporabo gensko spre-
menjenih rastlin za živinsko krmo, medtem ko so pred
kratkim sprejeli Codex Alimentium, po katerem dovoljuje-
jo prodajo gensko spremenjenih živil v vsakdanjem življe-
nju človeka. 

Ob vsesplošnem pomanjkanju časa se obrestuje čas,
porabljen za nakupovanje
kakovostne hrane in natan-
čno preverjanje sestave živil
(brez ejev ali s čim manj
škodljivimi konzervansi) pri
našem zdravju in zdravju
naših bližnjih. 

Zaposlene žene nimamo
veliko časa ali znanja za
pripravo zdravih obrokov,
zato se zatekamo k hitro
pripravljeni hrani (fast
food), delno pripravljenim
ali globoko zamrznjenim
živilom, ne lokalno pridela-
ni hrani, sadežem iz drugih
delov sveta (jagode v de-

cembru …), ki niso usklajeni z našimi letnimi časi, ipd.
Te vrste hrane ni treba dolgo žvečiti, zato nam omogoča
hkratno opravljanje drugih dejavnosti: hamburger ali
sendvič pojemo ob računalniku, med pogovorom, ob ča-
sopisu ali televiziji, na cesti … In izgubljamo občutek
okušanja, zaznavanja osnovnih sestavin hrane in zave-
danje delovanja hrane na telo in duha. Strokovnjaki opo-
zarjajo, da bi vsak dan morali popiti od dva do tri litre
brezalkoholnih pijač – najbolje vode, s čimer pospešimo
odvajanje strupov iz telesa. 

Pojesti bi morali od tri do pet obrokov na dan, kar po-
meni jesti večkrat po malo, saj se tako izognemo nešteto
slabim navadam. Predvsem pa bi si morali vzeti čas za
obroke, se posvetiti okušanju in žvečenju, kar olajša delo
želodca, celotnega prebavnega sistema in presnove. 

Po jedi pojdimo na sprehod, kar ugodno vpliva na pre-
bavo. Priljubljeno popoldansko spanje ni priporočljivo,
ker se med spanjem upočasnjuje proces prebavljanja.
Večerja naj bo približno dve uri pred spanjem, ne preveč
pozno. Dnevni obroki naj bi bili ob istem času, saj red
vpliva na uravnano delovanje presnove. Glavno načelo
zdravja bi moralo postati: “Malo jesti in se veliko gibati“. 

Za konec bi dodala besede Eve Bolčič: »Vadbi sem se
pridružila z zanimanjem in brez posebnih pričakovanj.
Zato pa sem bila že po prvih vadbah zelo presenečena
nad pozitivnim učinkom vadbe na splošno počutje. Pri
jogi sta mi najbolj všeč celosten pristop in učinek vadbe
na telo in duha. Jogo sem vključila v svoj tedenski pro-
gram rekreacije kot sproščajočo dopolnitev in popestri-
tev sicer fizično intenzivnejših oblik vadbe, kot sta hoja
in tek.«

Dragi bralci, vse dokler boste vlagali svojo dobro vo-
ljo, pozitivnost in radovednost, kaj lahko v danem polo-
žaju prispevam k boljši kakovosti življenja, boste ostaja-
li enakovreden partner pri zdravju ali zdravljenju. Osta-

jali boste mladostni,
ustvarjalni in z veseljem
boste odkrivali nova ob-
zorja, ki jih ponuja Življe-
nje samo. Največja prese-
nečenja pa boste doživlja-
li ob ponovnih odkritjih
starih znanj, že zdavnaj
preminulih predhodnikov,
večno zapisanih v družin-
ski, narodni ali svetovni
tradiciji. Naj vam želja po
raziskovanju še nepozna-
nega premakne trenutno
obzorje in naj vas popelje
do harmonije telesa, duha
in duše. 

Pozdravljeni!
Malo pozno, v vsakem primeru pa še dovolj zgodaj!

Povem naj, da se v celoti strinjam z oceno, ki jo je v
uvodniku 87. številke SB podal predsednik Zveze, go-
spod Kušar. Takšna priznanja bi bila morda potrebna
tudi prejšnjim uvodnikom, toda ker je bila to ravno
prednovoletna številka in še spodbuden naslov uvod-
nika – Prevzemite nadzor nad svojo boleznijo. ukrepaj-
te takoj! – sem se odločil, da to sporočim uredništvu.

Povsem se strinjam in podpiram tudi aktivnosti, ki
potekajo v zvezi s tekmovanji mladih v znanju o slad-
korni bolezni. Pa ne samo zaradi zelo pozitivnih in dol-
goročnih ciljev, temveč tudi zato, ker sem nekoč sam
sodeloval pri pripravi teh aktivnosti.

Še naprej veliko uspeha pri delu in ozaveščanju
sladkornih bolnikov za nujnost samonadzora. 

Srečko

*
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Za boljšo
cirkulacijo krvi
Natto je tradicionalna japonska jed iz fermentirane soje.
V tradicionalni japonski medicini je delikatesa, ki je koristna
za zdravje krvnega obtoka. Natto NKCP je standardizira-
ni in patentirani izvleček iz natta, 100-odstotno naraven in
ne vsebuje gensko spremenjenih sestavin. Uravnava pre-
točnost (cirkulacijo) in viskoznost krvi. Ima antitrombotični
in fibrinolitični učinek. Natto NKCP je priporočljiv pri ljudeh
s povečanim tveganjem za arterioskle-
rozo (pri povišanem krvnem tlaku, slad-
korni bolezni, povišanih maščobah v
krvi, pri pomanjkanju gibanja itd). Več
informacij je na voljo na spletni strani
www.biobran.si ali po telefonu: 0356
30022, 040 214620. Izdelek lahko ku-
pite tudi v nekaterih lekarnah. Če že
jemljete zdravila, povezana s trombo-
zo ali pretočnostjo krvi, se pred jema-
njem natta NKCP posvetujte z zdravni-
kom ali farmacevtom.

Kuhajmo drugače
Kuharska knjiga Doris Komen Do-
ber tek! Drugačno, originalno, raz-
noliko, izbrano in strastno predsta-
vlja mladostno radovednost pri pre-
izkušanju novih okusov in kombini-
ranju sestavin. Avtorica je sicer di-
plomirana andragoginja ter študent-
ka magistrskega študija na Fakulte-
ti za družbene vede, vendar so nje-
na zanimanja širša od študijskega
in poklicnega področja. V knjigi so
predstavljene jedi, ki ne vsebujejo
dodatkov sladkorja, maščob in bele
moke. Mnogi so precej skeptični,
saj menijo, da so to vendarle sesta-
vine živil, brez katerih težko pripra-
vimo okusen obrok. Recepti so do-
kaz, da je tovrstna kuha mogoča,
uresničljiva, zdrava in okusna. 

Pomoč pri zaščiti in obnovi tkiva ran
Koža je največji človeški organ, ki neposredno povezuje
človeka z okoljem in ga hkrati varuje pred zunanjimi vpli-
vi, zato na njej pogosto nastajajo poškodbe. Izdelki bla-
govne znamke Bionect so pri zdravljenju kožnih poškodb
v veliko pomoč, saj varujejo kožo pred nepotrebnim trenjem,
izgubo vlažnosti, opazno pa skrajšajo tudi čas celjenja.
Sladkorni bolniki, ki imajo težave z rezistentnimi ranami in

morajo skrbno paziti na infekcije, si
lahko z izdelki Bionect olajšajo ži-
vljenje: Bionect SilverSpray daje
zaščito pred bakterijsko okužbo,
krema in blazinice iz gaze Bionect
pa prekrivajo rane ter varujejo pred
drgnjenjem in izsušitvijo. Izdelki so
na voljo v lekarnah in specializira-
nih trgovinah brez recepta. V teh
dneh lahko 30 gramov kreme prej-
mete za ceno 15 gramov.
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n Društvo diabetikov Sežana

Aktivno v novo leto 
Izobraževalna srečanja in učne delavnice se nadaljujejo tudi
letos. Ravno tako smo bili pohodniško razpoloženi že fe-
bruarja, marec pa je bil kot nalašč namenjen skupnemu po-
tepanju.

