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Uvodnik

Hanibal  
pred vrati

M oram reči, da mi je Hani-

bal kot zgodovinska figura 

simpatičen, en tak good 

guy ali po naše dober 

dečko, ki se je upal postaviti po robu 

veličastnemu rimskemu imperiju. Kako 

so bile izvežbane rimske legije, da so 

lahko kjerkoli in v vsakem vremenu zma-

govale in kaj so vojaške zmage, kronane 

s triumfi, pomenile v krhkem in kupljivem 

ravnovesju politične moči rimskih velja-

kov na Forum romanumu, si preberite v 

odličnih zgodovinskih romanih Conn Ig-

uldna. Tale Hanibal se je podal nad Rim 

iz današnjega Tunisa, prehodil s svojo 

vojsko tisočkilometrske razdalje Afrike, 

Španije in Francije vse do Alp, jih prečil in 

to je bilo prvič in zadnjič, da so po Alpah 

hodili sloni ter se okrepljen z imperiju 

nasprotnimi vojaškimi enotami, ki so se 

mu priključile na samem Apeninskem 

polotoku bližal Rimu…

Postimo za hip zgodovino, k njej se 

vrnemo na koncu in poglejmo novo 

zdravstveno reformo, ki se nam obeta 

pod ministrom Marušičem. Ukinitev 

prostovoljnega zavarovanja v prid 

solidarnejšemu zbiranju zdravstvenega 

denarja iz obveznega zavarovanja, pre-

vetritev pravic iz košarice, kjer se je na-

bralo marsikaj, kar tja ne sodi (ne nujni 

reševalni prevozi, pogrebnine in posm-

rtnine itd.), reorganizacija zdravstva, v 

katerem bi namesto tisoč direktorjev up-

ravljalo zdravstvene sisteme nekaj deset 

sposobnih managerjev in še mnogokaj, 

vse s ciljem dostopnejšega zdravstvene-

ga sistema, vse to se mi zdi dobro zastav-

ljeno in prav logično, vredno ministra, ki 

je po izobrazbi matematik. Ampak kaj, ko 

si ljudje ob najbolj srečnih, prazničnih in 

vznesenih trenutkih ne želimo dobrega 

zdravstva – temveč dobrega zdravja. 

To pa je velika razlika, in če mislite, da 

je odločitev za zdravje zgolj vaša os-

ebna stvar, se motite. Na to, ali bosta 

državljan, oziroma državljanka zdrava, 

najodločilneje vplivajo štirje družbeni 

dejavniki: revščina, izobraženost, za-

poslenost in družbena neenakost. Zelo 

izobraženi in pametni ljudje, ki jih poznam, 

mislijo, da je odločitev za družinski izlet 

v hribe stvar osebne odločitve in kako 

malo bi bilo kdaj treba storiti, da bi bili 

ljudje bolj srečni in zdravi. Napačno! Raz-

gibano preživljanje prostega časa brez 

kajenja, mastne in preobilne hrane, kar je 

predpogoj za dobro zdravje, enostavno 

ni nekaj, kar bi lahko pričakovali od ne-

koga, ki je manj izobražen, ki je morda 

celo izgubil službo, ki nima denarja in je 

nasploh v neenakem položaju do drugih. 

Zato ni res, kar je nekdaj trdil Kardelj, ko 

je teoretično razložil misel in smisel so-

cializma: da sreče človeku ne more ust-

variti država, srečo si lahko človek ustvari 

samo sam. To je velika zgodovinska laž, 

ki jo ta trenutek sesuvajo vse revolu-

cionarne množice na afriškem severu 

in v Evropi, ko terjajo prerazporeditev 

družbenega bogastva. Ko zahtevajo 

službe in zaposlitev, bi lahko mirno 

zahtevali tudi, da hočejo ostati zdravi in 

živeti tako dolgo kot bogataši.  

Zdravstveno reformo sprejemamo v 

kriznem času, ko pavperizacija celih 

slojev prebivalstva, ki bodisi ne dobi 

služb ali pa jih izgublja, pripravlja ugod-

na tla za razmah štirih najpogostejših 

bolezni slabega življenjskega stila. 

V tej jako neprijetni luči, ne obljublja 

zdravstvena reforma zdravju naroda 

nič novega: »... Z zgodnejšim odkrivan-

jem in preprečevanjem nastanka de-

Urednica DaRJa LOVšIN

javnikov tveganja lahko večino bolezni 

preprečimo. V ta namen je potreben 

hiter in ustrezen dostop državljank in 

državljanov do vseh informacij, ki jih 

lahko pravočasno vgradijo v svojo ak-

tivno ter ustrezno skrb za lastno zdravje, 

itd ...«

Ali lahko ob zapiranju tovarn, izgubljanju 

delovnih mest in obubožanju prebivalst-

va res verjamemo, da bo zdravstvo samo 

uspelo rešiti problem zdravja naroda? Ali 

je že kdo, razen kakšnega novinarja, jas-

no povedal, da  bodo odpuščeni delavci 

kot bodoča armada kroničnih bolnikov 

postali še večji socialni in ekonomski 

problem, kot zdaj mislimo in bodo ver-

jetno tudi prej umrli? 

Za spoprijem z »dejavniki« je zdravstvo 

samo prešibko, oziroma ni njegova nalo-

ga, da ustvarja razmere, v katerih si bodo 

ljudje lažje kovali svoje zdravje in srečo. 

To je naloga države z vsemi njenimi min-

istrstvi. V svetu že nekaj časa govorijo, 

da so kronične nenalezljive bolezni 

zaradi epidemičnosti postale razvojno 

družbeno vprašanje. Zaradi tega ne ver-

jamem, da bodo stari preventivni vzorci v 

resnici preprečili val naraščanja bolezni. 

Če ne bo preprečevanje kroničnih nenal-

ezljivih obolenj postalo bolj pomembno 

od njihovega odkrivanja in zdravljenja, in 

če ne bo zdravje vgrajeno kot razvojno 

vprašanje v strateške družbene doku-

mente, se nam bo zgodilo tako, kot se 

je zgodilo Hanibalu, prišel je čez Alpe, a 

ker ni šel nad Rim (zgodovina ne ve, zakaj 

ne), je izgubil vojno.

Dito smo, kot vidite prenovili, upam da jo 

boste takšno še raje prebirali, vabim pa 

vas tudi na največji diabetes portal, ki ga 

bomo zagnali sredi aprila. Kliknite na dia-

betes.si.



O bolenje krvnih žil mrežnice 

je postalo »splošna ljudska 

bolezen.« V medicini to pojasn-

jujejo z dejstvom, da ima 25 % 

diabetikov diabetično retinopatijo, zelo po-

gosto okvaro mrežnice, ki se pojavi po več 

letih diabetesa. Ta je najpogostejši vzrok 

za izgubo vida v razvitem svetu. Na podlagi 

najnovejših, obsežnih mednarodnih študij 

so se spremenila stališča do zdravljenja 

takšnih bolnikov. Doslej so diabetično 

retinopatijo standardno zdravili s fotoko-

agulacijo, oziroma laserskim zdravljenjem. 

»To zdravljenje je zdaj zamenjala nova 

generacija zdravil«, poudarja dr. Schmidt-

Erfurth. Poleg bioloških zdravil, ki jih z in-

jekcijo občasno vbrizgajo v oko, so v zadn-

jih letih razvili biološke vsadke za oči. Eden 

takšnih je vsadek s kortizonom, ki so ga v 

Evropi pred kratkim dovolili pri zdravljenju 

očesa enega od bolnikov s sladkorno 

boleznijo. Vsadek, s premerom 6 mm de-

luje v očesu 6 mesecev. 

Povzeto po časopisu Delo, 7. marec 2011

O tem smo povprašali mag. dr. Davorina 

Sevška, specialista oftalmologa z ljubljan-

ske Poliklinike, ki je v odgovoru razkril 

ne le to, da v Sloveniji uporabljamo vse 

omenjene novosti, temveč tudi, da smo 

bili pri nekaterih vodilni v Evropi.

Časopisno podjetje Delo ima čudno poli-

tiko, da jih ne zanima, kaj delajo slovenski 

zdravniki. Na Univerzitetni očesni kliniki 
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Zdravljenje očesnih sprememb pri sladkornih bolnikih 
že nekaj let temelji na laserskih žarkih. Kot vsa področja 
medicine, se tudi oftalmologija razvija z izjemno hitrostjo. 
Zanimalo nas je, kakšno je trenutno stanje pri nas. 

že tri leta zdravimo makularni edem, ki 

nastane pri vlažni obliki starostne de-

generacije makule zaradi submakularne 

neovaskularzacije, z apliciranjem intra-

vitrealnih injekcij anti-VEGF-a (Avastina) 

in kortikosteroidov, triamcinolona (IVTA). 

Tudi difuzni makularni edem, ki nastane 

pri diabetični retinopatiji zdravimo z intra-

vitrealnimi injekcijami Avastina in triamci-

nolona (Kenalog), ki deluje 4 mesece, lani 

pa je firma Allergan začela z akcijo, da se 

injicira v oko deksametazon – depo, ki se 

počasi sprošča in deluje 6 mesecev, je pa 

10 krat dražji od Kenaloga.

Pred 7 leti pa smo začeli zdraviti 

vlažno obliko starostne degeneracije 

Tekst: NEŽa cUNDER
Foto: NEŽa cUNDER

s fotodinamično terapijo (PDT), tj. kom-

binirana metoda verteporfin in laser.

Lani junija smo začeli zdraviti makularni 

edem različne etiologije z mikropulznim 

laserjem, ki nima toplotnega efekta in 

lahko z njim »pečatimo« v sami makuli. Ta 

laser je novost v Evropi in smo z njim zelo 

zadovoljni, saj se  je pri vseh  pacientih 

že po enem mesecu zmanjšal makularni 

edem. To zdravljenje se lahko primerja z 

injiciranjem intravitrealnih zdravil, seveda 

brez komplikacij (endoftalmitis, glavkom, 

ablacija retine...).

 

 Prim.mag.Davorin Sevšek,

 Predstojnik laserskega oddelka

                 NaPREDEk V LaSERSkEM ZDRaVLJENJU    DIaBETIčNEga OčESa 

Mikropulzni laser  
v Sloveniji že dve leti

V SLOVENIJI SMO Na 
TEkOčEM Z RaZVOJEM zaradi 

diabetesa

 

Bolezni oČi



O napredku laserskega zdrav-

ljenja smo se pogovarjali 

s prim.mag. Davorinom 

Sevškom, specialistom oftal-

mologom, ki vodi lasersko ambulanto lju-

bljanske očesne klinike.

Kdo so primerni bolniki za lasersko 

zdravljenje?

Za lasersko zdravljenje so primerni bolniki 

z napredovalo diabetično retinopatijo in/

ali makulopatijo. Na očesni mrežnici, ozi-

roma rumeni pegi so prisotne spremem-

be, ki vplivajo predvsem na ostrino vida. 

Kadar pa je mrežnica v celoti okvarjena, 

z laserjem vida ne moremo več povrniti. 

Kako zgleda postopek laserskega 

zdravljenja? ali je za bolnika boleč?

Pri bolniku najprej določimo vidno ostrino, 

nato mu v oko kapnemo snov za širjenje 

zenice in lokalni anestetik, ki omogoča, 

da je poseg brez bolečin. Na roženico 

vstavimo kontaktno lečo z gelom in skozi 

usmerimo laserski žarek. Po posegu oko 

speremo, namažemo z zdravilom in pokri-

jemo s tamponom za 2 uri. Bolnik gre 
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Diabetična retinopatija je v 
današnjem času najpogostejši 
vzrok za slepoto. Gre za 
skupek sprememb, ki se 
pojavijo pri sladkornih 
bolnikih na očesni mrežnici 
zaradi okvarjenih drobnih 
žil. Vzrok za nastanek še ni 
popolnoma znan, dokazani pa 
so dejavniki, ki pripomorejo k 
razvoju omenjenih sprememb. 
Najpomembnejši so: povišan 
krvni sladkor, čas trajanja 
sladkorne bolezni, povišan 
krvni tlak, debelost, povišan 
holesterol. Bolnik najprej opazi 
slabšanje vidne ostrine in 
prepoznave barv, nezdravljena 
diabetična retinopatija pa 
lahko v končni fazi povzroči 
hudo poslabšanje vida ali celo 
slepoto. 

očesno obolenje ali retinopatija 
je vodilni vzrok slepote in 
težav z vidom pri starejših 

ljudeh v razvitem svetu. okrog 
2 odstotka ljudi, ki imajo 

diabetes 15 let, oslepi, pri 10 
odstotkih pa se razvijejo hujše 

težave z vidom.

lahko takoj domov, pogoj je le, da ne vozi 

avta in da ima spremstvo.

Kakšni so nezaželeni stranski učinki?

Če si bolnik po posegu oko menca, lahko 

pride do nastanka drobnih poškodb 

roženice. To želimo preprečiti tako, da 

oko prekrijemo.

Katere laserje uporabljate v Sloveniji za 

zdravljenje diabetične retinopatije?

Na Univerzitetni očesni kliniki v Ljubljani 

uporabljamo dve vrsti laserjev. Prve im-

enujemo fotokoagulatorji. To so laserji, 

ki imajo toplotni učinek na očesno tkivo. 

Z njimi na mrežnici povzročimo nastanek 

malih opeklin (laserskih pečatov), ki se po 

enem tednu zabrazgotinijo. Maja 2010 pa 

smo začeli za zdravljenje otekline rumene 

pege uporabljati mikropulzni laser, ki za 

razliko od fotokoagulatorja ne povzroča 

opekline ter brazgotine na mrežnici in 

ga zato lahko varno uporabljamo v pre-

delu rumene pege. Ta način laserskega 

Slovenski strokovnjaki so med prvimi v evropi pred dvema letoma začeli uporabljati mikrop-
ulzni laser, ki ga po uspešnosti primerjajo z učinkom kortikosteroidov in bioloških zdravil, le 
da pri zdravljenju z njim ni zapletov.

zdravljenja ne predstavlja novosti samo v 

Sloveniji, ampak tudi v Evropi.  Z njego-

vim delovanjem smo zelo zadovoljni, saj 

se je v prvi opravljeni študiji že po enem 

mesecu pri vseh bolnikih oteklina rumene 

pege zmanjšala. To metodo zdravljen-

ja lahko po uspešnosti primerjamo z 

učinkom kortikosteroidov in bioloških 

zdravil (anti-VEGF) na oko, le da pri zdrav-

ljenju z mikropulznim laserjem ni zapletov.

Tekst in foto: NEŽa cUNDER

                 NaPREDEk V LaSERSkEM ZDRaVLJENJU    DIaBETIčNEga OčESa 

Mikropulzni laser  
v Sloveniji že dve leti
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Kakšna zdravila uporabljate za zdrav-

ljenje diabetične retinopatije?

Pri diabetični retinopatiji hude težave 

povzroča oteklina rumene pege, ki nas-

tane zaradi popuščanja žilja. Napredovan-

je tega stanja poskušamo ustaviti, kar nam 

v določeni meri (kot je povedal dr. Sevšek) 

uspe z laserjem. V zadnjih letih pa se ved-

no pogosteje poslužujemo zdravljenja z 

zdravili. Uporabljamo kortikosteroide ali 

biološka zdravila (anti- vaskularni rastni 

faktor/ anti-VEGF). Slednji so protitelesa, ki 

se vežejo na snovi, odgovorne za puščanje 

ter nenormalno rast žilja mrežnice in jim 

onemogočijo delovanje. Pri nas se zdrav-

ljenje s kortikosteroidi ali anti-VEGF upora-

blja že približno dve leti. Rezultati so zelo 

dobri in spodbudni.

          Depo
zdravila  

vstavijo bolniku v oko

V zadnjem času se poleg laserja v protokolu zdravljenja diabetične retinopatije 
pojavlja tudi zdravljenje z zdravili. Novost nam je rade volje predstavil asist. dr. 
Vladimir Debelić, specialist oftalmolog, ki se ukvarja s to terapijo. 

Kako dolgo traja učinek terapije?

Zdravilo povzroči zmanjšanje otekline 

rumene pege za določen čas, pri kortikos-

teroidih je to okoli tri mesece, anti-VEGF pa 

mesec do dva. V tem času moramo z laser-

jem koagulirati predel mrežnice, kjer pušča 

žilje, da ne pride do ponovne otekline. 

Kdaj se pri bolniku odločite za to terapijo?

Primarna terapija je še vedno laser. Če pri 

tem nismo uspešni in torej vidna ostrina 

upada, oteklina rumene pege pa je še vedno 

prisotna, gremo na dodatno terapijo s prej 

omenjenimi zdravili. Nadaljnje zdravljenje 

je odvisno od odziva otekline na zdravilo. 

Če se vidna ostrina izboljša, nadaljujemo 

z laserjem, sicer pa lahko kortikosteroidno 

ali anti-VEGF terapijo po določenem času 

ponovimo.

Kot vsaka terapija, ima verjetno tudi ta 

stranske učinke. Katere?

Glede na to, da je aplikacija kortikoster-

oidov lokalna, kar pomeni, da se da injek-

cijo zdravila neposredno v oko, sistemskih 

stranskih učinkov ne pričakujemo. V očesu 

pa lahko pride do začasnega povišanja tla-

ka, ki mine skupaj z učinkom zdravila. Drug 

neželeni učinek je pojav sive mrene, do ka-

tere pride predvsem pri večkratni uporabi 

kortikosteroidov. Pri zdravljenju z anti- VEGF 

stranskih učinkov skorajda ni, je pa zato 

kratkoročni učinek nekoliko manjši.

Zdravljenje očesnih sprememb v sklopu 
sladkorne bolezni je v vzponu. Na trg prihajajo 
vedno boljši in učinkovitejši načini zdravljenja, 
ki vidno vplivajo na kvaliteto življenja 
sladkornih bolnikov. Najpomembneje pa 
še vedno ostaja pravočasno odkrivanje 
sprememb na očesnem ozadju. Le tako 
lahko z zdravljenjem začnemo, ko je vid 
še ohranjen. Bolnik s sladkorno boleznijo 
si lahko torej ohrani dober vid, če skrbi za 
urejenost sladkorne bolezni in redno, vsaj 
enkrat letno obišče oftalmologa.

Tekst: NEŽa cUNDER
Foto: ROk MaLEk

Kako poteka zdravljenje in kakšne so 

spremembe vida?

Gre za postopek v lokalni anesteziji. V ster-

ilnih pogojih z drobno iglo na določenem 

mestu skozi steno zrkla v oko vbrizgamo 

zdravilo. Bolnik gre še isti dan domov. 

Zdravila omogočajo ohranjanje in včasih 

celo izboljšanje vidne ostrine, ki sicer pri 

oteklini rumene pege zaradi diabetične 

retinopatije pada. Te spremembe so vidne 

že kmalu po posegu oziroma po nekaj 

dneh.

SPODBUDNE NOVOSTI V ZDRaVLJENJa DIaBETIčNEga OčESa 
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kONFERENca aDIT   

O napredku v diabetologiji
Dinamična  
preventivaV rLjubljani je med 17. in 19. marcem 

potekala tretja konferenca ADIT 

(Advances in Diabetes and 

Insulin Therapy), namenjena 

mednarodnemu sodelovanju na področju 

diabetesa in inzulinskega zdravljenja. Or-

ganizacijski odbor vodi  dr. Andrej Janež, 

predstojnik klinike za endokrinologijo, 

diabetes in bolezni presnove v UKC Lju-

bljana. Tretja mednarodna konferenca 

ADIT je na Gospodarskem razstavišču po 

Z leve:  dr. Željko Metelko, dr. Andrew Boulton, dr. Ashok Kumar Das, dr. Nebojša Lalić in 
dr. Andrej Janež (foto K. Razinger)

navedbah organizatorja gostila več kot 

600 udeležencev iz 31 držav, ki so jim pos-

tregli z najnovejšimi znanstvenimi dognanji 

na področju diabetologije ter načini, kako 

ta dognanja s pridom uporabiti v klinični 

praksi. Tovrstna izmenjava izkušenj, mnenj 

in uspešnih praks cilja na preprečevanje 

diabetesa, povečevanje možnosti za zgod-

nje odkrivanje ter zmanjševanje zapletov in 

umrljivosti zaradi sladkorne bolezni. Prihod-

nje leto bo konferenca potekala v Istanbulu.

Program preprečevanja sladkorne 
bolezni, ki jo mnogi povezujejo predvsem 
z odpovedovanjem okusni hrani in pijači 
in strogo dieto v razvitem svetu danes 
temelji predvsem na gibanju. 
Program za preprečevanje diabetesa, ki 
so ga uvedli v ZDA, Kanadi in drugih 
državah zahodnega sveta, potrjuje, da 
sta gibanje in dieta enakovredna pri 
preventivi sladkorne bolezni, pri čemer 
enkrat prevladuje gibanje, drugič način 
prehrane. 150 minut načrtne gibalne 
dejavnosti na teden in zmanjšanje telesne 
teže za 5 do 7 odstotkov  s pomočjo 
manj kalorične prehrane, revne zlasti 
z maščobami, sta  temelj sodobne 
preventive. 
Ameriški znanstveniki so z raziskavami na 
več deset tisoč odraslih prostovoljcih obeh 
spolov ugotovili, da oba ukrepa zmanjšata 
tveganje za napredovanje prediabetesa v 
diabetes tipa 2 kar za 58 odstotkov. N. M.

ZMANJŠANO TVEGANJE  
ZA NAPREDOVANJE  
PREDIABETESA

Pred kratkim ste se udeležili tudi kon-

gresa v Pragi, na katerem so bile pred-

stavljene  izboljšave dosedanjega zdrav-

ljenja otekline mrežnice z zdravili. Nam 

lahko predstavite novosti? 

Na kongresu nam je farmacevtsko podjetje 

predstavilo novo zdravilo, to je deksameta-

zon na posebnem nosilcu, ki se ga vstavi v 

oko. Snov se nato počasi sprošča in njen 

učinek se podaljša na tri do šest mesecev. 

To se v tujini za zdaj uporablja pri zdravljenju 

otekline rumene pege, ki je posledica zaprt-

ja centralne mrežnične vene.  Zagotovo bo 

šlo v prihodnje  zdravljenje otekline rumene 

pege pri diabetični retinopatiji v podobno 

smer. Tudi pri nas nameravamo omenjeno 

novost v kratkem vpeljati v uporabo.
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Debele opice 
naj bi pomagale debelim ljudem

V nacionalnem 
raziskovalnem 
centru primatov v 
oregonu so začeli 
skupino opic rediti, 
da bi s tem pomagali 
znanstvenikom 
pri raziskavah o 
dveh človeških 
epidemijah: debelosti 
in diabetesu. Po 
besedah raziskovalcev 
je naraščanje 
povpraševanja 
po primatih s 
prekomerno težo del 
boja proti epidemiji 
debelosti. »To je 
cvetoča industrija«, 
pravi Kevin Grove, 
nutricionist, ki vodi 
program oregon. 

O bilni primati služijo kot koristni 

modeli, pravijo strokovnjaki, saj 

so veliko bolj podobni ljudem, 

kot laboratorijske podgane. Na-

gibajo se k hrani, ko so zdolgočaseni, pa 

čeprav niso lačni. Za razliko od človeka ne 

lažejo, zato se natančno ve, koliko pojejo. 

Nekatere od opic s prekomerno težo so v 

osamitvi v svoji kletkah od nekaj mesecev 

do nekaj let. Raziskovalci opazujejo njihov 

vnos hrane, zaradi katerega je bistveno 

omejeno njihovo gibanje. Farmacevtsko 

podjetje iz Bostona je izvedlo testiranje 

poskusnih prehranskih zdravil na nekaj 

od teh obilnih opic. V osmih tednih, so 

živalim zmanjšali vnos hrane za 40 odstot-

kov in živali so izgubile 13 odstotkov svoje 

telesne teže brez očitnih problemov srca. 

Podjetje sedaj načrtuje testiranje zdravila 

na ljudeh.

V drugi raziskavi je skupina raziskovalcev 

uporabila opice za primerjavo med opera-

tivnim posegom za zmanjšanje želodca in 

prisilno dieto za zmanjšanje telesne teže. 

Eden od ciljev je ugotoviti hormonski meh-

anizem, na osnovi katerega bi lahko opera-

tivno razrešili diabetes in razvili zdravila, ki 

bi imela isti učinek. V raziskavi bodo nar-

edili tisto, kar se z ljudmi ne sme: ubili bodo 

nekaj opic, zato, da bodo lahko preučili 

delovanje možganov in trebušne slinavke.

Nacionalni raziskovalni center primatov, 

ki je del Oregonske univerze za zdravje 

in znanost, ima več kot 4000 opic. Neka-

tere od njih dnevno prejemajo injekcije 

inzulina za zdravljenje diabetesa, nekatere 

pa imajo  zamašene arterije. Vsakodnevna 

dieta za opice vključuje suhe brikete, v kat-

erih ena tretjina kalorij izvira iz maščob, po-

dobno kot pri tipični ameriški dieti. Pojejo 

lahko neomejeno količino suhih briketov, 

posladkajo pa se lahko z arašidovim mas-

lom, pokovki in arašidi. Pijejo punč z fruk-

tozo, ki je primerljiv z pločevinko sode na 

dan. Lahko zaužijejo dvakrat več kalorij kot 

normalno težka opica.

Aktivisti, ki se borijo za pravice živali, opo-

zarjajo, da raziskave na primatih živalim 

povzročajo nepotrebno trpljenje in se 

sprašujejo ali so res potrebne?  

Povzeto po: The New York Times

Tekst: BETI ORaŽEM

kaJ IMaJO OPIcE SkUPNEga Z EPIDEMIJO DEBELOSTI IN DIaBETESa?
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MERILNIkI kRVNEga SLaDkORJa   

MeriLNiKi  
       na slov enskem tržišču
Merilniki krvnega sladkorja, navadno jim rečemo glukometri, so ključnega pomena 
za dnevno sledenja ravni glukoze v krvi in s tem dobrega zdravljenja diabetesa.  
Na tržišču je mnogo različnih aparatov, prihajajo tudi vedno bolj izpopolnjeni, zato 
dobro premislite, kakšne so vaše potrebe, preden greste v nakup. 

M erilniki krvnega sladkorja so 

majhne računalniške nap-

rave, ki »preberejo« nivo glu-

koze v vaši krvi. Pri vseh mer-

ilnikih se višina krvnega sladkorja pokaže 

kot številka na zaslonu aparata. Merilo naj 

vam bo preprosta uporabnost, šele zatem 

zunanjost pripomočka. Poskrbite, da vam 

zdravstveno osebje ali prodajalec pokaže 

pravilen način uporabe vašega novega 

merilnika.

KaKo toČNi So merilNiKi? 

Strokovnjaki, ki so laboratorijsko testira-

li merilnike, ugotavljajo, da so aparati 

natančni, kar pa ne pomeni, da boste ved-

no tudi dobili točen rezultat. Do napačnih 

rezultatov največkrat prihaja zaradi napak 

pri merjenju, zato je pomembno,  da so vsi 

postopki meritve opravljeni pravilno. 

je cena aparata? Kako enostaven je mer-

ilnik za uporabo? Postopki meritev se raz-

likujejo in pri nekaterih aparatih je potreb-

nih manj korakov kot pri drugih. Kako 

enostaven je merilnik za vzdrževanje? Ga 

je enostavno čistiti? Kako se kalibrira mer-

ilnik (pravilno nastavlja za serijo trakov, ki 

jih uporabljate)? 

Nekaj možnosti, zakaj pride do nepravilnih 

rezultatov:

♦  zapacan merilnik 

♦  merilnika ne hranite na sobni tempera-

turi 

♦  pretečen rok uporabe testnega lističa 

♦  merilnik ni umerjen (pravilno nastavljen) 

na testne lističe, ki jih uporabljate 

♦  kapljica krvi je premajhna, itd.

Napaka se lahko prikaže šele v daljšem 

časovnem obdobju, zato je dobro, da vam 

občasno v ambulanti preverijo rezultate 

vaših merjenj, oziroma jih primerjajo s svo-

jimi.

KaKo izbrati merilNiK? 

Obstaja veliko merilnikov, med katerimi 

lahko izbirate. Nekateri glukometri so nar-

ejeni za tiste diabetike, ki slabše vidijo in 

imajo v ta namen večji ekran. Drugi imajo 

več spomina, da omogočijo preverjanje 

preteklih merjenj. Če nameravate kupiti 

merilnik, je tukaj nekaj vprašanj v razmislek: 

Kateri merilnik vam morebiti priporoča vaš 

zdravnik ali kdo, ki ima že izkušnje? Kakšna 

kaTERI aPaRaT kUPITI?

Večkrat nas v uredništvo pokliče bralec ali 
bralka in želi vedeti, kateri merilnik krvnega 
sladkorja mu priporočamo. Mnogim se zdi  
ob tolikšni ponudbi aparatov izbira pravega 
težka naloga. Za lažjo izbiro, predvsem pa 
spodbudo, da si aparat nabavite, če si še 
ne merite krvnega sladkorja, smo v lekarni 
Zdravstvenega doma Ljubljana Center, ki 
velja za eno najbolje založenih, preverili, 
kakšna je trenutno izbira in kakšne so cene. 
Poudarjamo, da gre za merilnike, ki so na 
zalogi, sicer pa je ponudba na tržišču v 
resnici še večja.

⊳ aCCu  
CHEK  
aViVa  

proizvajalec  
rOCHe  

cena 69,80 €

⊳ One  
tOuCH Vita  
proizvajalec  

JOHnsOn &  
JOHnsOn  

cena 48,83 €
▲ ONE TOUCH ULTRA EASY proizvajalec 

JOHnsOn & JOHnsOn cena 38,28 €

⊳ OPtiuM XCeed 
proizvajalec AB-

BOTT LABORATO-
ries cena 70,31 €

▲ aCCu 
CHEK 
aViVa 
nanO 
proizvaja-
lec rOCHe 
cena  
70,31 €

COntOur 
asCensia ⊲
proizvajalec 
BAYER cena 

70,31 €

breeZe 2 ⊲  
proizvajalec BAYER 
cena 70,71 €

ACCU CHEK 
COMPaCt ⊲ 
proizvajalec 
rOCHe cena 
69,80 €

Tekst: BETI ORaŽEM
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je naravni 
antibiotik

Zdravilno in antibakterijsko lastnost srebra so poznali že v 5. stoletju p.n.š..  
V času kuge in kolere so se evropski aristokrati pred okužbo varovali s 
srebrnim priborom, prav tako so potapljali srebrne kovance v mleko, da bi 
preprečili da se skisa, hrano po so shranjevali v srebrnih posodah. Najnovejše 
raziskave kažejo da se karcinogene celice v prisotnosti srebra ne razvijajo.

V človeškem organizmu je okoli 0,02 mg srebra, največ 

v možganskih celicah, žlezah endokrilnega sistema in v 

kosteh. V organizem prihaja preko hrane. Največ ga je 

v kumarah in zelju. Srebro je antitoksično, antialergijsko 

in ne reagira na zdravila. Srebro na škodljive bakterije deluje tako, 

da jim prepreči nastanek kemičnih vezi, ki jih bakterije potrebu-

jejo za obstoj. Te vezi tvorijo fizično strukturo bakterije in lahko 

rečemo, da bakterije v prisotnosti srebra dobesedno razpadejo. 

Celice imajo v človeškem in živalskem tkivu debelo steno, zato 

srebro na njih nima vpliva. Uničuje več kot 650 patogenih mik-

roorganizmov.

Diabetično stopalo je pogost pojav, ki mu ne posvečamo dovolj 

pozornosti in je posledica dolgoletne sladkorne bolezni. Zaradi 

zanemarjanja preventivnih ukrepov imajo te težave večkrat 

usodne posledice. V najslabšem primeru, ko težave s poškodbami 

ali infekcij ne preprečimo ali jih pričnemo zdraviti prepozno, lahko 

pride do resnih posledic, celo do amputacije noge.

Z izrazom diabetično stopalo označujemo prizadetost nog, ki pri 

sladkornih bolnikih nastaja zaradi kombinacije okvar velikih in 

malih žil ter živčevja t.i. nevropatije. To pa lahko vodi v izsušenost 

in razpokanost kože na stopalih, slabljenje določenih mišic zaradi 

prizadetosti živcev. Posledica je lahko spremenjen naravni lok 

in položaj stopala, kar povzroča hud pritisk na določeno točko 

na stopalu, poslabšanje občutljivosti in občutka v stopalih: bol-

niki s sladkorno boleznijo včasih niti ne čutijo da ranijo stopalo, 

na primer če imajo v čevljih kamenček ali če jih čevlji stiskajo.  

a = Ioni srebra 

b = Bakterije 

C = Uničene bakterije 

d = Pospešeno izparevanje 

e = Temperaturna izravnava 

F = krvni obtok

G = Magnetno polje 

spodbuja krvni obtok 

H = Prizadeta občutljivost 

živcev

i = Občutek težkih nog 

izgine

kakO DELUJEJO BEST4FEET®   

Medicina in diabetes
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Tudi prekrvavitev je zmanjšana in s tem je proces celjenja ran 

otežen. 

Pomembno vlogo pri preprečevanju ima skrbna nega stopal, 

pozornost na drobne rane, na bolečine v mečih pri hoji, na 

neobčutljivost stopal na dotik in redni kontrolni pregledi in izbira 

ustreznih nogavic ali dokolenk: ploski šiv, prilegajoče se s poseb-

no mehkim patentom ki ne stiska in ne ustavlja prekrvavitve. Vse 

to je potrebno upoštevati za optimalno nego diabetičnih stopal.

Best4feet® nogavice in dokolenke za diabetike ponujajo te 

prednosti, poleg tega pa so prve, ki delujejo antibakterijsko in 

uničujejo glivice na naraven način, zahvaljujoč visoki, 12% vseb-

nosti naravnih vlaken iz čistega srebra. Bakterije so ponavadi tam, 

kjer so vnete rane. Antibakterijske lastnosti srebra omogočajo 

hitro uničenje bakterij in tako pospešuje proces zdravljenja. Gre 

za znanstveno preverjen medicinski pripomoček, ki ne vsebuje 

škodljivih snovi po merilih Öko-Tex Standard 100. Poseben pat-

ent, ki ne stiska je izdelan brez elastičnih niti (testiran na Tek-

stilnem inštitutu Thüringen / Vogtland, Greitz) in preprečuje zastoj 

cirkulacije krvi s tem pa otekanje nog, ki jih povzročajo nogavice 

in dokolenke z elastičnim patentom. Zato so Best4feet® nogavice 

in dokolenke za diabetike odlična zaščita za stopala in idealna 

preventiva za diabetike. Namenjene so tudi osebam z nevroder-

mitisom, bolnikom, ki trpijo za hiperhidrozo (prekomerno znojenje 

nog) in ekcemi. Neprijeten vonj nog izgine že po eni uri.

Best4Feet®Vital dokolenke so idealne za potovanja, ker 

preprečujejo vensko trombozo in bakterijsko okužbo kože.