Obisk se veča, a še ne tako, kot želimo
Po učnih delavnicah v občinah Hrpelje - Kozina in Divači ter po
občnem zboru smo v marcu izobraževanje nadaljevali še v Se-
žani in Komnu. Učne delavnice z naslovom Uravnotežena pre-
hrana – pogoj za uspešno vodenje sladkorne bolezni je vodila
Klara Peternelj, medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Se-
žana. Dosedanje teme so bile skrbno pripravljene in aktualne.
Za uspešno izvedbo delavnic se moramo zahvaliti vsem štirim
občinam, Osnovni šoli Divača in Delavski univerzi Sežana, ki
so nam omogočile brezplačen najem njihovih prostorov.

Ko diabetik na rajžo gre …
Prvi pohod je bil februarja letos v Divači, kjer
smo se iz Dolnjih Ležeč peš napotili do Dan pri
Divači ter se ob sončnem vremenu vrnili na iz-
hodišče, kjer nas je pri Bzkovih v piceriji čaka-
la prijetna malica. Marca smo šli na ogled livar-
ne v Divčih pri Komnu, tam nas je pričakal Jer-
nej Premrl ter razložil delovanje livarne in jo
tudi razkazal. Ob koncu ogleda so nas v livar-
ski menzi odžejali z dobrim zeliščnim čajem.
Nato smo se odpeljali do Dolc, kjer je spome-
nik padlih borcev iz 2. svetovne vojne. Spomi-
nja nas na požig vasi Komen in izgon domači-
nov v Nemčijo. Nato smo jo ubrali na sosednji
hrib, kjer je bil pred leti zgorel ves borov gozd,
danes pa se že zasaja akacija. Pohod smo
končali v gostišču Na placi.

Hop čez mejo 
Tretjič smo se sestali na nekdanjem dvolastni-
škem mejnem prehodu Voglje, kjer nas je ča-

kal domači vodnik Mičo Sekulić. Naš cilj je bil hrib Volnik, tik
ob državni meji. Pot je bila primerna za vse starostne in fizi-
čne skupine, le vrh je bil zahtevnejši. Tam smo si z razgled-
nega stolpa ogledali okolico, od morja do Alp, motila nas je le
rahla meglica. Po sestopu smo se ustavili v gostišču Ravbar
na Dolu pri Vogljah, kjer smo ob topli malici in kozarcu 'ta pra-
vega' proslavili materinski dan; vse prisotne dame so dobile
simbolični nagelj. 

Besedilo in foto: Jože Volovec 

Predavanje o diabetesu za učence 
9. razreda osnovnih šol
Društvo diabetikov Sežana ima v svojem programu seznanja-
nje mladih s sladkorno boleznijo. Eno takih predavanj je bilo v
torek, 10. maja, v Osnovni šoli dr. Bogomirja Magajne v Divači. 
Predavala je Klara Peternelj, medicinska sestra iz Zdravstve-
nega doma Sežana. Enournega predavanja so se udeležili
učenci obeh devetih razredov. Med predavanjem je bilo tudi
nekaj vprašanj učencev, kar pomeni, da se mladi prav tako že-
lijo seznaniti s to boleznijo, čeprav jim želimo, da tega ne bi
nikoli doživeli.

Pavel Škamperle
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n Društvo diabetikov Jesenice

Občni zbor
V marcu smo se člani zbrali na občnem zboru, da bi pregle-
dali delo preteklega leta in si zastavili nove cilje. Začeli smo
sproščeno, s kratkim kulturnim programom, ki ga je izvedel
Jernej Arh na harmoniki. Na zboru so bili pri-
sotni tudi vsi predstavniki gorenjskih društev
diabetikov. Predsednik zveze Janko Kušar je
pozdravil zbor in pohvalil delo društva, še po-
sebej predsednika Ota Keliha, ki je aktiven
tudi v izvršnem odboru zveze. S svojo prisot-
nostjo nas je tudi tokrat razveselil župan Ob-
čine Jesenice in poslanec državnega zbora
Tom Tomaž Mencinger. Poudaril je, da smo
lahko resnično ponosni, saj smo kot Gorenj-
ska v malem. Čestital nam je za naše delo in
dodal: »Pomlad prihaja, bodimo veseli!«

Leto slabih gospodarskih razmer
Kljub ekonomski stiski smo ocenili, da je bilo
naše delo uspešno, vse zastavljene naloge
smo opravili kakovostno in pravočasno. Društvo
ima od letošnjega januarja 504 člane, njihovo število se je v
primerjavi z lanskim letom povečalo za 3,5 odstotka. Če upo-
števamo tudi tiste, ki so nam zaradi svoje sladkorne bolezni
pomagali, je rast članstva 6,1-odstotna. Lani smo obiskali ob-
čine Kranjska Gora, Bled in Bohinj ter s predavanji in učno de-
lavnico približali delo društva čim večjemu številu članov. V
naše društvo je vključenih kar sedem občin. 

Udeležba pri programih različna
V prihodnje bo treba za boljšo, večjo udeležbo poskrbeti z no-
vimi programi. S srednjo zdravstveno šolo dobro sodelujemo,
sodelovanje pa širimo tudi na visoko šolo za zdravstveno in
babiško nego in gimnazijo na Jesenicah. Uspešna je tudi ko-
munikacija z diabetološko ambulanto pri pripravi delavnic in
predavanj, večjo angažiranost le-teh pa pričakujemo z vklju-
čevanjem v delo našega društva. Njihovo sodelovanje in od-

govore na vprašanja pričaku-
jemo ob zdravstveni reformi
in uvedbi referenčnih ambu-
lant za bolnike s kronično bo-
leznijo. Z gorenjskimi diabeti-

čnimi društvi
dobro delamo, dobro je tudi sodelovanje z zve-
zo ter z občinami in Krajevno skupnostjo Sava,
ki nam odstopi prostore. Zavedamo se, da je
zelo težko usklajevati različne zahteve društev,
vendar vemo, da smo skupaj močnejši in le
tako bomo lahko uresničili naloge, ki izhajajo iz
lani sprejetega Nacionalnega programa za ob-
vladovanje sladkorne bolezni 2010–2020.

Neznanke na finančnem področju
Pri oblikovanju programa za leto 2011 smo op-
timistični in prepričani, da ga bomo s prizadev-
nostjo uspešno izvedli kljub številnim finančnim
podvprašajem. Poudarjamo pomen preventive,
ki jo sestavljajo predavanja, izobraževalna okre-
vanja, učne delavnice in meritve. Zavzemali se
bomo za dober socialni program, rekreacijo in
druženje v društvenih dejavnostih, meddruštve-
nih in v okviru zveze. Zaradi zahtevka komisi-
je za sprejem v humanitarne organizacije smo
na občnem zboru sprejeli tudi nekaj sprememb
v pravilih Društva diabetikov Jesenice.
Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki so s svo-
jimi prispevki pomagali, da smo lahko izpeljali
zastavljeni program.