Best4Feet® Sport nogavice so dodatno oblazinjene do Ahilove 

tetive in so namenjene športnikom. Preprečujejo znojenje in ne-

prijeten vonj.

Best4Feet® Heavy Duty nogavice in dokolenke z ojačanim vrhom 

in peto so namenjene za težke delovne pogoje.

Športni zdravniki, zdravniki medicine dela, dermatologi in pedik-

erji priporočajo uporabo izdelkov Best4Feet®. Prihranite si izgubo 

časa z uporabo raznih »čudežnih« krem, praškov ali kopeli. Z upo-

rabo Best4Feet® so hladne noge in žulji stvar preteklosti, nepri-

jeten vonj ki moti okolico pa nima več možnosti.

Izkoristite krvni sladkor!

RDEČA LUČ ZA HIPERGLIKEMIJO

obvladovanje krvnega sladkorja, oziroma njegovo uravnavanje lahko 
srednjeročno in dolgoročno prepreči pojav sladkorne bolezni in njeno 
poslabšanje. Stabilizacija krvnega sladkorja pa nima le oddaljenih, 
marveč tudi oprijemljive, kratkoročne učinke.

Skrb za krvni sladkor preprečuje prenajedanje, upad energije in 
zaspanost po obroku, nabiranje odvečnih kilogramov in centimetrov 
v pasu, počasnost in lenobnost, mentalno pasivnost itd. Pri 
obvladovanju krvnega sladkorja in preprečevanju hiperglikemije si 
lahko človek pomaga na tri preproste in učinkovite vsakdanje načine:
1. z gibanjem, ki telesu pomaga bolj učinkovito izkoristiti krvni 
sladkor (za mišično delo);
2. z uživanjem hrane, ki ima nizek glikemični indeks in ne povzroča 
večjih nihanj
sladkorja v krvi, organizmu pa kljub temu zagotavljajo potrebne 
hranilne in varovalne snovi;
3. z vzdrževanjem optimalne telesne teže in obsega pasu; 
Vse to sodi v zdrav način življenja, pri čemer nista pomembna le 
prehrana in gibanje, temveč tudi počitek, spanje, sprostitev, druženje, 
učenje, spolnost itd. N. M.



VIŠJI JUTRANJI SLADKOR

rad bi vaše pojasnilo na vprašanje, zakaj 

imam jutranji sladkor 7,7, čeprav grem 

spat z 5,4? 

Bralec po internetu

Vaše vprašanje je povsem utemeljeno, 

ker nekako ne pričakujemo, da bi se 

krvni sladkor povečal, kadar ne jemo. 

Vendar ima naše telo veliko samoohran-

itvenih mehanizmov, ki nam pomagajo 

preživeti dolga stoletja in tisočletja bi-

vanja na Zemlji. Eden od teh je, da lahko 

telo koristi več goriv, če lahko našo hrano 

tako imenujem. V procesih razgradnje 

in presnove tako mi res lahko koristimo 

glukozo, druge ogljikove hidrate (sadni 

sladkor) pa tudi maščobe in maščobna 

telesa. Seveda lahko tudi beljakovine, a 

ta proces je vprašljiv, ker se sproži tudi 

pri nekontroliranem poskusu hujšanja. 

Presnova poteka namreč po različnih 

poteh in različnih ciklusih razgradnje. Vsi 

naši organi pri tem niso enaki: nekateri, 

na primer možgani, ne morejo koristiti 

maščob za svojo prehrano (kot na primer 

srce). Zato mora telo proizvesti vsaj nekaj 

glukoze tudi tedaj, ko stradamo, oziroma 

ne jemo (ponoči). Glavni organ za zago-

tavljanje teh hranil so jetra, vpletene so 

tudi ledvice. Skupni namen je, da zago-

tovijo normalno delovanje možganov. Pri 

sladkornih bolnikih so nekateri meha-

nizmi okvarjeni, kar pomeni, da naše telo 

( jetra) lahko proizvaja glukozo tudi tedaj, 

ko je ne potrebuje (recimo med jedjo) ali 

proizvaja več, kot bi jo sploh potrebova-

li. Ta mehanizem je žal kriv tudi za Vaše 

težave in ga težko obvladujemo. Navadno 

pomaga telovadba zvečer,  zdravila (met-

formin in dolgo delujoče sulfonil sečnine), 

v sili bi se moralo zateči k inzulinu in celo 

k inzulinski črpalki, kjer dovajamo inzulin 

programsko v skladu s potrebami. Pred-

lagam ukrepanje v tem enakem vrstnem 

redu in pričakujem, da se bo že po nekaj 

večernih sprehodih krvni sladkor normal-

iziral.

Diabetolog svetuje
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SUPER DOLGO DELUJOČI INZULIN

bral sem, da se približuje čas, ko bo na 

razpolago za zdravljenje diabetesa tipa 

2 super dolgo delujoči inzulin, ki si ga 

bo bolnik vbrizgal samo trikrat na teden. 

osebno menim, da je to zelo dobra novi-

ca, ampak se bojim, da je prelepo, da bi 

bilo res. zato vas prosim, če lahko o tem 

napišete kaj več, sam vem, da ste slov-

enski diabetologi povsem na tekočem z 

novostmi iz sveta. Najbolj pa me zanima, 

ali bodo za ta novi inzulin primerni vsi pa-

cienti in kdaj ga lahko pričakujemo v ev-

ropi in še posebej v Sloveniji. Sam se že 

tri leta zdravim z inzulinom, diagnozo di-

abetesa pa imam dvanajst let. Vsekakor 

bom prvi, ki bi ta inzulin hotel preizkusiti.

Leon K., Trzin

Znanost res zelo hitro napreduje, ne samo, 

da z genetskim inženiringom proizvajamo 

človeškim povsem enake snovi, temveč  jih 

celo izboljšujemo in izpopolnjujemo. Po-

dobno je tudi z inzulinom. Včasih smo bili 

srečni, ko smo izločili inzulin iz govejih in 

prašičjih trebušnih slinavk, danes pa niti s 

»humanim« nismo zadovoljni. Inzulin, ki ga 

navajate, obstaja pod imenom Degludec 

in ga je lani razvilo in predstavilo podjetje 

NovoNordisk. Sprva so celo obljubili, da 

ga bomo aplicirali enkrat tedensko, sedaj  

priporočajo aplikacije trikrat tedensko, da 

je koncentracija dovolj stalna. Zvijača je le 

v tem, da so tehnično povezali inzulin de-

temir, ki ga poznamo pod imenom Levemir 

v multi – merno obliko, kar naj bi zagotovilo 

počasno odcepljanje inzulinskih monomer 

in s tem dolgi učinek. Seveda imajo te nov-

osti tudi slabost, predvsem v odmerjanju, 

saj bomo v primeru prevelikega odmerka  

imeli probleme s stabilizacijo bolnika.

Splošno gledano se bomo morali navaditi 

na novosti. Podjetje Sanofi Aventis, ki sicer 

tudi izdeluje dolgo delujoči inzulin (Lantus 

oz. glargin), namreč predstavlja obratno 

možnost: kratko delujoči inzulin, Linjeta, ki 

je hitrejši od vseh današnjih ravno zato, ker 

se inzulin ne veže v dimere (po 2 skupaj), 

ampak ostaja v monomerni obliki. Navaditi 

pa se bo treba tudi, da bomo morali gleda-

ti izvor inzulina. Včasih je bilo inzulina na 

svetu premalo, stanje pa se naglo sprem-

inja. Namesto iz govejih trebušnih slinavk 

sedaj prihaja iz bakterij, glivic in celo ras-

tlin s pomočjo genetskega inženiringa. 

Prihaja iz Poljske in Indije, kar sicer še ni 

dostopno na evropskem trgu, na vzhodu 

pa. Ta inzulin je šestkrat cenejši, a tudi to 

ima posledice. Če si na primer alergičen 

na inzulin, ni nič novega, vprašanje je le, 

na katerega si: na starega, na novega ali 

tistega iz rož? Prav ste prebrali, izdelajo 

ga namreč rastline, ga izločijo v olje, mi 

pa ga pridobimo iz rastlinskega olja kot 

neke vrste »margarino«, brez holesterola 

seveda. Zanimivo, ampak kako se bomo 

navadili na to?

PREDAVANJE V LJUBLJANI

Ko takole prebiram vaše odgovore, ki jih 

v Diti vedno preberem najprej, se mi zdi 

škoda, da vas ne moremo nikoli slišati v 

živo, na primer na kakšnem predavanju 

v ljubljani ali pa, kar bi bilo morda še 

bolje, na internetu? lahko bi vsake toliko 

časa pripravili kakšno novo temo in jo na 

vaš poljuden način predstavili širšemu 

občinstvu. Naj povem, da sem si pred leti 

kupila tudi vašo knjigo 101 odgovor na 

vprašanja o diabetesu, ki je postala moja 

prava mala ustava, saj je v njej res vse, 

kar me zanima. torej, ali vas lahko v krat-

kem pričakujemo tudi »bolj v živo«?

Mojca L., Zalog

Na Vaše vprašanje pa ne znam odgovoriti, 

nimam namreč agenta za marketing in stike 

z javnostjo, da bi mi naredil plan. Poleg 

mojega osnovnega dela s sladkornimi bol-

niki, imam še kar veliko drugih obveznosti, 

glavna je ta, da kot direktor bolnišnice 

poskušam obnoviti bolnišnico Topolšica, 

tako glede stavb kot strokovnega pro-

grama. V mandatu svojega direktorovanja 

smo imeli več uspešnih projektov: nakup 

in uporaba CT aparata, obnova infor-

macijskega sistema bolnišnice, izdelava 

poslovnega načrta, poravnava vseh starih 

dolgov in zapadlih računov, da ne omen-

jam glavnega uspeha, da smo s kolegi kljub 

hudemu pomanjkanju zdravnikov uspeli 

vsako leto izpolniti pričakovani plan in ga 

celo presegati. Letos mandat zaključujem 

in čeprav seveda ni vse še narejeno in se 

nova bolnišnica še ne gradi, zelo upam, da 

bo ostalo več časa za »konjiček«, ki se mu 

reče diabetes. Z mojim odličnim timom, če 

kar tako imenujem naše »punce«, imamo 

veliko načrtov: slikanje očesnega ozadja, 

24- urne meritve, nadaljevanje terapije z 

laserjem, nadaljevanje terapije s kisikovo 

komoro, nadaljevanje uporabe mavčevega 

škornja in seveda vse večje in manjše 

dopolnitve in izboljšave. Prepričan sem, da 

bomo veliko tega predstavili vam, bralcem. 

Predavam pa kljub vsem obveznostim vsaj 

trikrat na teden in najbolje, da predlagamo 

kar urednici revije, da pripravi spet kakšno 

srečanje in se tam srečamo.

Bralcem odgovarja diabetolog
DaMJaN JUSTINEk, dr. med.

Vaša vprašanja 
pošljite na naslov: 
revija Dita
bezenškova 18
1000 ljublljana
ali na: 
revija.dita@siol.net
info@diabetes.si

Nasveti diabetologa tudi na novem portalu.
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Hči, stara 14 let, je pred kratkim dobila 

diagnozo diabetes in s tem se nam je 

življenje precej postavilo na glavo. Sama 

se zelo obremenjujem z njeno boleznijo, 

saj se mi zdi, da je na meni velika odgo-

vornost. Premišljujem, včasih pozno v 

noč, kaj bomo jedli, kaj delali, kako naj 

po novem preživimo vikend, itd. am-

pak to že presega okvir vaše rubrike. Ko 

tako premišljujem in skupaj krpam nove 

jedilnike, sem se ustavila pri ribah. Vem, 

da so zelo zdrave in na srečo jih tudi hči 

rada je, nisem pa več prepričana, da je 

zdravo jesti še več rib in morske hrane 

zaradi onesnaženosti morja. Prosila bi vas 

torej za pojasnilo o varnosti rib in ostale 

morske hrane iz našega morja, glede na 

to da večinoma kupujem sveže v ribarnici. 

ali me mora kaj skrbeti ali ne?

Zaskrbljena mati, Ljubljana 

Ribe so pomemben vir zdrave prehrane. 

Čeprav se hranilna sestava in energijska 

vrednost ribjega mesa glede na vrsto rib 

precej razlikujeta, je za vse ribe značilno, 

da imajo izjemno ugodno sestavo maščob, 

nizko vsebnost holesterola, so lahko 

prebavljive in imajo visoko biološko vred-

nost. Bogate so z omega 3 nenasičenimi 

maščobnimi kislinami in maščobotopnima 

vitaminoma A in D  ter vitaminom B. Mor-

ske ribe so tudi eden izmed najbogatejših 

virov joda v prehrani. Res je, da so morja 

vedno bolj onesnažena, težke kovine in 

pesticidi pa se najbolj koncentrirajo prav v 

maščobah, vendar to še ni razlog, da bi se 

odpovedali uživanju rib. V Sloveniji je tudi 

predpisana zgornja dovoljena meja težkih 

kovin, med katerimi velja živo srebro za eno 

izmed najnevarnejših. Prostoživeče ribe vs-

ebujejo onesnažila, ki jih je človek vnesel 

v okolje zaradi svoje dejavnosti. Ker so te 

snovi v vodi, se začnejo kopičiti v algah, 

drugih morskih organizmih in v ribah, ki se 

z njimi prehranjujejo. Količina neželenih 

snovi je tako močno odvisna od kraja ulova, 

starosti in od vrste rib. Navadno velja, da 
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kaj lahko jem?

imajo ribe, ki so na vrhu prehranske verige, 

povišane koncentracije onesnažil. Med te 

sodijo morski pes, tune, mečarice, ščuke. 

Na Inštitutu Jožef Stefan so opravili tudi 

študijo na ribah, ki jih lahko kupimo v lju-

bljanskih trgovinah in na tržnici. Pokazala 

je, da so najnižje vsebnosti živega srebra 

(kar znaša 0,05 mikrograma na gram ribe) v 

postrvi, listu, skuši, klenu in v sardelah iz At-

lantskega oceana. Rahlo višje koncentraci-

je (do 0,1 mikrograma na gram ribe) najde-

mo v gojenih zobatcih, cipljih, polenovki in 

v kovaču. Sledijo jim sardele iz Sredozem-

skega morja, ostriži, orade, ovčice, bradači 

in morske žabe. Najvišje koncentracije (od 

0,2 do 1,1 mikrograma na gram ribe) pa so 

izmerili pri arbunu, ugorju, tuni, mečaricah 

in pri morskem psu. Veterinarska uprava 

RS in Zdravstveni inšpektorat pri nas prav 

tako izvajata stalen nadzor nad ribami, ki 

jih lahko kupite v ribarnicah in trgovinah. 

Zanimivo pa je, da v ribah, ki imajo nizko 

vsebnost težkih kovin, najdemo najvišje 

vsebnosti omega 3 maščobnih kislin, npr. v 

postrvi, lososu, slaniku. V povprečju je vs-

ebnost živega srebra in ostalih težkih kovin 

v ribah, ki so na voljo na slovenskem trgu, 

nizka in zato varna za redno uživanje. Če 

boste jedli lososa, postrvi, slanika, pole-

novko, sardele ali skuše, boste zaužili več 

zdravih omega 3 nenasičenih maščobnih 

kislin kot pa težkih kovin, saj so to vrste rib, 

ki vsebujejo nizko vsebnost težkih kovin. 

Zato svoji hčeri kar brez skrbi pripravite 

ribe enkrat do dvakrat  na teden, seveda 

pa pazite tudi na način priprave in se izog-

nite cvretju.

KAJ JE BOLJ POMEMBNO?

Kot že dolgoleten diabetik s stažem 

sem si nabral kar precej izkušenj o tem, 

kakšna hrana mi paše in kakšna ne. am-

pak vse bolj sem prepričan, da je bolj kot 

izbor hrane pomembno to, koliko je po-

jem. Do tega sklepa sem prišel zato, ker 

sem po naravi velik gurman in se težko 

odpovedujem. rad imam vse po vrsti od 

mesa, kruha, peciv, vino, pivo, še najbolj 

pa imam rad res dobre domače klobase. 

Da ne bi bil pri tem prikrajšan, sem se že 

pred leti odločil, da ne bom ničesar črtal 

iz svoje prehrane, ampak res pazil na to, 

koliko hrane pojem. Če dam primerjavo: 

po dvourni hoji na kakšno planino, si 

privoščim tudi zabeljene žgance z mast-

nimi ocvirki, ker vem, da bom kalorije 

porabil do večera. Seveda je tudi večerja 

potem lažja. tudi zdravnica na kontroli me 

vedno pohvali, ker držim težo, tako da mi 

ni čisto jasno, zakaj nekateri tako kom-

plicirajo okoli tega, kaj bodo pojedli. raje 

začnimo govoriti o tem, koliko pojemo, 

seveda pa je ob tem treba misliti tudi na 

to, da v življenju malo bolj pomigamo. 

Sam pri sebi sem si že na jasnem, me pa 

zanima, kaj na to pravite strokovnjaki.

Mohor K., Celje  

Prehrana pri sladkorni bolezni je uravnote-

žena zdrava prehrana pri določeni telesni 

teži in starosti. Ne gre za neko posebno 

dieto, temveč način prehranjevanja, ki bi 

ga naj vsi upoštevali. Pravilen izbor živil 

poleg urejene prehrane je še vedno temelj 

zdravljenja sladkorne bolezni. Tako bi naj 

uživali več sestavljenih ogljikovih hidra-

tov z veliko dietnih vlaknin, polnovredne 

beljakovine z manj maščob in manj živil z 

nasičenimi maščobi. Seveda pa je pri us-

treznem nadzoru sladkorja v krvi pomem-

bna tudi količina zaužite hrane, sploh ka-

dar gre za živil, ki so manj priporočljiva. 

Če znamo pravilno kombinirati živila čez 

cel dan in smo zadostno telesno dejavni, 

si lahko privoščimo tudi kakšen obrok ali 

priboljšek iz skupine manj priporočljivih 

živil. Kot ste že sami ugotovili, lahko 

prekrške uravnavamo s telesno dejavnost-

jo, ki pa mora biti dovolj intenzivna. Če bi 

se odpovedali telesni dejavnosti in zaužili 

zabeljene žgance z mastnimi ocvirki, ver-

jetno vaše vrednosti sladkorja ne bi bile v 

okviru zaželenih, lahko bi se pojavile tudi 

druga bolezenska stanja, prav tako pa bi 

se vam poznalo na teži, zaradi česar ne bi 

bili zadovoljni ne vi ne vaša zdravnica. Če 

smo zmerni pri količini manj zdravih živil 

in jih znamo pravilno kombinirati z ostali-

mi živili ter vključiti tudi ustrezno telesno 

dejavnost, lahko prav tako ustrezno urav-

navamo sladkorno bolezen. Seveda pa si 

moramo priznati, da smo ponavadi prem-

alo zmerni pri uživanju energijsko bogate 

hrane in hkrati premalo telesno aktivni. 

Če imate urejen krvni sladkor in nimate 

drugih zdravstvenih težav ter vzdržujete 

telesno težo, vam uspeva kombinirati preh-

rano in telesno dejavnost s katero porabite 

odvečne kalorije in glukozo.

KALORIČNE VREDNOSTI

Prosim, če mi lahko odgovorite, koliko ka-

lorij ima 10 dag svinjskega mesa in koliko 

kalorij ima prav toliko težak kos govedine. 

Podatek rabim samo za orientacijo glede 

primernosti enega ali drugega mesa.

Danica M., Šmarje pri Jelšah

Pošiljam vam podatke o energijski in hra-

nilni vrednosti (maščobe, beljakovine) za 

različne kose svinjskega in govejega mesa. 

Podatki veljajo za 100 g surovega mesa in 

so za energetsko vrednost izraženi v kilo-

joulih*. 

VRSTA MESA 

brez kosti (100 g) E/kJ M/g B/g

       

svinjska krača  1.100 31 12

svinjsko pleče 1,700 22.5 14

goveje stegno 880 13 20

goveje pleče 630 6.2 21

govedina bočnik 430 1.2 22.7

* Da dobimo energetsko vrednost v (kilo)

kalorijah, delimo dane vrednosti s 4. 

Bralcem odgovarja 
mag. NaTaša TRTNIk, univ. dipl. ing.

Vaša vprašanja 
pošljite na naslov: 
revija Dita
bezenškova 18
1000 ljublljana
ali na: 
revija.dita@siol.net
info@diabetes.si
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   Kvinoja  
mati vseh semen

Na to zanimivo rastlino sem naletel šele pred kratkim, natančneje pred 
štirimi leti. Njen okus mi je bil tako všeč, da sem jo želel malo bolje 
spoznati. Gre za zelo staro rastlino, saj jo v Andih poznajo že več kot 
5000 let. inki so jo zaradi vsestranskosti in izrednega bogastva hranilnih 
snovi imeli za sveto rastlino. Listje so uporabljali kot  zelenjavo, zrnje za 
moko, stebla pa za kurjavo. imenovali so jo mati vseh semen. 

B il sem zelo začuden, ko sem pre-

bral, da jo v Evropi poznamo šele 

kakih štirideset let. Še bolj pa 

me je presenetil odgovor, zakaj 

tako pozno. Španski kolonialisti so kvinojo 

ob osvajanju in pokristjanjevanju Južne 

Amerike popolnoma prepovedali, ravno 

zaradi izjemnih lastnosti in posebnega 

pomena, ki ga je kvinoja imela za tedanja 

ljudstva. Torej to je razlog zakaj je še dol-

go zatem ostala pozabljena in nepoznana 

v ostalih delih sveta. Spoštovane bralke, 

bralci resnično ne morem mimo tega, da 

ne bi dodal še svojega razmišljanja. Skle-

pam in verjamem, da ljudstva, ki so nekoč 

gojila kvinojo niso jedla toliko mesa ali 

skoraj nič. In sicer iz več razlogov. Hitro so 

ugotovili, da če bi gojili živali s kvinojo in 

potem jedli njihovo meso, bi bili lačni, kajti 

reja živali za hrano je neverjetna potrata 

površin in energije. Danes človeštvo 

za hrano živali uporablja 70 % vseh ob-

delovalnih površin.  Meso sto kilogram-

skega prašiča zelo hitro poje, o čemer 

imam izkušnje iz otroštva. Odraščal sem 

na kmetiji in vem, koliko korenja, pese, 

krompirja, koruze itd.  je pojedel prašič, 

preden je šel v koline. Potem pa smo ga 

z bratom in očetom pojedli v dobrih dveh 

mesecih. Vso tisto zelenjavo in žita, ki jih 

Tekst: STaNkO VaLPaTIč

je pojedel prašič, bi lahko jedli vse leto.

Največje pridelovalke kvinoje so še ved-

no države, od koder izvira, Peru, Bolivija, 

Ekvador in Čile.  Rastlina je nezahtevna 

za gojenje in raste celo na višini 4000 

metrov. Pravijo, da uspeva v zelo slabih 

razmerah, tudi z malo dežja, torej tam, 

kjer drugi posevki ne preživijo, zato je še 

posebej primerna za ekološko pridelavo.

Zaradi teh, za pridelovanje ugodnih  last-

nosti, kakor tudi kulinaričnih kvalitet sem 

že začel razmišljati, da bi jo poskusil  

zasejati na naši kmetiji. Kvinoja je zadnjih 

nekaj let nepogrešljiva na mojem jedilni-

ku. Lahko rečem, da je vsestransko upo-
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rabna, kajti lahko jo uporabimo za juhe, 

solate, kot kašo, rižoto in podobno.  Je 

tudi zelo hranljiva, bogata z beljakovinami 

ter izjemno dober vir vlaknin. Pomembno 

za mnoge je, da kvinoja ne vsebuje glu-

tena in je tako idealna izbira za tiste, ki ga 

težko prenašajo ali pa sploh ne. Zame je 

to zelo lahko prebavljiva rastlina in tako 

primerna za ljudi vseh starosti. Najpo-

gosteje jo uporabljam tako, da jo skuham, 

pri čemer postane zelo rahla. Vpije kar 

večkratno količino vode, kar se pozna tudi 

na zrncih, ki postanejo debelejša in svetlo 

prosojna. V tem hitrem tempu življenja je 

njena prednost, da se zelo hitro skuha, saj 

je pripravljena v 15 do 20 minutah. Zelo 

okusna je že samo kuhana in malo solje-

na, pri čemer sam uporabljam himalajsko 

ali nerafinirano kameno sol. 

Moj jedilnik je zelo enostaven in preprost 

v katerem predvsem sedaj v zimskem in 

zgodnjem spomladanskem času prev-

ladujejo kaše. Tako je kvinoja skoraj vsak 

teden na jedilniku.  

Najraje jo pripravljam kuhano z zelišči v ol-

ivnem olju, kot so peteršilj, bazilika, drobn-

jak, rukola in čemaž katere pridelujemo in 

predelujemo na naši kmetiji.

In ker je čemaž že pokukal iz zemlje naj 

predstavim mojo priljubljeno jed in sicer 

kvinojo z čemažem.
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REcEPT

Kvinoja je popolno beljakovinsko živilo, saj vsebuje vseh osem esencialnih aminokislin, 
ki so potrebne za izgradnjo mišic. S takšno sestavo se lahko brez slabe vesti kosa z 
beljakovinami, ki jih najdemo v mesu in mlečnih izdelkih. Poleg tega je kvinoja tudi 
odličen vir kalcija, kalija, cinka, železa, magnezija in vitaminov B-kompleksa. Z vsemi 
naštetimi lastnostmi predstavlja idealno živilo predvsem za športnike in vegetarijance, 
pa tudi sicer je izvrsten predstavnik polnovredne prehrane. Ne vsebuje glutena, zato je 
primerna tudi za prehrano bolnikov s celiakijo. 
Kvinojo je potrebno pred kuhanjem dobro izprati, saj je naravno zaščitena s saponini. 
Ker so saponini dobri antiseptiki, lahko vodo s katero smo jo spirali uporabimo za 
pospeševanje celjenja ran. ekonomično jo lahko porabimo tudi namesto detergenta za 
pomivanje posode. 

Četrt kilograma kvinoje izperemo z 

vodo, jo skuhamo, solimo z zelen-

javno soljo veganko, dodamo dve do 

tri velike žlice čemaža v olivnem olju, 

vse skupaj premešamo in ponudimo z 

nasekljanim peteršiljem. Lahko pa ku-

hani kvinoji dodamo tudi nasekljane 

sveže liste čemaža, in malo olivnega 

olja.
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Tekst: JOŽIca kEk

NOVa ODkRITJa   

Zakaj so sosedje Hrvati  

       debeli?
Hrvaška gre v korak z negativnim trendom globalnega debeljenja. 
Nacionalni indeks telesne mase jim iz leta v leto narašča, vsakega petega 
prebivalca pesti višek kilogramov, 60.000 pa jih sodi v kategorijo bolezensko 
debelih. Kako to? Ali je kriva genetika, lenoba, slabe prehrambene navade? 
Jih debeli stres ali okolje, kjer živijo? epidemiologinja dr. Sanja Musić 
Milanović je pred kratkim dala odgovor na vprašanje, kaj v resnici debeli 
sosede Hrvate.

N ajbolj vitkii prebivalci živijo v za-

hodni Hrvaški, najdebelejši pa 

so ljudje na severu, vendar ne 

v Slavoniji, kakor se običajno 

misli, odkriva dr. Sanja Musić Milanović, 

epidemiologinja in vodja Oddelka za 

promocijo zdravja hrvaškega zavoda za 

javno zdravstvo. V doktorski disertaciji 

z naslovom Demografske, vedenjske in 

socioekonomske determinante debe-

losti na Hrvaškem odkriva nove, zanimive 

podatke o načinu življenja Hrvatov ter 

dejavnikih, ki povzročajo, da je petina 

prebivalstva predebela. Eden glavnih de-

javnikov tveganja za debelost so po njeni 

Veliki kuharski vodnik 
tudi na Hrvaškem

Salame krive 
za debelost 

pri Hrvatih, kaj 
pa pri nas?

Zdaj že bio salame vabijo jedce živalskega izvora, ki jih je v teh izdelkih 

veliko. Dr. Musić Milanovićeva meni, da bi 

jih vsi morali izločiti iz svoje prehrane, tako 

kot razne prigrizke in sokove. 

Na Hrvaškem so leta 2003 opravili ve-

liko zdravstveno anketo, v kateri so za-

jeli  9070 porebivalcev, da bi ugotovili 

trende in spremembe pa so leta  2008 

opravili drugo raziskavo in izprašali 3325 

sodelujočih iz prve ankete.

Prišli so do alarmantnega odkritja: 60 

odstotkov  vprašanih, ki nisu bili debeli 

leta 2003, so pet let kasneje prišli v to 

kategorijo, ker so imeli indeksom telesne 

mase nad 30.  Hrvaška se je tako znašla 

med državami, ki so najbolj ogrožene z 

epidemijo debelosti. Debelejši so od vseh 

sosedov, z izjemo Bosne in Hercegovine 

in čeprav se radi pohvalijo s svojo medit-

eransko prehrano so v Sredozemlju med  

najdebelejšimi.

Konec marca je na Hrvaškem izšel Veliki kuharski vodnik 

za diabetike avtorice Darje Lovšin, sicer urednice revije 

Dita. Knjigo reklamirajo kot prvi tovrstni priročnik na 

hrvaškem tržišču, kjer postaja naraščanje debelosti skupaj 

z diabetesom vse bolj zaskrbljujoče. Dejstvo, da bodo po 

priročniku, ki je v Sloveniji kot popolna novost v ponudbi 

priročnikov za kronične bolnike, izšel leta 2008 in je 

pred ponatisom, kuhali tudi pri sosedovih, postavlja to 

privlačno, po najnovejših merilih zdrave kuhinje napisano 

knjigo med mednarodne uspešnice, po kateri so začeli 

povpraševati tudi drugi založniki v naši evropski soseščini.     

analizi suhomesnati proizvodi. Pogosto 

uživanje teh proizvodov prinaša 20 ods-

totkov  večje  tveganje za debelost ne 

glede na spol. Krive so skrite maščobe 



P ri ženskah, ki popijejo štiri male skodelice prave kave na 

dan, so znanstveniki ugotovili kar 50 odstotkov manjše 

tveganje za pojav sladkorne bolezni tipa 2 kot pri njihovih 

vrstnicah, ki dišeče črne tekočine sploh ne pijejo.  V svoji 

najnovejši študiji pa so ameriški raziskovalci pojasnili tudi vzrok 

za antidiabetično delovanje prave kave. Uživanje prave kave v 

organizmu spodbudi tvorbo spolnega hormona, ki veže globulin v 

krvi (SHBG). Višja koncentracija globulina dokazano pomeni nižje 

tveganje za sladkorno bolezen tipa 2. Raziskovalci ugotavljajo, da 

kava poleg kofeina vsebuje še neko drugo snov ali pa kavopivci iz 

doslej še neznanega razloga lahko razvijejo večjo stopnjo odpor-

nosti proti sladkorni bolezni. Dr. James D. Lane, docent in razisko-

valec na Duke University Medical Center je prepričan, da jim bo v 

bližnji prihodnosti uspelo pojasniti tudi to skrivnost.

KaliforNiJSKa štuDiJa

Znanstveniki s kalifornijske univerze so s poglobljeno deset let 

trajajočo primerjalno študijo kavopivskih navad pri 359 ženskah s 

sladkorno boleznijo in prav toliko zdravih vrstnicah ugotovili, da so 

imele kavopivke v krvi višjo koncentracijo SHBG, ki regulira kon-

centracijo spolnih hormonov v krvi in 56 odstotkov manj možnosti, 

da se uvrstijo med bolnice z diabetesom tipa 2, kot ženske, ki prave 

kave niso uživale. Ugotovili so tudi, da tveganje za pojav sladkorne 

bolezni upada s povečevanjem količine zaužite prave kave. Po-

doben, čeprav manj izražen varovalni učinek kot običajna prava 

kava, ima tudi njena inačica brez kofeina. Raziskava izpred štirih let 

je pokazala, da je tveganje za diabetes tipa 2 pri uživalkah prave 

kave brez kofeina 22 odstotkov nižji kot pri tistih, ki kave sploh ne 

pijejo. Študija, ki so jo ameriški in kanadski znanstveniki zaključili 

leta 2009, je pokazala, da vsaka skodelica prave kave ali pravega 

čaja (popita redno, vsak dan), zmanjša tveganje za pojav sladkorne 

bolezni za 7 odstotkov.  Tekst: N.M.
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I zomalt je sladilo, ki ga prištevamo med neenergetska sladi-

la, taka, ki jih označujemo tudi kot nadomestna ali umetna 

sladila. Med sladili je posebnež, saj gre za alkoholni sladkor, 

ki je pridobljen iz rdeče pese. Kot poliol disaharidov je nara-

vna organska spojina, tako kot aminokisline in ogljikovi hidrati. 

Sladkorni polioli imajo podobno sladkost kot saharoza, a se iz 

črevesja ne vsrkavajo v popolnosti, zato so slabše dostopni kot 

vir energije, oziroma imajo majhen kalorični učinek. Gram izom-

alta ima tako samo 2 kaloriji v primerjavi s sladkorjem, ki jih ima 

40.  Imajo zelo intenziven, sladek okus in se ga zato odmerja v 

manjših količinah. V prevelikih odmerkih lahko povzroča diarejo, 

vendar so to količine, ki so močno nad normalnim odmerjanjem 

(50 g/dan). Ker je zelo dobro odporen na vročino, je zelo izomalt  

primeren za peko sladic. Tekst: M.L.

S tabilizacijo krvnega sladkorja lahko po ugotovitvah 

ameriških strokovnjakov zagotovimo tudi s preprostim 

sredstvom iz domače shrambe, ki ga sicer uporabljamo 

za kuhanje in pripravo jedi, čiščenje, razkuževanje in vrsto 

drugih domačih opravil – kisom. Marne in babice so k jedem, bo-

gatim z ogljikovimi hidrati, denimo rižu, testeninam, krompirju, 

cmokom, vedno ponudile tudi solato, oziroma zelenjavo z dodat-

kom kisa. Naravni kis, lahko je jabolčni, vinski ali sadni, pomaga pri 

uživanju živil z visokim glikemičnim indeksom (GI) organizmu obv-

ladovati krvni sladkor. Tako se diabetik lahko izogne hiperglikemiji 

po obroku, bogatem s hitro razgradljivimi ogljikovimi hidrati (slad-

kor, škrob). Jedi z dodatkom kisa lahko zaužijemo, kadar nam na-

jbolj prija, bodisi na začetku obroka, z glavno jedjo med obrokom 

ali po obroku in namesto sladice oziroma sira.  Tekst: N.M.