Anuša Ferjan

n Diabetično društvo Ljutomer

25 let društva

Na fotografiji so dobitniki priznanj Zveze društev diabetikov Slovenije ob jubileju ljutomer-
skega društva. Priznanja je podelil Štefan Hari, član izvršnega odbora zveze. Zveza je po-
delila dvanajst priznanj, vendar se Marija Slavinec zaradi bolezni podelitve ni mogla udele-
žiti, Antona Paniča pa žal ni več med nami.

Predsednik društva Oto Kelih je
pozdravil vse navzoče
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n Društvo diabetikov Tržič

Ekskurzija v Lendavo
Na januarsko soboto smo se v mrzlem jutru odpeljali proti
najvzhodnejšemu delu Slovenije, v Prekmurje. Naš cilj je bil
ogled mesta Lendava, ki leži blizu madžarske in hrvaške
meje. Lendava (Ledva) je majhno mesto pod Lendavskimi go-
ricami, ob reki Ledavi. Tretjina prebivalcev je Madžarov, dru-
gi so Prekmurci. Uradni jezik je poleg slovenščine tudi mad-
žarščina, tako da so vsi napisi dvojezični.

Sinagoga in muzej meščanstva
Vodnik, ki nas je popeljal na ogled mestih zna-
menitosti, nam je razkazal Sinagogo, ki je pre-
živela vojne čase, zdaj pa ne služi več svoje-
mu namenu, ker v mestu ni nobenega Žida. V
njej so zdaj likovne razstave in kulturne prire-
ditve. V muzeju meščanstva smo videli delovno
sobo in salon odvetniške družine, razstavljena
pa je tudi lekarniška oprema s konca devetnaj-
stega stoletja. Prikazana je tudi zgodovina ti-
skarstva in dežnikarstva.

Kapelica Svete trojice 
Poznana je zaradi razstavljene mumije Mihae-
la Hadika, ki je leta 1603 padel v boju s Turki.
Od tod je prelep je razgled na Lendavske go-
rice in bližnji Hrvaško in Madžarsko. Tu je tudi
najstarejše židovsko pokopališče.

Najzanimivejša – tristo let stara grajska klet
Povabljeni smo bili na pokušnjo petih vin, saj tu predelujejo in
hranijo vrhunska bela vina. Gospodinja pa nam je prikazala iz-
delavo in peko izvrstnih regionalnih kruhkov, imenovanih pe-
reci. 
Čeprav smo malo zamujali, nas je v hotelu Lipa čakalo kosi-
lo, sledilo je kopanje v prijetno topli termalni parafinski vodi.
Prehitro je minil čas, namenjen za kopanje. Odpravili smo se
proti domu, uživali v prijetni vožnji našega voznika Ika in ša-
lah gospoda Saša. 

Avgusta Jerman

Ogledali smo si izdelavo prekmurskega kruhka pereca

n Društvo diabetikov Ajdovščina in Vipava

Občni zbor
Organizirali smo ga 24. marca, od 235 članov pa se ga je ude-
ležilo osemdeset diabetikov. Člani radi pridejo, saj čutijo pri-
padnost in željo po srečanju. Vsi si prizadevamo, da skupni

čas preživimo veselo. Članice in člani so pre-
težno starejši upokojenci. Na občnem zboru
sta sodelovali tud članici, ki imata častitljivih
90 let. Ko ju pogledaš, se zaveš, da se s slad-
korno boleznijo lahko dobro živi. Obvladujemo
pa jo lahko le z veliko vedrine in v krogu ljublje-
nih. Gospe ljubeče pripeljejo vnuki ter ju tudi pri-
dejo iskat. Želimo jima še veliko let med nami,
saj s svojo igrivostjo dajeta srečanju posebno
vzdušje.

Sonja GroznikObčni zbor je bil dobro obiskan

Vida Vidmar in Perina Batagelj (z leve), dami častitljive
starosti
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I Z  N A Š I H  D R U Š T E V

n Društvo diabetikov Novo mesto

Deset let pohodov
Marca leta 2001 se nam je porodila ideja, da bi za člane vsa-
kih štirinajst dni organizirali rekreativne pohode. Zamisel je
padla na plodna tla, saj so se pohodi začeli že naslednji me-
sec. Začetek je bil bolj klavrn, pohodov se je udeležilo od pet
do sedem članov. Toda nismo odnehali, verjeli smo, da zgle-
di vlečejo, in res se je naša napoved uresničila. Danes nas
manj kot petnajst sploh ne rajža naokoli, in to vsak drugi te-
den.

Kilometrina 
preteklih let
V desetih letih smo se spre-
hodili po bližnji in malo bolj
oddaljeni okolici Novega me-
sta in Dolenjske. Leta 2002
smo stali na vseh kontrolnih
točkah Trdinove poti (res je si-
cer, da nismo prehodili cele
poti – 150 kilometrov, do kon-
trolne točke in nazaj pa smo
hodili dve uri). Ob koncu pol-
letja se vsako leto podamo na
izlet po Sloveniji in organizira-
mo tudi krajši pohod. Preho-
dili smo najjužnejšo pot v Slo-
veniji, od Damlja do Raden-
cev, del Jurčičeve poti s Pol-
ževega na Muljavo, iz Zapla-

ne na Planino nad Vrhniko, z eno uro hoda v eno smer smo
se povzpeli tudi na Kum. Lani smo se sprehodili po Blejskem
Vintgarju in izlet končali v dolini Vrat. Nepozabno doživetje je
bilo gledati na Triglav iz neposredne bližine, med vračanjem
smo se ustavili še v Dovjem ob spomeniku Jakobu Aljažu. Vsi,
ki so se udeležili izleta v Avstrijo, pa ne bodo pozabili vzpona
s parkirišča na višini 1732 metrov na vrh Dobrača (2166 m) in
seveda cvetočih pašnikov. 

Za deseto obletnico v neznano
Kje smo bili in kaj smo videli, pa boste izvedeli v prihodnji šte-
vilki glasila Sladkorna.

Besedilo in foto: Fanika Vovk

Pohodniška zasedba ima vsako leto več pripadnikov 

Vse prezgodaj nas je zapustil dolgoletni član našega društva Peter Ceferin (1942–2011). V
soboto, 16. aprila, smo se na pokopališču v Stari Loki poslovili od njega. Naše društvo se
ga bo spominjalo po njegovi predanosti. Bil je zelo aktiven član društva, saj je deset let vo-
dil občne zbore, bil je predsednik disciplinske komisije, skrbel je za rekreacijo skupine pla-
valcev in nas vedno razveseljeval s svojimi mislimi in idejami.
Njegov značaj in pokončna osebnost sta se odlikovala z izrazitim čutom odgovornosti. 
Vsakomur je znal pozorno prisluhniti in za vsakogar je našel razumevanje. Izžareval je iz-
jemno človeško toplino.
Zaradi svojih plemenitih značajskih potez je imel v društvu širok krog prijateljev. Rad se je
družil z diabetiki in redno je bil prisoten na vseh izobraževalnih programih in pohodih, ki jih
je pripravilo društvo.
Mnogim, ki so poznali Petra Ceferina, je bil vzor življenjskega optimizma, vedrine in pošte-
nja. Bil je tudi ljubitelj literature in vedno, ko je prebral kaj novega, je podelil z nami ob pra-
vem trenutku prave besede.
Njegova odprtost se je oblikovala tudi ob poeziji Neže Maurer. Ob tem slovesu pa mu tudi
ona izreka svoje besede:

»Negotova pot hrepenenja 
je razpeta iz večnosti 
v večnost.«

Našega zvestega in dolgoletnega društvenega prijatelja bomo ohranili v lepem in trajnem
spominu. Peter – za vse tvoje delo smo ti hvaležni, saj bo tvoj glas še dolgo odmeval v na-
ših srcih in društvu. 