NEkaLORIčNa SLaDILa   

Izomalt

DIaBETIkI IN kIS 

Kis in krvni sladkor

kaVa kOT aNTIDIaBETIk   

Kava, spolni 
hormoni in diabetes 



Zdravi, inovativni recepti

KUHARSKI TEČAJ 
ki bo v ponedeljek, 18. aprila s pričetkom ob 16. uri 

v dita centru, Bezenškova 18, Zelena jama

Ali vas je kuharska domišljija pustila na 
cedilu? Zakaj bi vedno jedli eno in isto? 
Spoznajte nove okuse! Kvinoja, kiš, humus, 
mafini, to je le nekaj jedi, ki smo jih uvrstili 
na Ditin tradicionalni spomladanski 
izobraževalni

Cena  
4 urnega tečaja  

z osnovami zdrave 
prehrane za 

diabetike je 35 eur 

Preden pa si boste  
privezali predpasnike 

in se v kuhinji 
prepustili 

navodilom 
profesionalca, boste 

lahko prisluhnili 
predavanju 

diabetologa in 
Ditinega strokovnega 

sodelavca Damjana 
Justineka dr. med. o diabetesu, 

zdravljenju in prehrani.

Telefon 01 542 50 04 ali revija.dita@siol.net
Poslali vam bomo položnico za vplačilo prijavnine.

Prijavite se zdaj, da boste 
zagotovo med tečajniki!

Na tečaju bomo predstavili 
tudi švicarski aparat Bioptron, 
o katerem smo pisali v zadnji 
Diti in je lahko diabetikom v 
vsestransko pomoč.

Kiš (kisch), ki se zadnje čase pojavlja v trendovskih prehranskih lokalih, je sočen sirov narastek na hrustljavi piti, ki se mu ne moreš upreti; kako ga pripraviti po diabetično?

Kdor pozna arabsko hrano, ve, da 

brez humusa ne gre, za spremembo 

ga bomo namesto s čičeriko pripravili 

z rdečo lečo. Naučili vas bomo speči 

sočno polnozrnato torto po diabetično 

brez pečice, pa še kakšno okusno jed 

boste pripravili po navodilih kuharja.

Kvinoja je starodavno 

žito, ki prihaja k nam 

iz Bolivije in Peruja; 

popolna beljakovinska 

hrana, nadvse 

primerna za ljudi s 

sladkorno boleznijo.



S koromačem si nisem čisto na jasnem, pri čem sva. Vsakič, 

ko ga uzrem na tržnici, me prešine, uh, to mora nujno pristati 

v moji vrečki! Vsebuje cel kup vitaminov in zdravih učinkovin, 

uporaben je kuhan ali pečen, lepo se poda k ribam … In potem se 

znajdem pred kuhinjskim pultom, tuhtajoča, kaj hudiča naj počnem 

s to zelenjavo? Spečem v pečici? Skuham v juhi? Pojem surovega 

v solati? In končno, ali mi je njegov okus sploh všeč? Še dobro, da 

v kuharski agoniji odkrijem recept za čudovito koromačevo pašto. 

Polnozrnate testenine, olive, tofu, kozja skuta - in vedno znova se 

opomnim, da mi je koromač v bistvu všeč.

Testenine s koromačem   

Mavrična solata

Za 4 POrCiJe POtrebuJeMO:
♦ 34 dag testenin ♦ 22 dag tofuja ♦ 1 čebulo ♦ polovico 
koromača ♦ 40 dag pelatov ♦ sol, čili ♦ 10 dag oliv  
♦ 2 žlici olivnega olja ♦ baziliko, origano, timijan ♦ 4 žlice 
kozje skute

Za 4 POrCiJe POtrebuJeMO:
♦ 2 veliki rdeči pesi ♦ 1 repo ♦ 1 veliko korenje ♦ 10 dag 
kuhanega boba ♦ pol skodelice popraženih bučnih 
semen ♦ 1 žličko sveže naribanega ingverja ♦ sok ene 
limone ♦ 2 žlici olivnega olja ♦ sol

ena POrCiJa VsebuJe
♦ 391 kalorij ♦ 37 g ogljikovih hidratov ♦ 16 g beljakovin 
♦ 20 g maščob ♦ 3 g nasičenih maščob

ena POrCiJa VsebuJe
♦ 549 kalorij ♦ 76 g ogljikovih hidratov ♦ 19 g beljakovin 
♦ 18 g maščob ♦ 3 g nasičenih maščob

Č e v muhastem spomladanskem vremenu zunaj ni ravno 

pravljica, ne vem, zakaj ne bi bila na mizi vsaj mavrica. Po 

vzoru mojih kanadskih prijateljev sem se rdeče pese lotila 

od začetka – torej surove. Pa še korenja in repe. Bolj kot inovacija v 

pristopu, me veseli, da so vse sestavine lokalne in sezonske, in če 

se le da, ekološke. Rdeča pesa je čudovito sladka že sama po sebi, 

prav tako korenje, repa pa s kislostjo uravnoteži okuse. Včasih do-

dam še kuhano čičeriko ali bob, malo olivnega olja, balzamičnega 

kisa, morda gorčico s celimi gorčičnimi semeni …Možnosti je, ko-

likor je barv v mavrici.

K pisanju kuharskega bloga za Dito smo povabili 
novinarko, popotnico in ljubiteljico kuhanja Ivo Gruden, 
ker ima inovativen, zdravju naklonjen kuharski pristop. 
Z njenimi recepti si popestrite vašo kuhinjo.

Zdrava kuhinja

Kuharski b log

rdečo peso, repo in korenje olupimo in naribamo. Dodamo 
popražena semena in prelijemo s polivko iz ingverja, limoninega 
soka, olivnega olja in soli.

V ponvi na srednje vročem ognju segrejemo olivno olje in na njem 
popražimo na kocke narezan tofu. Popečen tofu odstranimo in 
v isti ponvi prepražimo čebulo in koromač, solimo in dodamo 
popečen tofu, pelate in po želji čili. Pokrito dušimo četrt ure in 
na koncu dodamo olive in dišavnice. Medtem skuhamo testenine 
po navodilih. V slanem kropu skuhamo testenine in odcedimo. ter 
nemudoma dodamo k omaki. Postrežemo s skuto.



Zdrava kuhinja
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Okusi z otoka

Madeira
Juha Madeira

Oslič z vinom 
in česnom

Za 4 POrCiJe POtrebuJeMO:
♦ 2 žlici olivnega olja ♦ 2 čebuli  
♦ 30 dag zrelega paradižnika  
♦ 2 čilija ♦ 80 dag goveje 
zarebrnice ♦ sol 
♦ 35 dag krompirja

Za 4 POrCiJe POtrebuJeMO:
♦ 1 kg filejev osliča ♦ sol ♦ beli poper 
♦ 5 strokov česna ♦ 5 žlic belega 
vinskega kisa ♦ 4 dl belega vina 
♦ 1 šopek majarona ♦ 1 dl jedilnega olja

Preprosta kuhinja s portugalskega otoka 
Madeira je kot ustvarjena za zdravo 
prehrano in jo lahko z izjemo kolačev 
priporočamo vsem diabetikom. K vsakemu 
mesu dodajo veliko čebule in druge 
zelenjave in tako dobijo polne okuse in 
veliko vlaknin. ribe pogosto »priplavajo« na 
krožnik in tako je prav. Poskusite, dobro je.

ena POrCiJa VsebuJe
♦ 359 kalorij ♦ 6 g ogljikovih 
hidratov ♦ 46 g beljakovin 
♦ 16 g maščob ♦ 5 g nasičenih 
maščob

ena POrCiJa VsebuJe
♦ 426 kalorij ♦ 4 g ogljikovih hidratov  
♦ 44 g beljakovin ♦ 26 g maščob 
♦ 3 g nasičenih maščob

Večer preden boste pripravljali to jed, osolite fileje 
osliča, dodajte narezan česen, vinski kis, belo 
vino, poper in majaron in pustite stati v marinadi 
preko noči. olje segrejte in popecite kose ribe 
po obeh straneh. Ko so pečeni, jih odstranite. 
Ostanek olja v posodi odstranite in v posodo vlije 
marinado, v kateri ste marinirali ribo in pustite, 
da počasi vre nekaj minut. Postrezite z omako.

Segrejemo olje in dodamo narezano čebulo, 
paradižnik, čili, kose mesa in popražimo.  
Zalijemo z vodo, solimo in kuhamo 1 uro. 
Dodamo rezine krompirja in kuhamo še 25 
minut.
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tuna v čebulni omaki

Zajec Porto Santo

Za 4 POrCiJe POtrebuJeMO:
♦ 1 kg tune ♦ sol ♦ 3 stroke česna ♦ 1 lovorov list  
♦ ščepec origana ♦ 2 dcl belega vina ♦ 2 žlici olja  
♦ 4 čebule, narezane na kolobarje ♦ 3 paradižnike

Zajca razrežite na kose. Začinite jih z soljo, narezanim čilijem, česnom, 
papriko, olivnim oljem in vinom. Pustite stati v marinadi 2 uri. V ponvi 
z olivnim oljem na hitro popecite 2 stroka česna in dodajte čebulo. Ko 
čebula malo porjavi, dodajte narezan paradižnik in kose zajca brez 
marinade.  Pustite počasi vreti nekaj minut. Dodajte marinado in počasi 
kuhajte 45 minut. Po potrebi med kuhanjem dodajte vodo.

štiri POrCiJe VsebuJeJO
♦ 2066 kalorij ♦ 37 g ogljikovih hidratov ♦ 271 g 
beljakovin ♦ 78 g maščob ♦ 24 g nasičenih maščob

ena POrCiJa VsebuJe
♦ 587 kalorij ♦ 9 g ogljikovih hidratov ♦ 46 g 
beljakovin ♦ 38 g maščob ♦ 6 g nasičenih maščob

Za 4 POrCiJe POtrebuJeMO:
♦ 1,2 kg zajca ♦ sol ♦ 1 čili ♦ 5 strokov česna ♦ 1 žlička 
rdeče paprike v prahu ♦ 1 lovorov list ♦ 2 dl belega 
vina ♦ 2 žlici olivnega olja ♦ 3 čebule ♦ 3 paradižnike

Tunine zrezke osolimo in 1 uro pustimo v marinadi iz nasekljanega česna, 
lovorovega lista, origana in belega vina. V vročem olju jih popečemo. Ko 
so zrezki zlatorumeno zapečeni, jih odstranimo iz ponve. Vanjo dodamo 
čebulo in paradižnik ter počasi dušimo približno 15 minut.



tiP 1 in 2  Diabetes pri otrocih in mladostnikih

24

50 ODSTOTkOV DRUŽIN SE NE UkVaRJa S šPORTOM

Kaj bomo delali za vikend?
Svojim otrokom želimo le najboljše, zlasti ko gre za njihovo zdravje in 
dobro počutje. Starši se večinoma zavedamo pomembnosti zdravega 
prehranjevanja in ustrezne gibalne dejavnosti za otrokov razvoj, zato 
si velikokrat težko priznamo, da je tudi naš otrok (pre)debel. ob hi-
trem otrokovem razvoju in relativno sedečem načinu življenja (šola, 
tečaji, televizija, računalnik) ter previsokem kaloričnem vnosu lahko 
telesna teža hitro narašča. 

G ledanje televizije in sedenje 

pred računalnikom sta močno 

zmanjšala čas, ki naj bi ga otrok 

preživel v gibalni igri in športni 

dejavnosti. Otroci, mlajši od osem let, po-

gosto preživijo več kot dve uri na dan pred 

televizijo ali igranju računalniških igric, otro-

ci, starejši od osem let, pa celo več kot štiri 

ure. Veliko otrok se tudi prehranjuje pred 

televizorjem; raziskave so pokazale, da ob-

staja velika povezanost med prekomerno 

telesno težo in časom, ki ga mladina preživi 

pred televizijo in računalnikom. Otroci do 

desetega leta dvakrat toliko gledajo tel-

evizijo in sedijo pred računalnkom, kot se 

aktivno igrajo.

Prekomerna telesna teža predstavlja tudi 

za otroka resno težavo. Zanemarjanje 

otrokovih težav s telesno težo lahko 

poveča tveganje za različne zdravstvene 

težave in nevšečnosti. Takšnega otroka 

vrstniki pogosto zavračajo in zbadajo, na-

vadno med njimi tudi ni priljubljen. Zaradi 

družbene zavrnitve pogosto razvije nega-

tivno samopodobo, ki zniža njegovo samo-

zavest in samozaupanje. Z debelostjo so 

povezane tudi zdravstvene težave, npr. 

težave z mišicami in kostmi ter dihanjem, 

med otroki in mladostniki pa se je začela 

pojavljati celo sladkorna bolezen tipa 2, ki 

smo jo nekoč poznali le pri odraslih ljudeh. 

KaJ PoSPešuJe DebeloSt  

Pri otrociH?

Pojavnost sladkorne bolezni med mladimi 

je sicer redka, vendar vztrajno napreduje 

zlasti v razvitem svetu. Tako za debelost 

kot tudi za sladkorno bolezen velja, da sta 

urbanizacija in ekonomski razvoj dejavni-

ka, ki pospešujeta njuno pogostnost med 

starejšo in tudi mlajšo populacijo. Glavna 

razloga za epidemijo sladkorne bolezni 

sta namreč nezdravo prehranjevanje in pa-

siven življenjski slog, ki imata za posledico 

prekomerno telesno težo oziroma debe-

lost.

Raziskave so pokazale, da polovica pre-

komerno hranjenih šolskih otrok in tretjina 

predšolskih otrok ohranita prekomerno 

telesno težo in nezdrave življenjske nav-

ade tudi v odraslem obdobju; čezmerno 

težak otrok bo torej zelo verjetno zrasel 

v prav takšno odraslo osebo z nezdravim 

življenjskim stilom. 

Prvi korak pri zdravljenju sladkorne bolez-

ni tipa 2 je, da se bolnik začne ustrezno 

prehranjevati in več gibati. Vendar pa se 

moramo zavedati, da ima gibalna/športna 

dejavnost predvsem tudi pomembne pre-

ventivne učinke. Zmanjšuje povečano tele-

sno težo in preprečuje nastanek debelosti, 

s čimer pri genetsko predisponiranih ljudeh 

zmanjša možnost za nastanek sladkorne 

bolezni. Pomembna sta redna, vsakod-

nevna dejavnost, tudi če ni zelo intenzivna, 

in "nesedeči" življenjski slog. Z gibanjem  

namreč lahko otrok odvečne kalorije v večji 

meri potroši in tako uravnava telesno težo.

ugoDNi uČiNKi gibaNJa

Gibalna dejavnost zmanjšuje količino slad-

korja v krvi ter znižuje krvni tlak in raven ho-

lesterola v krvi, posledično pa zmanjša ver-

jetnost za nastanek bolezni srca in ožilja, 

torej obolevnost za srčno in možgansko 

kapjo. Poleg tega telesna dejavnost doka-

zano blaži posledice stresa in nas sprošča. 

Poveča tudi odzivnost tkiv na delovanje 

inzulina in zmanjša njihovo odpornost na 

inzulin. Utrjuje mišice in izboljša njihovo 

delovanje, tudi delovanje srčne mišice, 

utrjuje okostje in oporno tkivo, okrepi krv-

ni obtok ter poveča gibljivost sklepov in 

hrbtenice. Otrok, ki je premalo gibalno de-

javen, se pogosto ne more zbrati k učenju, 

ker je notranje nemiren, poln neizrabljene 

energije. Takrat postane nestrpen in celo 

agresiven. Med mladimi, ki se sprostijo z 

gibanjem in športom, je mnogo manj takih, 

ki bi ogrožali svoje zdravje in življenje z 

nasiljem, usmerjenim proti drugim ali celo 

proti samemu sebi in takih, ki si poiščejo 

različna nadomestila, kot so alkohol, droga, 

pohajkovanje ipd. Ustrezna športna de-

javnost tako ne pomaga le do bolj zdrave-

ga telesa, ampak tudi do bolj pozitivnega 

odnosa do sebe. Koristna je za vsakogar, 

za otroke, mladostnike in ljudi v poznejšem 

življenjskem obdobju.

S športom se lahko otrok ukvarja organ-

izirano (pod strokovnim vodstvom) v okviru 

različnih interesnih dejavnosti, ki jih ponuja 

vrtec, šola in različni zasebniki v športu. V 

predšolskem obdobju in prvih letih šolanja 

naj športna vadba temelji na razvoju otrok-

ovih gibalnih sposobnosti, kot so koordi-

nacija (skladnost) gibanja, ravnotežje, moč, 

hitrost, gibljivost in natančnost ter spodbuja 

veselje in pozitivna čustva. Otrok se posto-

poma zaveda lastnega telesa ter spoznava 

in osvaja različne športne zvrsti (plavanje, 

smučanje, igre z žogo itd.), pri čemer je 

pomembno, da je vadba prilagojena njego-

vim sposobnostim in interesom.

otroKa NiKoli Ne Silimo

Žal pa prekomerno hranjen otrok po-

gosto ne uživa v skupinskih organiziranih 

dejavnostih. Navadno ne zmore dohajati 

sovrstnikov, ker ima slabše razvite gibalne 

in funkcionalne sposobnosti. Ker se sra-

muje svoje debelosti, mu je neprijetno se 

preoblačiti pred drugimi otroki, prav tako 

Mateja Videmšek je predstojnica katedre za 
predšolsko športno vzgojo Fakultete za šport 
Univerze v Ljubljani                                                                 

Tekst: prof. dr. MaTEJa VIDEMšEk
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tudi ne mara nositi kratkih hlač oziroma 

športne opreme. 

Otroka nikoli ne silimo k organizirani športni 

dejavnosti. Veliko športnih dejavnosti 

namreč lahko otrok v prostem času izvaja 

tudi v neorganizirani obliki, s starši, brati in 

sestrami, prijatelji … Trajanje športne ak-

tivnosti naj bo prilagojeno otrokovi telesni 

pripravljenosti, pri čemer se še posebej 

skrbno držimo načela postopnosti. Otroka 

nevsiljivo spodbujamo k različnim gibal-

nim/športnim dejavnostim.

Hoja je preprosto in naravno gibanje, ki pa 

je ob primerni intenzivnosti nadvse koristna 

in varna športna dejavnost. Hodimo lahko 

kjerkoli in kadarkoli. Namesto z avtomobi-

lom gre otrok lahko v šolo ali k prijatelju 

peš ali s kolesom, vožnjo z osebnim dviga-

lom nadomesti s hojo po stopnicah itd.  

Tek je idealen zlasti spomladi in jeseni 

ter tudi poleti, če ni prevroče. Izmed vseh 

oblik rekreacije, ki “porabljajo maščobe”, 

sta hoja in tek najenostavnejša. Seveda 

pa naj hoja in tek predstavljata v obdob-

ju, ko je otrokov organizem še v razvoju, 

le dopolnilo drugim dejavnostim, s kat-

erimi si otrok razvija tudi ostale gibalne 

sposobnosti. Športna aktivnost, ki je prim-

erna praktično za vse starostne skupine, z 

različnimi sposobnostmi in posebnostmi, 

je plavanje. Je šport, ki harmonično raz-

vija in oblikuje telo. Le izjemoma to vrsto 

vadbe odsvetujemo zaradi zdravstvenih 

razlogov, še posebaj primerna pa je za 

prekomerno prehranjene otroke. Tudi hoja, 

tek na smučeh in alpsko smučanje sodijo 

med športe, ki jih lahko izvajamo v prostem 

času, prav tako pa tudi drsanje, rolanje, 

kolesarjenje, različne igre z žogo itd.

DružiNSKo PrežiVlJaNJe  

ViKeNDoV iN PoČitNic

Družinske navade in vzorci, po katerih 

živimo starši, so del otrokovega okolja, 

ki ga ima otrok za normalno. Sčasoma se 

otrok navadi, kako preživljati npr. vikende 

in počitnice. Raziskave so pokazale, da 

so med vikendom otroci in mladostniki 

precej manj aktivni kot med tednom; tudi 

intenzivnost aktivnosti je manjša. Med 

počitnicami je stanje podobno; otroci imajo 

na začetku šolskega leta, ko naj bi prišli 

spočiti in polni energije s počitnic, precej 

slabše gibalne sposobosti in vzdržljivost 

kot konec šolskega leta, ko so že utrujeni 

od pouka, domačih nalog, preverjanja 

znanja itn. Strokovnjaki ugotavljajo, da se 

več kot 50 odstotkov družin sploh ne uk-

varja s športom. Pri tem je zgled staršev 

še kako pomemben: otroci mater, ki se 

ukvarjajo s športom, so dvakrat bolj aktivni 

od tistih otrok, ki imajo športno neaktivne 

matere. Vpliv očetov je še večji – otroci 

razvoj in napredek prinašata številne obetavne novosti, 
hkrati pa pomenita tudi tveganje za nezdrav način življenja 
z neprimernim prehranjevanjem, lenobnostjo, računalniško 
zasvojenostjo, pomanjkanjem telesne dejavnosti in gibanja, 
pomanjkanjem socialnih stikov, nespodbudnimi čustvi ipd.
 Vsi našteti dejavniki, ki danes že slabijo organizem otrok, povečujejo tveganje za 

bolezni, motnje in poškodbe, ki temeljijo na moteni in neustrezni presnovi sladkor-

ja v telesu. Številne zaplete, povezane s sladkorno boleznijo bi bilo mogoče brez 

prevelikega napora in stroškov  preprečiti z načrtnim, organizmu in okolju prijaznim 

življenjem. V manj razvitih državah so se še do nedavnega ponašali s precej nižjo sto-

pnjo obolevanja za diabetesom, ko pa je prišlo do hitrejšega  razvoja, je pospešena 

modernizacija s hitro prehrano, sodobnimi prevoznimi sredstvi, udobnimi kavči in 

fotelji, računalniki, TV in ostalo zabavno tehnologijo povzročila tudi porast tveganja za 

sladkorno bolezen in posledično povečanje števila diabetikov. Tak primer sta Indija in 

Kitajska, ki skupaj prispevata več kot polovico bolnikov v svetovno kvoto, ki trenutno 

znaša okrog 300 milijonov diabetikov.

Nekateri strokovnjaki delež sladkornih bolnikov že smatrajo za pomemben kaza-

lec stopnje razvitosti države. Čeprav splošni podatki in uradne informacije na tem 

področju res niso spodbudni, pa ne moremo pristati na tak trend rasti. Preprečevanje 

debelosti in diabetesa pri mladih je pomembna naloga različnih družbenih dejavnik-

ov. Poglavitni cilj zdravljenja je preprečevanje srčno žilnih obolenj, kajti diabetes je 

pomemben dejavnik tveganja za srčni infarkt in možgansko kap. Preprečevanje dia-

betesa mora zaradi usodnih zapletov in velikega socialno ekonomskega bremena, ki 

ga predstavlja, postati stalna naloga javno zdravstvene politike in različnih družbenih 

dejavnikov. Svoj delež k tem prizadevanjem dodajamo z novo rubriko tudi pri reviji 

Dita. V njej si bomo prizadevali pokazati, kako slab življenjski stil vpliva na nastanek 

diabetesa, kakšna so najnovejša dognanja in ukrepi zoper trend naraščanja bolezni in 

spodbuditi starše, zdravstvene in pedagoške delavce ter vse ostale, ki jim je mar za 

zdravje otrok, da preventivno ukrepajo. Seveda pa bomo vso pozornost posvetili tudi 

zdravljenju diabetesa tipa 1.  Mag. NINA MAZI, dr. med.

NOVI RUBRIkI Na POT

športno aktivnih očetov so kar 3,5-krat bolj 

aktivni od otrok, ki imajo športno neaktivne 

očete. Tisti otroci, ki imajo oba starša ak-

tivna, so daleč najbolj aktivni – celo 6 krat 

bolj od otrok s športno neaktivnimi starši.

Družina naj bo torej kar se da športno de-

javna. Otroku s preveliko telesno težo bo 

spodbuda staršev, bratov in sester pomaga-

la, da bo pri športni dejavnosti vztrajal in v 

njej našel veselje in sprostitev. Nikakor ni 

primerno, da bi uvajali novo hrano ali več 

gibanja le za otroka s prekomerno težo. 

Bolj zdrave navade, npr. manj gledanja tel-

evizije in posedanja pred računalnikom ter 

več gibalnih/športnih dejavnosti bodo ko-

ristile vsem članom družine! Nedvomno im-

ajo družine, ki si postavijo realno dosegljive 

cilje ter si skupaj prizadevajo doseči zdrav 

življenjski slog, več možnosti za uspeh. 

Kadar le utegnemo, pojdimo z otrokom v 

naravo in ob primerni športni dejavnosti 

skupaj uživajmo v njenih lepotah! 
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Jožica je bila v mladosti 
pegasto dekle z rdečimi lasmi. 
Zato je bila nesrečna, za 
mlado deklico so bili rdeči 
lasje in pege veliko hujši, 
kot pred 27 leti diagnoza 
diabetesa tip 1. Jasno, da 
rdeče včasih ni marala, 
ampak to se je spremenilo, 
zdaj ne mara rjave barve. 
Njena je modra, kot je barva 
širnega neba tega ljubega 
sveta, ki ga naša sogovornica 
tako rada meri po dolgem in 
počez. Pa v višino tudi. Samo 
Triglavu je šestnajstkrat mero 
vzela, od tega dvakrat peš iz 
Ljubljane.

Tekst: BETI ORaŽEM, D. L.
Foto: ROk MaLEk

Peš ste šli iz ljubljane na triglav, odkod  

točno ste štartali na našo najvišjo goro?

Štartali smo z Miklošičeve izpred sedeža 

planinskega društva Ljubljana matica. Šli 

smo po Celovški čez Podutik, Katarino, 

Osovnik, Škofjo Loka in Lubnik in to je 

bilo za prvi dan dovolj. Naslednjega dne 

smo nadaljevali do Soriške planine, tretji 

dan smo dosegli sedmera triglavska jez-

era, četrti dan smo prespali na Kredarici, 

odkoder smo se naslednji dan povzpeli 

na vrh Triglava. To je bilo leta 1998 in za 

spomin sem dobila stensko uro z našo 

sliko.

to pa ni malo kilometrov, mogoče veste 

koliko jih je?

Ne bi vedela, vem samo, da smo vsak dan 

hodili od osem do devet ur. Na Triglav smo 

S sprehoda se je vračala s kokeršpanjelko Iko in to je zadnje, česar se spominja, nekdo je pokli-
cal rešilca, v katerem se je zbudila z infuzijo glukoze v roki. Huda je bila tudi hipa neko noč doma, 
ko so jo tudi morali z rešilcem odpeljati v bolnico. Ampak v hribih ni pa imela nikoli problemov.

JOŽIca čEčELIč    

Pege
šli peš iz Ljubljane tudi naslednje leto, 

potem pa ne več, ker je bilo prehudo.  En 

dan, ko smo šli s Soriške planine v Bohin-

jsko Bistrico, od tam na Uskovnico, pa čez 

planino Preval, kjer je Vodnikova koča,  na 

Kredarico, je bilo za nami štirinajst ur hoje. 

Ko smo tako v enem dnevu  prišli na Kr-

edarico, smo bilo popolnoma »hin«. Spat 

smo šli ob desetih zvečer, zjutraj ob šestih 

hujše od  
   diabetesa

pa je bilo že treba vstati, saj nas je čakal 

vzpon na vrh Triglava, potem pa še nevaren 

spust na Dolič, ko je včasih treba ritensko 

dol in sploh ne veš, kam boš nogo vtaknil v 

tistih skalah. Tam so se mi res noge tresle, 

tako, da mi je moral tisti, ki je bil pred mano, 

pomagati. Prijel me je za nogo in jo dal tja, 

kamor je bilo treba. Bila sem popolnoma 

izčrpana. Štirinajst ur, to je pa res preveč.
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Kako pa ste sploh prišli na drzno idejo, 

da bi šli peš iz ljubljane na triglav?

Prijatelji so mi povedali za ta pohod in 

potem smo enostavno rekli, »pa pejmo 

probat«. Kar na  hitro smo se zmenili. Če 

slučajno ne bi zmogla, sem imela v načrtu, 

da bi šla z Lubnika nazaj domov. Vodiča 

smo poznali, to je bil Joško Knez iz matice 

in smo šli.

Sklepam, da to verjetno ni bila vaša prva 

tura na triglav? 

Prvič sem bila gor leta 1991 s pokojnim 

možem in mlajšim sinom, ki je bil takrat 

star komaj trinajst  let, zdaj pa planinarim 

s prijateljicami, ena ima že 76. Smo tako 

sedele na vrhu Triglava pri Aljaževem stol-

pu in počivale, pa me vpraša prijateljica:« 

Kaj praviš, a bova še kdaj sem gor prišli?«. 

»Bova Vida, seveda bova,« sem ji rekla. 

Res.

ali hodite s palicami?

Da, vedno.

Kako gre skupaj diabetes in hribi?

V hribih še nikoli nisem imela problemov. 

Spustim sladkor majčkeno višje, pa gre. 

Doma pa sem že imela hipo, tudi reševalni 

avto ,me je že moral priti iskat. V hribe 

grem vedno s tako družbo, v kateri me 

poznajo in vedo, če bi slučajno rabila 

pomoč, kako mi pomagati.

Kakšno hrano torej jeste, preden se 

podate v hribe?

V glavnem zelo veliko kosmičev različnih 

vrst, naredim si jih z mlekom iz mlekoma-

ta. Za popotno malico pa si pripravim 

sendviče iz polnozrnatih žemljic. V nahrbt-

niku imam vedno banane, jabolka itd.  Ko 

pridemo do koče, pa pride na vrsto topel 

obrok.

uide,  pa ne vem, zakaj. Prej se mi to ni 

dogajalo. Glukometer nosim vedno s se-

boj in si šest do sedemkrat na dan merim 

sladkor. Če čutim, da je sladkor nizek, nar-

edim meritev in kaj pojem. 

ali ste se kdaj zaradi diabetes počutili 

prikrajšano?

Da bi rekla, zakaj ravno jaz? O tem sploh 

ne razmišljam. Pač je prišlo. Ne vem, 

zakaj, mogoče zaradi napetega življenja, 

moj mož je bil šofer pri SCT-ju, je šel 

na vožnjo, pa ga ni bilo po tri tedne, 

Irak, Rusija, povsod okrog je delal. Jaz 

pa sem bila s tremi otroki tako rekoč 

sama za vse. Pri petinširidesetih je 

dopoldne mož še peljal vlačilca v 

Most na Soči, zvečer pa sva šla v 

Sneberje po mleko in medtem ko 

je gospodar  molzel, je mož, kot bi 

mu noge spodsekal, padel na tla in umrl.  

Tudi to sem sprejela, nisem želela obduk-

cije, ker oživela ga ne bi. Tudi jokala nisem 

veliko, sem si rekla, da moram biti močna. 

Čez pol leta me je začelo stiskati pri srcu 

in me je sin peljal na urgenco. Pritisk 

220/110, zdravnik je rekel, da je bil stres, 

ker drugače sem zdrava. Rekel je, niste 

jokala, niste vpila, narobe, to je potrebno 

ven dati. Od takrat jemljem zdravila za 

pritisk, potem so mi odkril še obolenje 

ščitnice… Ampak grem naprej. Je volja je, 

jaz pravim, vdati se ne smeš.

Dolga leta ste imeli psičko, ali ste morda 

kdaj opazili, da vas opozarja na nizek 

krvni sladkor?

Ja, sem, kar okrog nog mi je začela moja 

Ika hoditi. Čim je bil sladkor pod 4 mili-

mole, je prišla k meni in se začela motati 

pod nogami. Strašno jo pogrešam, takoj 

bi spet imela psičko, a zdaj, ko sem čisto 

sama, je ne morem imeti. Zato pa vsakega 

kužka, ki ga srečam na cesti, pobožam. 

Če bi pokukali v vaš nahrbtnik, kaj bi 

videli?

Oblačila za preobleč za primer slabega 

vremena, od spodnjega perila dalje, 

potem kakšna rezervna majica, parelina 

za dežjem, tudi dežnik, potem obvezno 

torbico za »sladkorno« s tabletami, glu-

kozo, kakšno čokolado, bombone raznih 

okusov, ampak sladkega po navadi ne ra-

bim. Pijače imam vedno dva litra, se pravi 

štiri plastenke domače limonade brez 

sladkorja. 

Kako poteka vaš dan, kadar niste v 

hribih?

Zjutraj si najprej izmerim krvni sladkor, 

potem pa zajtrk in kava. Moj prosti čas 

izpolnjujejo pohodi, telovadba dvakrat 

na teden, obiskujem pa tudi računalniški 

tečaj, ker sem si pred dvema letoma kupi-

la računalnik. Ker sem diabetik že sede-

mindvajset let, imam potrebo po čim več 

gibanja na svežem zraku in soncu. Odkar  

mi je umrl mož, živim popolnoma sama in 

sem vsak prosti trenutek zunaj, vedno v 

naravi, vsak konec tedna na izletu. Imam 

programe planinskih društev, med tednom 

se s prijateljicami slišimo po telefonu, dog-

ovorimo, kam bomo šle in konec tedna je 

tako izlet obvezen. Sem pa tudi babica, že 

štirikrat, moj prvi vnuk je star že petindva-

jset let.

Kaj pa romarski pohodi, ki so zdaj v 

modi, ali vas kaj privlačijo?

Ravno sedaj se dogovarjamo s prijatelji-

cami, da bi šle v Santigao (Španija), a se je 

treba še pozanimati kako in kaj.

Kakšen je vaš krvni sladkor v povprečju?

Nazadnje sem imela na kontroli pri dr. 

Janežu povprečje 7,2 %. Odkar imam in-

zulinsko črpalko, zdaj bo tega že dve leti,  

se mi zdi, da mi krvni sladkor večkrat gor 
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SLaVNI DIaBETIk 

Steven  
Porcher

Tekst: N. M.

K ot sin delovnih in ambicioznih 

staršev je preživljal srečno in 

brezskrbno otroštvo, polno igre, 

smeha in deških vragolij vse do 

vstopa v šolo. Prva leta v šoli so zagrenile 

težave z zdravjem, pogosto je bil prehla-

jen, slabo je spal in bil zelo občutljiv, pa 

tudi živahnost ga je zapuščala. Hitro se je 

utrudil, zaostajal je v igri in pri športu, neka-

teri otroci so se iz njega zato norčevali, 

drugi pa se z njim preprosto niso več ho-

teli igrati. Tako je raje ostajal doma, se su-

kal po vrtu in kuhinji ter babico in mamo 

opazoval, kako kuhata in iz nič ustvarjata 

slastne jedi. Pri tem je zelo užival. 

uK Pri materi iN babici

Najprej je samo poskušal njune kulinarične 

umetnine in se sladkal z ostanki, nato pa je 

začel sodelovati pri preprostejših opravil-

ih, kot je mešanje, mazanje, pomivanje, 

brisanje ipd.  Pri devetih letih si po hujši 

okužbi dihal dolgo ni opomogel. Natančna 

preiskava je potrdila sum na sladkorno 

bolezen. Dejstvo, da ima njun sin diabe-

tes tipa 1, je njegove starše sprva šokiralo, 

nato pa sta mu sklenila stati ob strani in 

ga podpirati v vsem, česar se bo lotil. Le 

iz kuhinje in shrambe so ga začeli poditi 

ter ga odganjali od hladilnika, da se mu ne 

bi preveč cedile sline po hrani, ki so mu jo 

zdravniki prepovedali. 