Silva Žontar

Petru
Ceferinu 
v slovo
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Datum Vse bi na Čas in zbir no mes to Kon takt na ose ba + tel. št.
Društvo diabetikov Ajdovščine in Vipave
vsako sredo Vodena telovadba v bazenu ob 18.00, Ajdovščina Sonja Groznik, 041 900 952
vsak četrtek Skupinski pohodi okrog Ajdovščine ob 16.00, Ajdovščina Joža Bratina, 05 366 13 76
18. maj Zdravstveno predavanje: Holesterol in diabetes ob 17.00, gostilna Pri Maksu Sonja Groznik, 041 900 952
4. junij Srečanje s člani iz Tolmina Sonja Groznik, 041 900 952
Društvo diabetikov Cerknica
vsak 1. četrtek v mesecu Pohod po okolici Cerknice ob 14.00, pri gostišču Šega Doroteja Nared, 031 652 087
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti sporočijo naknadno Doroteja Nared, 031 652 087
junij ali julij Piknik pri koči LD Zelše po dogovoru Doroteja Nared, 031 652 087
Društvo diabetikov Domžale
vsako sredo Uradne ure od 9.00 do 12.00 društvena pisarna, 01 721 42 79
21. maj Pohod: Moravče–Golčaj ob 9.00, v Moravčah Tone Košmerlj, 041 679 787
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti ob 7.00, postaja v Domžalah društvena pisarna, 01 721 42 79
11. junij Izlet: Kostel ob 7.00, postaja v Domžalah društvena pisarna, 01 721 42 79
18. junij Merčunov pohod ob 7.00, postaja v Domžalah Tone Košmerlj, 041 679 787
Društvo diabetikov Idrija
vsak petek Nordijska hoja z razgibavanjem ob 16.00, UTA Rudolf Franko, 041 959 782
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti sporočijo naknadno Zdenka Bogataj, 031 307 089
junij Srečanje z člani DD Mežica sporočijo naknadno Rudolf Franko, 041 959 782
julij Piknik sporočijo naknadno Zdenka Bogataj, 031 307 089
Društvo diabetikov Ilirska Bistrica
vsak ponedeljek Organizirana telovadba ob 19.00, društveni prostori Venčka Bergoč, 031 475 404
vsako sredo Dežurstvo na društvu z meritvami KS in KT od 11.00 do 12.00 Ivan Bergoč, 041 726 036
vsako sredo Balinanje - ženske in moški ob 17.00, dvorana Zabiče Silva Čotar, 031 234 444
vsako sredo Vaje za sprostitev ob 19.30, društveni prostori Venčka Bergoč, 031 475 404
1. in 16. v mesecu Dežurstvo na društvu z meritvami KS in KT od 10.0 do 12.00 Ivan Bergoč, 041 726 036
Društvo diabetikov Jesenice
vsako sredo Uradne ure, merjenje KS in KT, holesterola, trigliceridov od 17.00 do 19.00, KS Sava na društvu
od 15. do 22. maja Letovanje v Strunjanu avtobus, po prijavah Majda Mihelič, 041 639 415
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti avtobus, po prijavah Čazim Babič, 041 909 961
4. junij Kolesarjenje: Mojstrana-Kranjska gora dogovor na društvu Čazim Babič, 041 909 961
18. junij Merčunov pohod Tržič ob 7.00, dom pod Storžičem in ob 9.00, Lom nad Storžičem Čazim Babič, 041 909 961
25. junij Pohod v dolino Krme ob 9.00, pr`Psnaku Čazim Babič, 041 909 961
2. julij Meddruštveni pohod na Stari vrh pri Škofji Loki ob 9.00, parkirni prostor pri Tehniku v Škofji Loki Čazim Babič, 041 909 961
9. julij Pohod po stari vršiški cesti ob 9.00, hotel Erika v Kranjski gori Čazim Babič, 041 909 961
Društvo diabetikov Kamnik
21. maj Izlet v Prekmurje in Terme Lendava ob 7.00, glavna avtobusna postaja Marjeta Gašperlin, 041 945 186
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti ob 7.00, glavna avtobusna postaja Marjeta Gašperlin, 041 945 186
14. junij Presejalni test - diabetična noga ob 10.00, Kolodvorska 5 Savica Juntez, 041 285 341
18. junij Merčunov pohod Tržič ob 9.00, Tržič Marjeta Gašperlin, 041 945 186
2. julij Meddruštveni pohod na Stari vrh pri Škofji Loki ob 9.00, parkirni prostor pri Tehniku v Škofji Loki Marjeta Gašperlin, 041 945 186
Društvo diabetikov Kočevje
vsak ponedeljek Telovadba s fizioterapevtko ob 17.00, v avli SŠ Kočevje Štefka Ule, 051 410 577
vsako sredo Uradne ure, merjenje KS in KT, holesterola in trigliceridov od 8.00 do 10.00, pisarna društva diabetikov dežurni član in Špela Imenšek, 059 947 202
vsak četrtek Organizirano kopanje v Njivicah na Krku ob 7.00, avtobusna postaja Ksenija Vidoševič, 031 299 555
vsak četrtek Uradne ure, merjenje KS in KT, holesterola in trigliceridov od 16.00 do 18.00, pisarna društva diabetikov Branka Kovačič in Milena Kaligarič, 059 947 202
vsak 1. torek v mesecu Voden pohod v okolici Kočevja ob 14.30, pred pisarno društva Sofija Cvitkovič, 01 895 20 05
vsako 2. sredo v mesecu Informacije in svetovanje od 10.00 do 12.00, pisarna društva diabetikov Ksenija Vidoševič, 059 947 202
vsak zadnji četrtek v mesecu Kopanje v Dolenjskih toplicah ob 9.00, avtobusna postaja Kočevje 041 518 256 in 031 299 555
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti pisno obvestilo Sladkorček, prijave Ksenija Vidoševič, 031 299 555
7. junij Predavanje ob 18.00, učilnica SŠ Kočevje Ksenija Vidoševič, 031 299 555
14. junij Predavanje ob 17.00, učilnica SŠ Kočevje Ksenija Vidoševič, 031 299 555
20. junij Merčunov dan, koraki do zdravja pisno obvestilo Sladkorček, prijave Ksenija Vidoševič, 031 299 555
Društvo diabetikov Kranj
vsak četrtek Organizirana telovadba od 19.15 do 20.15, v Diabetološkem centru društvena pisarna ali 04 202 83 11
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti ob 7.00, avtobusna postaja društvena pisarna ali 04 202 83 11
4. junij Družabno srečanje članov društva ob 10.00, nogometno igrišče društvena pisarna ali 04 202 83 11
11. junij Pohod: Cerklje-grad Strmol ob 9.00, pri cerkvi v Cerkljah društvena pisarna ali 04 202 83 11
16. junij Kolesarjenje ob 16.30, brunarica Štern društvena pisarna ali 04 202 83 11
18. junij Merčunov pohod (organizator DD Tržič) od 7.00 do 9.00, dom pod Storžičem društvena pisarna ali 04 202 83 11
2. julij Pohod na Stari vrh (organizator DD Škofja Loka) ob 9.00, parkirišče Tehnik v Škofji Loki društvena pisarna ali 04 202 83 11
Društvo diabetikov Lenart
vsako sredo Uradne ure od 9.00 do 11.00, v društveni pisarni Jožica Vračko, 031 661 283
vsak 1. ponedeljek v mesecu Pohod po Slovenskih goricah ob 9.00, trgovina Klasek Stanko Cartl, 041 438 573
vsak 3. ponedeljek v mesecu Kopanje v Biotermah Mala Nedelja ob 9.00, trgovina Klasek Stanko Cartl, 041 438 573
vsako 1. sredo v mesecu Merjenje krvnega sladkorja od 9.00 do 11.00, v društveni pisarni Jožica Vračko, 031 661 283
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti ob 8.30, avtobusna postaja Lenart Jožica Vračko, 031 661 283
od 10. do 17. julija Okrevanje v Zdravilišču Laško ob 9.30, avtobusna postaja Lenart Jožica Vračko, 031 661 283
Društvo diabetikov Lendava
vsak ponedeljek Uradne ure in merjenje sladkorja v krvi od 10.00 do 12.00, pisarna društva diabetikov Štefan Hari, 041 798 552
vsak torek in petek Balinanje z balinarsko sekcijo upokojencev urnik na društvu Štefan Hari, 041 798 552
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti prijave do 10. maja na društvu Štefan Hari, 041 798 552
14. junij Predavanje o prehrani ob 15.00, Zveza kulturnih organizacij, Lendava Štefan Hari, 041 798 552
18. junij Športno srečanje pomurskih diabetikov prijave do 10. junija, Murska Sobota Štefan Hari, 041 798 552
Društvo diabetikov Litija
vsak ponedeljek in sredo Uradne ure od 8.00 do 11.00, društvena pisarna Mojca Matoz, 01 898 15 84
vsak ponedeljek in sredo Telovadba ob 19.15, športna dvorana Mojca Matoz, 01 898 15 84
vsak četrtek Pohod po programu ob 8.00, društvena pisarna Mojca Matoz, 01 898 15 84
1. junij Merjenje sladkorja, krvnega tlaka in holesterola od 8.00 do 10.00, v društvu Mojca Matoz, 01 898 15 84
11. junij Izlet h Koroškim splavarjem ob 6.00, izpred društva Mojca Matoz, 01 898 15 84
14. junij Kopanje v Laškem ob 15.00, izpred društva Mojca Matoz, 01 898 15 84