A Steven se ni dal odgnati, marveč se 

je kljub nasprotovanju okolice odločil, 

da bo kuhar. Njegov zdravnik, učitelji in 

ravnatelj, pa tudi starši in sorodniki, so mu 

izbrani poklic močno odsvetovali. Edina, ki 

ga je podpirala, je bila babica in skupaj sta 

postala nepremagljiva. Tudi v kuharski šoli 

se je moral večkrat soočiti s predsodki in 

dvomom, da lahko sladkorni bolnik pos-

tane  kuhar. Mnogi so bili prepričani, da 

se bo omejil na pripravo dolgočasnih jedi, 

primernih za diabetike. A Steven je vztrajal 

in svetu dokazal, da je lahko tudi sladkorni 

bolnik dober gastronom in odličen kuhar. 

Kako Porcherju, ki zbuja spoštovanje 

delodajalcev in občudovanje gostov, us-

peva združevati dieto in kuharijo? Težko, 

ampak se znajde. Predvsem pomemben je 

zdrav, spoštljiv in čim bolj naraven odnos 

do hrane in pijače, kar v praksi pomeni 

rdečo luč za prenajedanje in stradanje, 

pa tudi pokušanje mora ostati omejeno 

na majhne žličke in mini koščke. Glavnina 

kuharjev je debela zato, ker ne loči med 

pokušanjem in hranjenjem. Ko kuhajo, jedi 

ne pokušajo, marveč jedo. Pa še nekaj je 

značilno za kuharje; glavnina se ne uk-

varja s športom in rekreacijo, ker imajo 

neurejen urnik in nor tempo. Njihovo delo 

je fizično zelo zahtevno, zato si v prostem 

času želijo predvsem počitka. Pri delu ve-

liko stojijo, pogosto v neugodni, prisiljeni 

drži, tako da  še dodatno obremenjujejo in 

izčrpavajo organizem.

V preteklosti, ko je imel do svojega jedilni-

ka neodgovoren odnos, se je nenehno 

soočal z nestabilnimi vrednostmi krvnega 

sladkorja, ki je skakal od izjemno visok-

ih  do zaskrbljujoče nizkih. Sem ter tja si 

je sicer obljubil, da bo pazil, kaj poje in 

popije, a je na svoje obljube vedno znova 

zelo hitro pozabil. Sladkor v krvi je skušal 

obvladovati s pomočjo inzulinskih injekcij, 

zadnjih pet let pa si pomaga z inzulinsko 

črpalko, s katero je zelo zadovoljen, saj 

mu omogoča skoraj normalno življenje 

in delo. Počuti se, kot bi okrog pasu nosil 

dodatno trebušno slinavko, s pomočjo 

katere se lahko sproti odziva na potrebo 

po inzulinu. Nošnja in uporaba inzulinske 

črpalke sicer ni vedno prijetna, a Porcher 

poudarja, da veliko raje disciplinirano 

skrbi za svoje zdravje in živi tako, da mu 

sladkor ne povzroča preglavic, kot da bi 

nekega dne slep pristal na invalidskem 

vozičku ali postal odvisen od dialize. Za-

vzeto spremlja razvoj in je zelo navdušen 

nad obetavno novostjo – notranjo inzulin-

sko črpalko, ki neprekinjeno deluje šest 

mesecev, a je stroga administracija še ni 

odobrila.     

Ni abSolutNiH DietNiH PrePoVeDi

Z osnovnimi dietnimi principi se je soočil 

pred štirimi leti. Predvsem zato, ker si je 

želel shujšati. Tako se je uspešno znebil 

dobrih 15 odvečnih kilogramov; odtlej pa 

učinkovito vzdržuje novo težo. Znižanje 

indeksa telesne mase je pripomoglo 

k ostrejšemu vidu, večji gibčnosti in 

boljšemu počutju. Na dan zaužije 2000 ka-

lorij, skrbi predvsem za omejeno količino 

maščob, do 30 gramov dnevno, sicer pa 

je in pije skoraj vse. Prepričan je, da za 

diabetika ni absolutnih dietnih prepovedi, 

privošči si lahko vse v zmernih količinah, 

vključno s pecivom in sladkarijami, svin-

jino, jajci, pire krompirjem, testeninami 

itd. Vedeti pa mora, kaj določena živila 

sprožijo v organizmu in temu primerno 

tudi ravnati. 

Upoštevajoč dejstvo, da veliko diabe-

tikov beži iz kuhinje, je Steven ponosen, 

da se lahko suvereno suka med lonci in 

kozicami, vihti kuhalnico in skrbi za apetit 

domačih, prijateljev in gostov. Mnogi 

diabetiki se mu posebej zahvalijo za 

pozornost in se radi vračajo v njegovo 

restavracijo. Vsem, ki ga vprašajo za nas-

vet, priporoča, naj čim bolj zavzeto skrbijo 

zase, predvsem naj se izogibajo stresa in 

pazijo na telesno težo.  

Sanja, da bo nekoč imel lasten hotel, 

veliko potoval, malce manj delal in za 

spoznanje več lenaril.  Najprej pa bo 

napisal najboljšo kuharsko knjigo na sve-

tu, ki bo primerna tako za sladkorne bol-

nike kot tudi ostale. Drugačno in boljšo 

od tistih, ki jih danes ponujajo na policah 

domačih in tujih knjigarn. 

Med slavnimi diabetiki, ki 
zaslužijo pozornost, je tudi 
dvaintridesetletni Steven 
Porcher, ameriški kuhar par 
excellence, vodja gastronom-
ske plati banketov, pred-
stavitev, srečanj, posvetov in 
ostalih poslovnih, dobrodelnih 
ter družabnih dogodkov v 
prestižnem hotelu Grand Flo-
ridian na Floridi. 
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Eni in drugi

Američan Bret Michaels je 
zaslovel kot pevec glasbene 
skupine Poison, poskušal pa 
se je tudi kot igralec, režiser, 
scenaristi in producent. 
Glasbena kariera je bila 
odskočnica za resničnostni 
šov rock of Love with Bret 
Michaels. Šovi so postali del 
njegovega življenja, med drugim 
je bil zmagovalec resničnostnega 
šova Celebrity Apprentice 3, kot 
sodnik pa je sodeloval na šovu 
talentov Nashville. 

Tekst: BETI  ORaŽEM

L eta 1963 rojeni Bret je bil star 

šest let, ko so mu diagnos-

ticirali diabetes tipa 1. Vendar 

pravi, da je bila zanj tako zgod-

nja postavitev diagnoze blagoslov, saj je 

bolezen sprejel kot del svojega življenja. 

Bil je zelo aktiven otrok in spominja se, da 

se je pogosto počutil resnično pregore-

lega. Pred postavitvijo diagnoze je imel 

čuden okus v ustih, srbečico kože, kako 

ga je mučila večna žeja, pa se sploh ne 

sme spomniti.

SlaDKor Do Neba

Na začetku je družina Bretove simptome 

pripisovala začasnim slabostim, tako, da 

je bil do trenutka, ko so ga končno spre-

jeli v bolnišnico njegov krvni sladkorje 

visok »do neba«. V bolnišnici je ostal tri 

tedne, med tem časom pa so mu starši 

pomagali spoznati, da živeti s boleznijo 

ne bo zabavno, bo pa postala del nje-

govega življenja. Prvih nekaj let življenja z 

diabetesom so mu vsakodnevne injekcije 

inzulina dajali straši. V otroštvu je doživel 

štiri hipoglikemije, med eno izmed njih 

je očetu skoraj odgriznil prst, ko mu je v 

strahu, da bi se sin poškodoval, poskušal 

odpreti usta.

Pri desetih letih se je Bret udeležil kam-

pa za diabetike, kjer je spoznal otroke z 

diabetesom in se prvič v življenju naučil, 

kako si pravilno dajati injekcije in pravilno 

prehranjevati. Še vedno čuti veliko pripad-

nost kampu, za katerega tudi preko raznih 

fundacij poskuša pridobiti dobrodelna 

sredstva.

Sedaj si daje tri injekcije inzulina dnevno, 

za zajtrk, po večerji in ponavadi še eno 

pozno ponoči. Njegov zadnji glikirani he-

moglobin je znašal vzornih sedem odsto-

tkov.

Pomembna stvar, ki se jo je naučil kot 

diabetik, je kontrola čustev. Naučil se je 

ignorirati čustva strahu in panike ob niz-

kem krvnem sladkorju, ker se zaveda, da 

bolj, kot je prestrašen, več adrenalina je  v 

telesu in hitreje se zviša stopnja sladkorja 

v krvi.

telo Je treba PoSlušati

O svoji bolezni vedno seznani ljudi iz svoje 

najbližje okolice in jih poduči, kaj morajo 

storiti, če pride do hipoghlikemije. Zelo je 

pomembno, da mu znajo na pravilen način 

pomagati, če tako nanese. Bret pravi, da 

je potrebno gledati na diabetes, kot na 

blagoslov saj, če se spoprimemo z njim na 

pravilen način, nas nauči, kako se zave-

dati svojega telesa in ugotovili bomo, kje 

imamo svoje meje. S poslušanjem svojega 

telesa boste vedeli, kaj smete in česa ne. 

To pa bo  postala vaša velika prednost, saj 

se boste lahko na tak način začeli zanašati 

nase in na svoje občutke ter jim začeli 

zaupati. S pomočjo tega spoznanja boste 

lahko delali v življenju vse, kar si želite, 

igrali košarko, kolesarili, itd. vendar na 

način, ki je pravi za vas. Naučili se boste 

poskrbeti zase tako kot vam ustreza.

Bret pravi, da je sedaj v težkem obdobju 

svojega življenja, ker je pred nekaj meseci 

prestal zahtevni operativni poseg na srcu, 

s čimer so mu odpravili prirojeno srčno na-

pako. Čas okrevanja in počitka preživlja v 

krogu svoje družine. S partnerko Kristi ima 

dve hčeri, ki sta njegovo največje veselje 

in sreča zato se tudi zaradi njiju vztrajno 

bori z boleznijo. 

SLaVNI DIaBETIk    

Bret 
Michaels
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Učinkovitost in uspešnost gibanja sta tesno 
povezani in odvisni od bioritma. Kronobiologi, 
specialisti za tiktakanje človekove notranje ure, 
poudarjajo, da si je intenzivnejšo telesno aktivnost 
in šport najbolje omisliti dopoldne  med 10. in 
12. uro.

T edaj je obdobje maksimuma za srce in krvni obtok in re-

generacija organizma je v tem času na zavidljivem nivoju. 

Naslednji primeren termin je med 16. in 19. uro, ko je organ-

izem  najbolj dovzeten in hvaležen za vsakršno dinamiko. 

Po 16. uri je mišična moč največja, organizem pa maksimalno sposo-

ben in sprejemljiv za gibanje. V tem času je na vrhuncu tudi sposob-

nost oči in sluha, reakcijski čas organizma je najbolj optimalen, prav 

tako pa je maksimalna tudi sposobnost vezivno-mišičnega aparata in 

okostja. Vse to pomeni najmanjšo možnost poškodb in zdravstvenih 

zapletov. Obenem pa takrat posameznik najlažje prenaša fizični 

napor. Maksimalno učinkovitost pri telesnem delu in naporih človek 

doseže v poznih jutranjih oz. dopoldanskih urah ter popoldne. Takrat 

fizična obremenitev organizem tudi najmanj utruja in izčrpava. Doka-

zano je v tem času najmanj poškodb pri delu, športu in rekreaciji.

DiabetiKi V zmerNem temPu

Za gibanje si morajo sladkorni bolniki vzeti dovolj časa, kar pomeni, 

da jim pretiravanje s telesno dejavnostjo, ki jo hočejo zaradi poman-

jkanja časa, neustrezne organiziranosti ali slabe vesti izvesti, na ho-

ruk, običajno bolj škodi kot koristi. O tem pričajo številne novejše 

raziskave, v katerih so znanstveniki z nove in stare celine proučevali 

diabetes in gibanje.

Predstavnice nežnejšega spola, pa tudi njihovi moški vrstniki, ki 

jih ogroža sladkorna bolezen, bi se morali s športom ukvarjati v 

zmernem tempu in nikakor ne pretiravati s telesnimi napori. Slednje 

pomeni redno fizično udejstvovanje v lažjem tempu primerne inten-

zivnosti večkrat tedensko, najbolj pa kar vsak dan. Predstavniki obeh 

spolov, ki jih pesti osteoporoza in so nagnjeni h kopičenju maščobe 

predvsem na trebuhu (rizična dejavnika, ki sta tesno povezana s kar-

diovaskularno simptomatiko), pa naj bi se pri športni aktivnosti malce 

bolj spotili  in se zategadelj gibali bolj intenzivno. Rezultati nekaterih 

študij, zadnjo tovrstno so pod vodstvom dr. Katarine Borer nedavno 

zaključili na univerzi v Michiganu, pričajo, da dalj časa trajajoča fizična 

aktivnost v zmernem ritmu pri človeku poveča občutljivost organiz-

ma na inzulin, ki ga v osnovi primanjkuje diabetikom. Bolj intenzivna 

in naporna telesna dejavnost pa pospešuje izločanje pomembne 

hormonske snovi, somatotropina (rastnega hormona) in inzulina, kot 

ključnega hormona trebušne slinavke ter posledično krepitev kostne 

mase, večanje napetosti mišičnega in vezivnega tkiva ter zmanjšano 

tendenco kopičenja podkožne maščobe na predilekcijskih mestih - 

okrog pasu, na bokih, zadnjici, trebuhu, nadlakteh in na tilniku. 

Živahno in veseloŽivahno in veselo

gIBaNJE IN čaS    

Ni vsaka  
ura za  
GiBANJe

Tekst: B. O.



Madeira
RES JE, TUDI  
PLaNTaŽE  
BaNaN  
IMaJO!
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Ko so bile na Zemljinem 
obrazu že zdavnaj današnje 
kontinentalne poteze, ni bilo 
otoka Madeira še nikjer. Bog 
ognja je že dolgo mirno spal, 
dokler ga nista pod rebri, 
globoko pod morskim dnom, 
z leve in desne požgečkala 
evropski in ameriški kontinent. 
Za hipec se je Vulkan prebudil 
in zagrmel, v Atlantiku pa se je 
levo od Afrike kot lepotna pika 
na obrazu planeta prikazal 
otok.

Tekst in foto: DaRJa LOVšIN

S petimi milijoni let je Madeira v 

primerjavi z bližnjo Afriko pravi 

novorojenček. Medtem se je ze-

meljska evolucija končala, izumrli 

so dinozavri in neka sesalska vrsta je že 

zagrizeno širila svoj življenjski prostor. A 

še dolgo potem, ko je Džingis kan združil 

mongolska plemena in zavzel pol tedan-

jega sveta in je bil že zdavnaj pred tem 

razsut Cezarjev rimski imperij, se na tem 

otoku še ni naselil človek. Niti se niso na 

njem zaredile velike zveri, še lisice ne, 

niti kače, niti škorpijoni. Vse morske poti 

so vodile mimo divje hribovitega otoka s 

strmimi pečinami (Pico Ruivo s 1862 m), 

vse dokler ga ni v 14. stoletju slučajno od-

kril pustolovski pomorščak portugalskega 

rodu Emilio Zarco. Njegov bronasti kip 

danes ponosno stoji sredi najlepše prom-

enade v glavnem mestu Funchal.  

V PeKel Pa Ne

Zamislimo si, kako so se ustrašili preprosti 

možje na krovu ladje, ko so zaradi hudih 

vetrov zašli daleč iz običajne smeri in v 

daljavi, kjer naj bi bilo po njihovem morje 

in nič drugega, zagledali nekakšen siv 

oblak, da so mislili, kako se s konca ze-

meljske plošče, iz samega pekla dvigujejo 

peklenske pare. Nič jih ni mikalo iti bližje, 

takrat so bili ljudje namreč še prepričani, 

da je svet ploščat, zakaj bi tvegali, da se 

zvrnejo v pekel… A Zarco je mislil drugače, 

bolj praktično in se naslednje leto zopet 

odpravil tja dol, odkril kopno, stopil na 

otok in, če preskočimo nekaj desetletij, na 

koncu vladal kot guverner polovici otoka, 

danes opevanega kot dragulj Atlantika. 