D R U Š T V E N E  A K T I V N O S T I
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Datum Vse bi na Čas in zbir no mes to Kon takt na ose ba + tel. št.
Društvo diabetikov Ljubljana
celo leto Vse informacije o aktivnostih in dodatne informacije 041 708 500 in 031 708 500
vsak ponedeljek Uradne ure, merjenje KS, KT, holesterola od 14.00 do 18.00, Ulica stare pravde 2 01 282 21 33, 040 214 966
vsak torek in četrtek Uradne ure, merjenje merjenje KS, KT, holesterola od 9.00 do 11.00, Ulica stare pravde 2 01 282 21 33, 040 214 966
vsako sredo Voden sprehod z meritvijo krvnega sladkorja pred in po aktivnosti od 10.00 do 12.00, Ulica stare pravde 2 Hermina Šteh, 041 338 372
vsak četrtek Aerobna telovadba od 17.00 do 18.00, Športno društvo Tabor Hermina Šteh, 041 338 372
vsak 1. ponedeljek v mesecu Merjenje glikiranega hemoglobina (Hba1c) in mikroalbuminov od 15.00 do 18.00, Ulica stare pravde 2 01 28 22 133, 040 214 966
vsako 1. in 3. sredo v mesecu Vodna telovadba od 19.00 do 20.00, Inštitut za rehabilitacijo RS Hermina Šteh, 041 338 372
vsako 1. soboto v mesecu Daljši sprehod po okolici Ljubljane ob lepem vremenu po dogovoru Hermina Šteh, 041 338 372
Društvo diabetikov Maribor
vsak dan od pon. do pet. Plavanje in savna v Fontani 4 ure recepcija Fontane
od marca do septembra Razne športne aktivnosti obvestila na spletni strani in oglasni deski društva Lidija Salamon, 02 228 23 10
vsak pon., tor., čet. Uradne ure od 8.00 do 12.00 Lidija Salamon, 02 228 23 10
vsak ponedeljek Kegljanje in namizni tenis od 10.00 do 11 00, dvorana Tabor Sandi Trnjar, 031 299 362
vsako sredo Uradne ure od 12.00 do 16.00 Lidija Salamon, 02 228 23 10
vsak petek Pikado, šah in balinanje od 15.00 do 17.00, vsak 1. petek od 10.00 do 12.00, ŠD Branik Sandi Trnjar, 031 299 362
vsako soboto Redni sprehodi ob 10.00, pred društvom Sandi Trnjar, 031 299 362
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti trgovina Gorenje Lidija Salamon, 02 228 23 10
od 1. do 8. junija Okrevanje na Hvaru glavna avtobusna postaja Lidija Salamon, 02 228 23 10
18. junij Izlet na Veliko planino trgovina Gorenje Lidija Salamon, 02 228 23 10
Društvo diabetikov Mežiške doline
vsak ponedeljek in četrtek Pohodi v okolico Leš ob 16.00, pri Lukanu na Lešah Jaroš Kodrun, 041 420 131
vsak torek Pohodi v okolico Mežice ob 16.00, avtobusna postaja Fanika Verhnjak, 02 823 56 29
vsak torek Pohodi v okolico Kotelj ob 15.00, po dogovoru skupaj z društvom osteroporoze Marjeta Macur, 041 847 401
vsak torek Rekreacija v telovadnici - odbojka ob 17.30, telovadnica OŠ Koroški jeklarji Bojan Proje, 040 712 559
vsako sredo Pohodi v okolico Črne ob 16.00, avtobusna postaja Branko Lepičnik, 041 283 029
23. maj Predavanje soc.medicinski vidiki sladkorne bolezni in zakonodaja ob 18.00, Narodni dom Mežica Bojan Proje, 040 712 559
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti ob 6.00, Črna, po voznem redu ostali kraji Bojan Proje, 040 712 559
29. maj Pohod na Uršljo goro ob 8.00, Naravske ledine Bojan Proje, 040 712 559
18. junij Piknik ob 10.00, pri Sedelšku v Šentanelu Bojan Proje, 040 712 559
Društvo diabetikov Murska Sobota
vsak torek Balinanje od 9.00 do 11.00, balinišču društva upokojencev Helena Copot, 041 343 630
vsak sredo Šah od 8.30 do 10.00, Tomšičeva 15, (dijaški dom) Jože Šadl, 041 806 826
vsak 2. torek v mesecu Uradne ure v prostorih društva diabetikov od 11.00 do 13.00, Tomšičeva 15, (dijaški dom) Helena Copot, 041 343 630
vsako 1. sredo v mesecu Sestanek Društva diabetikov Murska Sobota ob 17.00, v klubu PAC, Lendavska ul. 5 Jožica Gibčar, 041 953 874
od 15. marca dalje Nordijska hoja z grajske ploščadi gradu v Murski Soboti za termine se dogovorimo na občnem zboru Darko Miholič, 041 364 953
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov Slovenije ob 7.00, avtobusna postaja društvena pisarna ali 04 202 83 11
od 5. do 12. junija Izobraževalno okrevanje v Zdravilišču Rogaška Slatina uro sporočimo naknadno, avtobusna postaja Jožica Gibčar, 041 953 874
4. junij Družabno srečanje DD Kranj ob 10.00, nogometno igrišče društvena pisarna ali 04 202 83 11
Društvo diabetikov Novo mesto
vsak dan Plavanje v Termah Šmarješke toplice od 12.00 do 14.00 ali od 19.00 od 21.00 Katarina Šincek, 059 039 855
vsak dan Plavanje v Termah Dolenjske toplice cel dan Katarina Šincek, 059 039 855
vsako sredo Uradne ure od 9.00 do 11.00, Rozmanova ulica 10 Katarina Šincek, 059 039 855
vsako 2. sredo v mesecu Pohod ob 13.30, OŠ Grm Novo mesto Danijela Vidmar, Frančiška Vovk, 059 039 855
vsak 2. četrtek v mesecu Skupina za samopomoč ob 10.00, Rozmanova ulica 10 Majda Kristan, 059 039 855
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti odhod sporočijo naknadno
1. junij Pohod po Resljevi poti ob 13.30, OŠ Grm Novo mesto Danijela Vidmar, Frančiška Vovk, 059 039 855
15. junij Pohod po okolici Orehka ob 13.30, OŠ Grm Novo mesto Danijela Vidmar, Frančiška Vovk, 059 039 855
29. junij Pohod v neznano ob 8.00, Tuš Danijela Vidmar, Frančiška Vovk, 059 039 855
Društvo diabetikov Postojna
vsak ponedeljek Uradne ure, meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka od 9.00 do 11.00, ZD Postojna Mirko Jenček, 041 696 976
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti po prijavah Mirko Jenček, 041 696 976
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 v meseci Naročilo vstopnic za Terme Ptuj od 8.00 do 10.00, društvena pisarna 051 272 804, 02 782 96 41 in  02 755 15 81
vsako 2. sredo v mesecu Razdelitev vstopnic, merjenje sladkorja v krvi in krvnega tlaka od 8.00 do 10.00, društvena pisarna 051 272 804, 02 782 96 41 in 02 755 15 81
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti železniška postaja Ptuj Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
od 17. do 24. junija 7-dnevni preventivni program v Termah Lendava železniška postaja Ptuj Z051 272 804, 02 782 96 41 in 02 755 15 81
15. julij Izlet: Most na Soči-Tolmin železniška postaja Ptuj Zalika Vučak, 051 272 804, 02 782 96 41
Društvo diabetikov Slovenj Gradec
vsako sredo in četrtek Uradne ure od 9.00 do 11.00, društvena pisarna 02 884 10 61, faks: 02 882 99 61
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti športna hala Slovenj Gradec Angela Helbl, 040 742 342
1. junij Kozjak ob 15.30, pri Novi opremi Olga Repotočnik, 040 945 664
8. junij Legen-Papež-Gradišče ob 15.30, pri Novi opremi Olga Repotočnik, 040 945 664
15. junij Orlovo gnezdo ob 15.30, pri Novi opremi Olga Repotočnik, 040 945 664
22. junij Puščavnikova pot-Vodriž ob 15.30, pri Novi opremi Olga Repotočnik, 040 945 664
25. junij Kor. alpe ob 6.00, športna hala Slovenj Gradec Stane Oblak, 040 603 853
Društvo diabetikov Škofja Loka
vsak torek in sredo Uradne ure, meritve holesterola in krvnega sladkorja od 8.00 do 10.00, društvena pisarna Silva Žontar, 031 390 284
vsako sredo Plavanje od 19.00 do 20.00, v pokritem bazenu CSS Marija Mančevski, 031 572 125
vsak četrtek Pohod v okolico Škofje Loke ob 9.00, Podlubnik Marija Mančevski, 031 572 125
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti ob 6.00, avtobusna postaja Škofja Loka Marija Mančevski, 031 572 125
18. junij Merčunov pohod v Tržiču ob 9.00, v Lomu Marija Mančevski, 031 572 125
Društvo diabetikov Velenje
vsak ponedeljek Dežurstvo ob 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 16.00 070 875 519 in 031 769 141
vsako sredo Rekreacija: kopanje, telovadba v vodi, druženje ob 8.30 do 11.30, bazen Topolšica Fanika Jurjovec, 03 891 10 85, 031 437 595
vsako sredo Tedenski pohod po Velenju ob 16.00, Ribiška koča Velenje Matija Boškič, 031 404 564
vsak četrtek Tedenski pohod po Šoštanju ob 16.00, Ribiška koča Šoštanj Fanika Jurjovec, 03 891 10 85, 031 437 595
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti objavljeno naknadno na oglasnih deskah Romana Praprotnik, 041 745 588
junij Srečanje šaleško-savinjsko-koroških diabetikov objavljeno naknadno na oglasnih deskah Romana Praprotnik, 041 745 588
10. julij Logarska dolina-Okrešelj-Kamniško sedlo objavljeno naknadno na oglasnih deskah Fanika Jurjovec, 03 891 10 85, 031 437 595
Zveza društev diabetikov Slovenije
28. maj 16. športno-rekreativno srečanje diabetikov v Murski Soboti ob 10.00, letališče Murska Sobota, prijave na društvu 01 430 54 44
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U G O D N O S T I

POPUSTI IN UGODNOSTI ZA IMETNIKE ČLANSKIH IZKAZNIC V LETU 2010

ZDRAVILIŠČA
Terme Dobrna, Dobrna 50, Dobrna; tel.: 03 780 81 10,
faks: 03 780 81 11. Priznajo 5-% popust na redne cene pro-
gramov MC, razen specialističnih pregledov in zdravstvene
nege, na redne cene programov Hiše na travniku in na sto-
ritve Hiše na travniku. 10-% popust na vse programe nasta-
nitve po rednem hotelskem ceniku, na redne cene Dežele
savn od torka do četrtka, od 12. do 15. ure, na redne cene
storitev Medicinskega centra. 15-% popust na redne cene
kopanja in kombinacije storitev kopanja (brez kombinacij s
kosilom ali večerjo), od torka do četrtka, od 12. do 15. ure,
ter na redne cene kopeli v ZD. Uveljavljanje popustov: popu-
ste za navedene storitve člani društva uveljavljajo na podla-
gi članske izkaznice društva, katere podatki so identični po-
datkom predloženega osebnega dokumenta. Z uveljavlja-
njem popustov iz ponudbe se izključujejo vsi ostali popusti.
Popusti veljajo za individualne rezervacije (brez posredova-
nja agencij).
Terme Krka - Izvajalec bo na podlagi pogodbe za leto 2011
zagotavljal članom društev naslednje popuste: Terme Dolenj-
ske Toplice - 10-% popust na redne cene bazenov v Laguni v
Wellness centru Balnea (popust od ponedeljka do petka). Ter-
me Šmarješke Toplice - 10-% popust za pregled pri kardiolo-
gu in za obremenilno testiranje (obe storitvi je potrebno opra-
viti skupaj). Talaso Strunjan - 10-% popust na pavšalni program
zdravljenja. Popusti veljajo na individulane cene storitev iz red-
nega cenika, popust ne velja za programe in akcijske cene. Na-
ročniki lahko uveljavljajo popust samo z veljavno člansko iz-
kaznico in osebnim dokumentom. 
Thermana Laško, Zdraviliška cesta 6, Laško, nudi v letu 2011
članom društev njihovim družinskim članom ter prijateljem
pri koriščenju storitev v Thermani Laško naslednje ugodnosti:
20-% popust za naslednje storitve: bazen, savno in kombina-
cija teh storitev v Zdravilišču Laško in Wellness Parku Laško;
10-% popust za wellness storitve in zdravstvene storitve v
Zdravilišču Laško in Wellness Parku Laško. V primeru pred-
časnega izhoda iz Termalnega Centra Wellness Parka Laško
so člani društva, njihovi družinski člani ter prijatelji upravičeni
do vračila denarja po uradnem ceniku. Člani, njihovi družinski
člani ter prijatelji lahko koristijo popust na podlagi predložitve
veljavne izkaznice člana društva, članske kartice Thermana clu-
ba in njegovega osebnega dokumenta s sliko. Popust velja na
dan koriščenja storitve. Popust se ne sešteva z ostalimi popu-
sti, ki jih nudi Thermana. 
Unior, Program Turizem, Cesta na Roglo 15, Zreče; tel.: 03
757 61 62 in 03 757 61 55. Člani imajo pri rezervaciji bi-
vanja v Uniturjevih centrih Rogla in Terme Zreče 10-% po-
pust na redne cene penzionov, polpenzionov, najemov in pa-
ketov.
Lifeclass hotels & SPA Portorož,; nudijo naslednje ugodnosti:
10-% popust na vse aranžmaje v letu 2011 (uradni ceniki) in
10-% popust na vse wellness storitve v njihovih termah in sed-
mih wellness centrih dobrega počutja (Thalasso, Shakti –
Ayurveda, Wai Thai, Lepotni center, Sauna Park, Termalno-re-
kreacijski center in Medicinski in fizioterapevtski center). Po-
pust se izključuje z ostalimi akcijskimi ponudbami. Naročniki
lahko uveljavljajo popust samo z veljavno člansko izkaznico.
Omenjeni popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcija-
mi.
Rogaška Hoteli & Lotus Terme, Zdraviliški trg 6, Rogaška Sla-
tina; tel.: 03 811 40 00, faks: 03 811 47 32. Vsem članom ob
predložitvi članske izkaznice nudijo do 24. decembra 2011 v
Grand hotelu Sava**** in Hotelu Zagreb**** 10-% popust na
5- in 7-dnevni polpenzion v okviru katerega nudijo: neomeje-
no kopanje v bazenih s termalno vodo in uporabo savn v Lo-
tus Termah, jutranjo gimnastiko in vodno aerobiko, uporabo

kopalnega plašča in brisače za kopanje, steklenico mineral-
ne vode Donat Mg v sobi, tematsko večerjo (ob sredah), sve-
čano večerjo ob svečah (ob sobotah), vsak večer ples in za-
bavo v kavarni Imperial, program za duhovno in športno pre-
bujanje: »pozdrav jutru«, aquaaerobiko, jogo, plesne večere v
kavarni, družabne igre, organizirane sprehode, nočno kopanje
v petek in soboto do 23. ure ter vsak dan pitje zdravilne mine-
ralne vode Donat Mg. Več informacij na info@hotel-sava-roga-
ska.si in www.rogaska.si.
Center Spa Perla, Kidričeva ulica 7, Nova Gorica (v hotelu Per-
la), nudimo na osnovi predložene članske izkaznice pri plači-
lu z gotovino 10-% popust na posamezne vstope v bazene in
savne ter 5-% popust na vse masaže. Več informacij na tel.:
05 336 33 33 – recepcija centra Spa Perla.

SANITETNI MATERIAL ZA DIABETIKE IN DRUGO
Zobozdravstveni center Alfa Dental, Železnikova ulica 4,
Maribor; tel.: 02 620 73 00, 031 612 639, e-pošta:
info@alfa-dental.si, www.alfa-dental.si. V novem, tehnološko
sodobno opremljenem centru nudijo vse vrste zobozdravstve-
nih storitev: protetične in implantološke storitve, parodontal-
na zdravljenja, estetsko zobozdravstvo, samostojno opra-
vljajo tudi ortopantomografsko in lokalno slikanje zob. Po-
seben poudarek dajejo skrbi za zdravje zob in obzobnih tkiv.
V ta namen pacientom s strokovnimi nasveti in praktičnimi
ponazoritvami pomagajo vzdrževati ustrezno ustno higieno,
v primeru razvite parodontalne bolezni pa skrbimo za njen
nadzor in zdravljenje. Članom zveze društev diabetikov ob
predloženi članski izkaznici nudijo 10-% popust na vse sto-
ritve.
Gib sistem – Specializirana prodajalna obutve in vložkov po
meri, Zaloška cesta 87, Ljubljana, tel.: 01 544 20 63. V
specializirani trgovini nudijo brezplačno strokovno svetova-
nje glede primerne obutve in vložkov po meri ter oskrbo z
obutvijo na naročilnico ZZZS. Ob predložitvi članske izkaz-
nice nudijo 5-% popust za nakup obutve za diabetike in 10-
% za ortopedske vložke po meri. Popust ne velja za artikle
na naročilnico ZZZS za medicinsko tehnični pripomoček in
izdelke v akciji. Popusti se ne seštevajo. Več na www.gib-si-
stem.si.
Salon Divina, Ulica Talcev 2, Ljubljana Poljane. Urejeno sto-
palo - ugodje na vsakem koraku, medicinska pedikura in
nega nog, strokovna obravnava diabetičnega stopala, mani-
kura in nega rok, ročna limfna drenaža, refleksna masaža sto-
pal in vodna terapija aqua detox. Članom društva omogoča-
jo 5-% popust za vse storitve. Svoj obisk naročite po tel.: 01
434 38 21 ali 040 247 724.
Proloco medico, trgovina Hrvatski trg 1, Ljubljana, www.pro-
loco-medico.si. Vsem članom nudijo ob predložitvi izkaznic
5-% popust za vse artile, ki niso v akcijskih prodajah, ne gle-
de na vrsto plačila (popust ne velja za artikle, ki jih dobijo
kupci ob predložitvi naročilnice za medicinsko tehnični pri-
pomoček v breme ZZZS).
Zaloker & Zaloker, Kajuhova ulica 9, Ljubljana, tel.: 01 542
51 11. V specializirani trgovini vam nudijo 10-% popust za
nakup sodobnih merilnikov za merjenje glukoze v krvi, tes-
tnih lističev in lancet proizvajalca Bayer ter začasne po-ope-
rativne obutve proizvajalca Schein. Za informacije o izdelkih
in svetovanje jih lahko pokličete na brezplačno štev.: 080
1880 ali obiščete spletno stran: www.zaloker-zaloker.si.
Vsem uporabnikom Bayerjevih merilnikov nudijo brezpla-
čne baterije in menjavo.
Upina, dopolnila k prehrani – Jurčkova 231, Ljubljana (Rud-
nik), tel.: 01 427 20 83. Nudijo 10-% popust na Lecitine, Ant-
hogenol, Omega 3, Kavo karamel, sladila Sunvit ter nove uni-
katne instant čaje Upite' (zeleni, črni, beli, hibiskus ter ti čaji z
dodatki) do 31. decembra 2011 v njihovi trgovini. Obiščite jih

ali pokličite za brezplačni katalog izdelkov ali vzorčkov! Več in-
formacij boste našli na www.upina.si.
Mikro+Polo, Zagrebška cesta 22, Maribor. V spletni trgovini
www.znamidozdravja.si vam na osnovi članske izkaznice nu-
dijo 10-% popust pri nakupu nogavic za diabetike Reflexa in
drugih izdelkov za celo družino iz redne ponudbe. Dobavni rok
je od 3 do 5 dni s plačilom po povzetju. Nudijo garancijo ka-
kovosti; če z nogavicami Reflexa ne boste zadovoljni, jih lah-
ko v roku 30 dni z računom vrnete. Nogavice za diabetike Ref-
lexa lahko naročite po spletu: www.znamidozdravja.si ali po tel.:
02 614 33 34, 02 614 33 30.
Optika Primc, Cesta na Klanec 3a, Kranj, tel.: 04 235 45 70,
041 378 955, www.optikaprimc.com. Vsem članom ob pred-
ložitvi članske izkaznice nudijo 20-% popust pri nakupu no-
vih korekcijskih očal, 20-% popust pri nakupu sončnih očal
in brezplačno kontrolo vida (predhodna najava po telefonu).
Popusti se med seboj ne seštevajo!
Frizerstvo Vera (Konrad Vera in Pahor Leon), vam v svojem
salonu na Tržaški cesti 35, Postojna, na osnovi predložene
članske izkaznice, nudi 15-% popust na frizerske storitve.
V trgovinah Kosič vam v trgovinah z obutvijo na Tržaški ce-
sti 4, v Postojni, na Cankarjevi 18 in Bazoviški 32 v Ilirski Bi-
strici, na osnovi predložene članske izkaznice, nudijo 5-% po-
pust na obutev.
Podjetje Imprint se ukvarja z uvozom in prodajo vrhunskih
masažnih stolov priznanih svetovnih proizvajalcev. Z dejav-
nostjo se ukvarjajo že od leta 2003. Članom Zveze društev dia-
betikov Slovenije nudijo ob predložitvi članske izkaznice 15-
% popust za masažne stole iz redne in elitne ponudbe in 10-
% popust na male masažne pripomočke. Ob preizkusu in na-
kupu nudijo tudi strokovno svetovanje. Vabijo vas, da jih obiš-
čete v salonu na Litijski cesti 38 v Ljubljani ali jih pokličete po
tel.: 01 521 15 87. Več na www.imprint.si.
BBlight, Branko Burja, Straže 99, Mislinja; tel.: 059 075
240 ali 064 105 992. 10-% popust pri nakupu filtrov za pit-
no vodo, sanitarne potrebe in sobnih ionizatorjev (čistilcev
in izboljševalcev zraka). Ogled in dodatne informacije na
http://www.bblight.si.
Sanolabor, www.sanolabor.si. Pri nakupu v Sanolaborjevih spe-
cializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripo-
močki, zdravili brez recepta in raznovrstnimi izdelki za zdravo
življenje po vsej Sloveniji, nudijo vsem članom 5-% popust. Po-
pust ne velja za blago, katerega cena je znižana ali je v akciji.
Specializirane Sanolaborjeve prodajalne: Ljubljana, Citypark,
Šmartinska 152, tel.: 01 521 12 88; Cigaletova 9, tel.: 01 23
25 371; Koseze, Ulica bratov Učakar 54, tel.: 01 510 84 48;
Celovška 280, tel.: 01 510 85 19, Vič Interspar, Jamova 105,
tel.: 01 423 73 00, Leskoškova 4, tel.: 01 585 43 40, Domža-
le, Slamnikarska 1, tel.: 01 724 44 23; Postojna, Zdravstveni
dom, Prečna 2, tel.: 05 720 36 10; Brežice, Zdravstveni dom,
Černelčeva 8, tel.: 07 499 32 00; Sevnica, Zdravstveni dom,
Trg svobode 14, tel.: 07 816 28 40; Ribnica, Zdravstveni dom,
Majnikova 1, tel.: 01 836 97 56; Maribor, City Maribor, Ul. Vita
Kraigherja 5, tel.: 02 231 05 76; Novo mesto, Mercator cen-
ter, Podbevška 4, tel.: 07 39 30 260; Slovenj Gradec, Merca-
tor center, Ronkovska 4a, tel.: 02 883 86 06; Trbovlje, Trg re-
volucije 26, tel.: 03 563 02 96; Nova Gorica, Mercator center,
Industrijska cesta 6, Kromberg, tel.: 05 333 44 96; Murska So-
bota, Ulica Staneta Rozmana 7, tel.: 02 536 10 30; Velenje,
Tomšičeva cesta 13-15, tel.: 03 897 73 20; Jesenice, Merca-
tor center, Spodnji Plavž 5, tel.: 04 583 64 60; Koper, Prista-
niška 2 (na tržnici), tel.: 05 626 26 70; Celje, Mercator center,
Opekarniška c. 9, tel.: 03 491 17 01; Prosana, Kocbekova uli-
ca 4, tel.: 03 544 33 95; Kranj, Bleiweisova (poleg Eurospina),
tel.: 04 252 11 34.

Zve za dru štev dia be ti kov Slo ve ni je nudi ugodnosti in popuste za člane društev diabetikov, ki imajo članske izkaznice. Ugodnosti in po pus ti 
ve lja jo sa mo za imetnike članskih izkaznic, ki jo predložijo v recepciji ali pri blagajni pred izdajo računa. Po pus ti ne ve lja jo za sku pi ne in se ne sešte va jo.
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N A G R A D N A  K R I Ž A N K A

Nagrade za tokratno križanko podarja
podjetje Johnson & Johnson d.o.o., Lifescan.

Rešene križanke s kuponom pošljite do 
15. junija 2011 na naslov: Zveza društev
diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana, s pripisom “Nagradna
križanka”. Ne pozabite napisati vaše davčne
številke in davčne izpostave.

#

EKSPERIMENT DEL
BESEDILA

NAŠ
NARAVO-
SLOVEC

(avtor 21 knjig)

ORIGINALNO
IME

REKE
TIBERE

KLIC,
POZIV;

ST. GRŠKI
SLIKAR

ZGODOV.
MESTECE

PRI
ZADRU

ZAZNAVA
SNOVI

S TIPOM

SLAVNA
SLIKA
IVANA

GROHARJA

SNOV,
TVAR

LASTNOST
JEDI,

KI STOJI
DALJŠI ČAS

LOČITEV
OD

CELOTE

NAŠA
DRŽAVA

9

UŽIVANJE
V

BANJI

1
DVOJICA

12

HUD
ZLOČIN

6
MEHKA
KOVINA

(Na)

Veliko
sreče

pri
žrebu!

LITIJ
HISTERIČNE

OSEBE

KEMIJSKI
ELEMENT

(Se)

POLJSKI
PISATELJ
(iz: NEH)

OTOK PRI
SUMATRI

8

Jo boste
rešili 
do 

konca?
KATERI

IME PESNICE
ČERNEJEVE

VID TURK

PRIPADNIK
INKOV

ZLITINA
ZA

SPAJANJE
KOVIN

NAŠA
SLIKARKA
(Milena);

iz: SENIUK

IMPRESIJA
PLAT

ZAČIMBA
DOBRA
MISEL

ROMULOV
BRAT

ŽENSKA,
KI SKRBI ZA DRUGO

OSEBO

PIHALO
Z

VISOKIMI
TONI

VODNA
GOSPO-
DARSKA

DEJAVNOST

GLAVNO
MESTO

JORDANIJE

RISAR
SRBSKA

LETALSKA
DRUŽBA

5

EKSTREM-
NOST

4 PRITOK 
RONE V FR.
NOG. KLUB
IZ MILANA

DOBA MED
ZRELOSTJO

IN
STAROSTJO

GL. MESTO
ITALIJE

EKSPLOZIV-
NO TELO

GLAVNO
MESTO

MAROKA

ZNANJE JE
- - - - -

ZA
USPEH

REKA NA
TAJSKEM
MORSKA

RIBA

RUSKO
LOVSKO

REAKCIJSKO
LETALO

VEČJI
JADRANSKI

OTOK

BODEČ
GRM

Z MODRIMI
JAGODAMI

2 TOČKA
V ŠPORTU

PTIČ IN
SADEŽ

10 MITOLOŠKI
GRŠKI

LETALEC
DUŠAN JARC

VEČJE
SRBSKO
MESTO

PLUTOVINA
RONALD
(krajše)

- - - - - -,
DVOJINA,
MNOŽINA

3

SPLETKA

11 Sestavil
Jože

Petelin

ŽELEZOV
OKSID

VELETOK
V

SIBIRIJI

SISTEM
CEVI

7

MLAHAVOST
MIŠIC

Kupon za nagradno križanko št.89 (maj 2011)

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:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12