Nič hudega, če je ta cvetoči dragulj Atlan-

tika tako oddaljen od kopnega, kar 1600 

kilometrov stran od Lizbone, odkoder mu 

vladajo, skoraj 600 od Casablance in sla-

bih 400 od Kanarskih otokov. Ko so ga 

končno odkrili, so nanj začeli prihajati ljud-

je iz vseh evropskih dežel, največ kajpak 

Portugalcev, pa trgovci iz Flandrije, največji 

trgovinski razmah pa so prinesli Angleži. Ti 

so poskrbeli, da je postala Madeira največji 

izvoznik sladkorja, ki so ga pridobivali iz 

na otoku rastočega sladkornega trsa, vse 

dokler jim ni primata vzela Brazilija. Če 

ne sladkor, pa banane, so rekli podjetni 

domačini in danes so šopi sladkih banan 

njihovo glavno izvozno blago, saj jih kar 90 

odstotkov izvozijo. Na izletu po zahodnem 

delu otoka smo izvedeli, da banane sploh 

ne rastejo na drevesih, ampak so banan-

ovci pravzaprav skupaj zraščeni listi grma, 

ki rodi samo enkrat, potem pa umre. A 

pod zemljo že čakajo trije novi korenin-

ski poganjki, od katerih dva odstranijo, iz 

tretjega pa zraste nova rastlina, ki po letu 

in pol obrodi. Na tržnici v Funchalu je prav 

živahno, saj poleg slastnih banan proda-

jajo še marsikaj zdravega za pod zob, 

recimo tudi zelenim storžem podobne  

ananase. V topli klimi, ko je tudi februarja 

povprečna temperatura 15 Celzija, jim us-

pejo trije pridelki krompirja na leto in prav 

nenavadno je videti na vrtovih skupaj rasti 

star in mlad krompir. Trta, ki raste na majh-

nih zaplatah obdelovalne zemlje, iztrganih 

iz nedrij hribovja, daje znamenito desertno 

vino Madeira, staro od najmanj tri pa do 

več deset let. S tem sladkim vinom, podob-

nim prošku se je, ploveč tu mimo na Sveto 

Heleno, tolažil tudi izgnani Napoleon. Še 

veliko drugih slavnih osebnosti je z madei-

ro nazdravljalo ob slavnostnih priložnostih 

in tako je buteljko skorajda treba prinesti 

domov. Ko smo že pri darilih, naj omen-

im prelepe ročno vezene čipkaste prte 

in prtičke, bombažne ali lanene pa tudi 

kakšna organza, nežna kot dih se najde 

vmes. Prtičku iz organze rečejo aplikacija, 

ker nanjo vezejo ornamentalne vzorce iz 

drugega blaga. Ob pogledu na čipkasto 

otroško garderobo, zlasti za punčke, pa 

stara mama samo zavzdihne, kako bi kar 

imela še eno – vnučko. 

botaNiČNi Vrt iN Hišice V SaNtaNi

Čeprav je otok v polnem razcvetu konec 

aprila, ko priredijo cvetlične festivale, je 

s svojo divjo naravno lepoto, ugodnimi 

klimatskimi razmerami, rajskimi vrtovi 

Divje lepa 
obala 

vulkanskega 
otoka



in bujno floro tudi pozimi poln cvetočih 

presenečenj, zato vse leto privlači turis-

te, večinoma iz evropskih dežel. V prel-

epem, svetovno znanem botaničnem vrtu 

visoko nad Funchalom so osupljive zlasti 

sukulente, kakor se strokovno imenujejo 

kakteje tisoč in ene oblike in velikosti. 

Po dolgem sprehodu v februarja koma-

jda kaj pritajenem zelenem razkošju 

je kavica na sončni, že skoraj prevroči 

terasi s panoramskim razgledom na zaliv 

in glavno mesto, nepozabno doživetje. 

Za aromatično piko na i je kava, močna, 

dišeča in kratka, kot pravi ekspreso 

mora biti in taka kava je na Madeiro 

pravilo. Poskusila sem tudi njihov punč, 

ki ga zvarijo iz oranžnega soka, medu 

in ruma, dober je, a ga diabetikom ne bi 

priporočila. 

Otoku vlada social demokratska pokrajin-

ska vlada s sedežem v Lizboni. Elektriko 

pridobivajo iz elektrarn na naftni pogon, 

komaj 7 odstotkov je dajejo vetrnice na 

visokih planotah, medtem ko so sončne 

elektrarne šele na papirju. Voda je drago-

ceno naravno bogastvo, za katero kmetje 

plačajo po 400 eurov letnega pavšala, 

da lahko iz vodnega sistema takoi-

menovanih levad dobijo dovolj vode za 

namakanje v sušnih mesecih. Pohodi ob 

levadah, nekakšni trekingi po goratih pre-

delih otoka so priljubljenimi med turisti in 

jih ponujajo vse turistične agencije. Sama 

sem raje raziskovala otok z lokalnimi av-

tobusi, ki so presenetljivo poceni, karta 

iz južne na severno stran otoka stane 

manj kot tri evre, skoraj dvourna vožnja 

pa zaradi vrtoglavih prepadov dostikrat 

spominja na vlak smrti. Tako sem prispela 

tudi v mestece Santano, ki se je kopalo 

v soncu, očarljive s slamo krite hišice v 

obliki črke A pa so z živordečimi okni in 

vrati spominjale na pravljična domovanja 

palčkov. Dokaj prostorna notranjost je 

včasih dajala dovolj prostora za življenje, 

v zgornjem »nadstropju« tik pod sle-

menom pa so hranili krompir. Danes so 

med glavnimi turističnimi atrakcijami oto-

ka, saj so prispevale k njegovi prepoz-

navnosti po vsem svetu.

ProStor za letališČe Je V morJu

Madeira je bila svoj čas magnet za evrop-

sko visoko družbo. Že v hidroplanu, ki je 

redno vozil iz Anglije na otok med leti 1948  

in 1958, se je nazdravljalo s šampanjcem 

in nadaljevalo v hotelu Reids, kjer so gostili 

najimenitnejše ljudi tistega časa. Od tu je 

Winston Churcill rad hodil slikat v bližnjo 

ribiško vasico.  S fotografij v Story Centru, 

majhnem zgodovinskem muzeju, se smeji 

tudi slavni režiser John Huston, ki je tu v 

vodah Atlantika snemal dramatični morski 

film Moby Dick. Ne, vsak ni mogel priti 

na otok, ker ladijskih linij skorajda 

ni bilo, dandanes pa Madeira že 

dolgo ni več rezervat bogatašev. 

Zaradi toplega vremena radi 

pridejo pozimi na priprave 

športniki, februarja si je tam, 

denimo, nabirala moči slovens-

ka nogometna reprezentanca. 

Madeira ima eno  najbolj nena-

vadnih letališč na svetu, katerega 

edina letalska pista je zgrajena na 

morju in to pove vse o tem, kako hri-

bovit je otok. Gledati letališko stezo od 

spodaj, kjer je regionalna cesta speljana 

med ogromnimi betonskimi piloti letališča, 

je prav poseben občutek.  Ko se letalo 

odlepi od tal in poleti nad morjem proti 

domu, ostane želja, da bi se kdaj vrnil, dol-

go v večer sedel na zelenici nad mestom, 

gledal jadrnice v pristanišču, medtem ko 

fantje brcajo žogo in dekletce plaho lovi 

golobe, sedel tako, ko zaide sonce, gledal 

tiste večne bele oblačke na modrini neba 

in si želel, da bi bil raj, če obstaja, prav tak. 

Botanični vrt z glavnim mestom Fuchal v ozadju

strelicije 
cvetijo na 

vsakem 
koraku

Navihanca 
s čopkom iz 
botaničnega vrta

Cvetličarki 
na ulici v 
glavnem 

mestu sta 
oblečeni 

v narodno 
nošo

Hišice s slamnatimi strehami do tal v 
mestecu Santana na severu otoka

Uporaba črnega vulkanskega bazalta je 
očarljiva posebnost otoške arhitekture 

Ribe »espada« lovijo v globočini 
tisoč petsto metrov in so poleg 
tune najpogosteje na mizi
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izsledki najnovejše ameriške raziskave pričajo, da sta število korakov, ki 
jih človek prehodi vsak dan  in tveganje za pojav glukozne intolerance in 
sladkorne bolezni v obratnem sorazmerju. Kar v praksi pomeni, da povečan 
delež hoje na račun počivanja botruje manjši nevarnosti za pojav diabetesa.  

P osamezniki, ki danes prehodijo 

2500 več korakov na dan kot 

pred petimi leti, imajo manj kilo-

gramov in manjši obseg pasu, 

nižje razmerje med obsegom trebuha in 

bokov, pa tudi boljšo občutljivost na in-

zulin, ki je merilo tveganja za pojav slad-

korne bolezni, kot na začetku raziskave, 

pred petimi leti. V njej je sodelovalo 529 

odraslih srednjih let  obeh spolov. Vsakdo 

izmed njih je na začetku izpolnil obsežen 

vprašalnik in bil deležen natančnega 

zdravniškega pregleda in laboratorijskega 

testiranja. Obvezal pa se je tudi, da bo na-

slednjih pet let do konca raziskave nosil 

pedometer. 

Do naštetih ugotovitev so s poglobljenim 

proučevanjem prišli znanstveniki z Mur-

doch Childrens Research Institute v Avs-

traliji. Avstralski raziskovalci so v svojem 

poročilu posebej izpostavili zmanjšanje 

telesne teže in z njo povezanih para-

metrov, ki naj bi najbolj pripomogla k 

znižanju tveganja za sladkorno bolezen. 

Pričujoča trditev velja tako za športnike in 

trenirane posameznike, kot tudi za manj 

razgibane, ki so na začetku raziskave cel 

dan pretežno ležali in sedeli. Ti so v petih 

letih število svojih vsakodnevnih kora-

kov povečali za neverjetnih 10.000 in si 

trikrat izboljšali občutljivost na inzulin v 

primerjavi z vrstniki, ki so vsak dan nar-

edili le 3000 korakov. Med prostovoljci, 

ki so sodelovali v obsežni petletni študiji, 

je bilo kar 65 odstotkov takih, ki danes 

hodijo znatno manj kot pred petimi leti na 

začetku raziskave. 

Prejšnje raziskave so pokazale, da prib-

itek vsakodnevne hoje pomaga topiti kilo-

grame in ohranjati vitkost, znižuje nevar-

nost pojava debelosti in razvoja inzulinske 

odpornosti. Ta študija pa je potrdila nepo-

sreden vpliv hoje, oziroma števila korakov 

na tveganje za pojav sladkorne bolezni. 

Zadnjič smo vas 

spraševali,  kako se 

bo imenovala nova 

kuharska oddaja, 

ki jo pripravljamo v 

Dita centru ? Odgo-

vor je »Umetnost 

preživetja – kuhamo 

po diabetično«. 

Pravilno je odgovor-

ila Dora Markovčič, 

Drapšinova 17, 3000 

Celje, ki bo prejela 

Veliki kuharski vod-

nik za diabetike. 

Čestitamo!

ALi VeSTe,  
koliko korakov naredite?

Tekst: N. M.

ODgOVOR Na 
NagRaDNO 
VPRašaNJE
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PRIPRaVE Na SVETOVNI  
VRh O kRONIčNIh BOLEZNIh    

Avstralija  
  prevzela pobudo 

LETOS SVETOVNI VRh O kRONIčNIh NENaLEZLJIVIh BOLEZNIh     

Septembra v New Yorku

K ronične nenalezljive bolezni (NCD) so bile v povod, da so se v začetku marca srečali avs-

tralski predstavniki v svetovni aliansi NCD z avstralskimi parlamentarci in višjimi zdravs-

tvenimi uradniki. Pod geslom "Avstralci za globalno ukrepanje zoper kronične bolezni" 

so skupaj razpravljali o globalni ogroženosti zaradi štirih poglavitnih kroničnih bolezni: diabetesa, 

raka, bolezni srca in ožilja ter KOPB. Na forumu so ugotovili, da te kronične bolezni predstavljajo 

veliko oviro za globalni socialni in gospodarski razvoj, zaostrujejo revščino in povečujejo neena-

kosti v zdravju tako med državami, kot znotraj njih.

Cilj srečanja je bila razprava o vplivu kroničnih bolezni, kot tudi vloga avstralske vlade v prip-

ravah na svetovni vrh o kroničnih boleznih septembra v Združenih narodih. Kaj pa Sloveni-

ja? Doslej še nismo zasledili, da bi se v tej smeri zganila kakšna organizacija, kaj šele 

ministrstvo za zdravje, čeprav nima Slovenija niti najmanjšega razloga, da je ne bi 

skrbelo naraščanje kroničnih bolezni, med njimi tudi diabetesa. D. L.

T renutno je na svetu že več kot 300 

milijonov ljudi z diabetesom. Če ne 

bomo ukrepali, se bo v eni gener-

aciji številka povečala na 500 milijonov. Di-

abetes nas zadeva vse. Tako ljudi, ki ga že 

imajo, tiste, ki jih ogroža, družinske člane, ki 

skrbijo za diabetika, zdravstveno osebje, ki 

se bori z omejenimi sredstvi, delodajalce, ki 

Vesti

morajo vkalkulirati v stroške skrb za zdravje 

zaposlenih, ministrstvo za zdravje, ki se 

sooča s številnimi zahtevami in omejenim 

proračunom in tiste, ki jim ni vseeno zaradi 

krivic in jih skrbi prihodnost človeštva.

KaJ Je treba Storiti?

Mednarodna federacija diabetikov/IDF,  

kot sestavni del nove svetovne alianse 

zoper nenalezljive bolezni (bolezni srca in 

ožilja, sladkorna bolezen, raka in kronične 

bolezni dihal) si bo prizadevala, da se 

kronične bolezni prizna kot pomemben vz-

rok revščine, ki ovira gospodarski razvoj in 

predstavlja globalno grožnjo.

KDaJ iN KJe bo SVetoVNo 

SreČaNJe?

Svetovno srečanje o kroničnih nenal-

ezljivih boleznih bo potekalo na sedežu 

ZN v New Yorku. Natančnejši datum in 

trajanje srečanja bodo še določili, vendar  

pričakujejo, da bo med 16. in 19. septem-

brom, torej pred začetkom glavnega zase-

danja Generalne skupščine ZN, ki bo 20. 

septembra 2011. JOŽIca kEk
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kaM Z ODPaDNIMI IgLaMI, LaNcETaMI IN LISTIčI S kRVNIMI VZORcI?    

Komunala ne ve,  
lekarne niso pristojne 
Na nas se je obrnila bralka z zanimivim vprašanjem: kam z 
odpadki od meritev krvnega sladkorja in uporabljenim inzulinskim 
priborom? Njene izkušnje kažejo, da je problem večji, kot se zdi, 
vsekakor ga sama ni mogla rešiti.

N aj vam kot zanimivost pov-

em težavo, na katero sem 

naletela in je zelo, ali pa tudi 

ne, povezana s sladkorno  

boleznijo. Sama se skušam čim bolj 

ekološko obnašati in odpadke strogo 

ločujem,  čeprav v našem kraju komu-

nala še ne gleda v kante in nas ne ka-

znuje za nepravilno odložene odpadke. 

Sama že od nekdaj mečem odpadne 

igle, lancete in listke od krvi v barvno 

plastično steklenico in ko je polna, jo 

zaprem ter odvržem med mešane od-

padke. Prav tako v mešane – ne ločene 

- odpadke mečem prazne injektorje.

Glede na to, da nas bodo začeli kon-

trolirati, kaj mečemo med neločene 

odpadke, sem se vprašala, kam naj 

odvržem vse zgoraj našteto. Po razmis-

leku nisem znala sama ugotoviti, kam 

bi sodilo. Razmišljala sem: med plastiko 

ne, med steklo ne, med papir ne, med 

biološke odpadke ne, tako da so ostali 

samo še ne ločeni podatki. Za potrditev 

mojega »pametnega« razmišljanja sem 

poklicala naše komunalno podjetje, ki 

pokriva tri občine. Takoj so ovrgli moje 

ugotovitve in rekli, da teh odpadkov ne 

smem odlagati, ampak naj pokličem v 

lekarno in se pozanimam!?

Sicer začudena, sem poklicala v lekar-

no, kjer pa so bili zelo presenečeni nad 

ugotovitvijo komunale in so rekli, da oni 

zbirajo samo neuporabljena zdravila s 

pretečenim rokom, takšnih odpadkov 

pa zagotovo ne. So me pa opozorili, da 

ti odpadki menda sodijo med nevarne 

odpadke, ki se občasno pobirajo tudi 

v našem kraju in naj jih zbiram doma 

ter nato odnesem tja. Zopet nisem ve-

dela pri čem sem in sem poklicala na 

komunalo in jih seznanila z odgovorom 

lekarne. Dobila sem odgovor, da moji 

»
PISMO BRaLkE
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PISMO BRaLkE

Spoštovani,
že od decembrske Dite naprej sem 
se pripravljala k pisanju  glede 
Stevie. Jaz sem jo lani novembra 
dobila iz Amsterdama. Lonček 
60 gramov stane 24 evrov, notri 
je priložena majhna plastična 
merica. Za en čaj dam ¼ tiste 
merice, pa je strašno sladek. Za 
pecivo sem jo uporabila samo 
enkrat za jabolčni zavitek - je 
predraga. Krvni sladkor sem si pa 
merila pred pitjem čaja, slajenega 
s stevio in po njem in sladkor ni 
porastel nič.  Pa še to, kadar me 
muči zelo huda lakota, si naredim 
čaj ali pa tudi (žitno kavo) s 
Stevio in me lakota popusti. Še 
veliko dobrih nasvetov,  Dita je 
enkratna, jaz jo imam že od vsega 
začetka. 

Lep pozdrav, vaša bralka.

Spoštovani, 

seznam komunalnih odpadkov, kamor 

se razvrščajo tudi vsi odpadki iz gos-

podinjstev, ki se ločeno zbirajo, je del že 

leta 2001 sprejete Odredbe o ravnanju z 

ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju 

javne službe ravnanja s komunalnimi od-

padki. V tem predpisu so navedeni vsi tisti 

komunalni odpadki – nevarne in nene-

varne frakcije, ki se morajo zbirati ločeno 

in ločeno predajati izvajalcu javne službe 

(t.i. ločene frakcije): 

http://www.uradni-list.si/files/rS_-2001-

021-01189-ob~P001-0000.PDf 

http://www.uradni-list.si/files/rS_-2001-

021-01189-ob~P002-0000.PDf 

Kot je razvidno iz zgornjega seznama, se 

ločeno zbirajo tudi odpadni papir, stek-

lo, plastika, kovine (posebej odpadna 

embalaža in posebej drugi odpadki iz teh 

materialov). Seznam odpadkov iz papirja, 

stekla, plastike in kovin, ki nastajajo kot 

komunalni odpadki (npr. v gospodinjstvih), 

je zelo širok, zato je praktično nemogoče 

sestaviti popoln seznam odpadkov, ki se 

razvrščajo med naštete odpadke. 

Odpadne injekcijske igle iz osebne upo-

rabe so vsekakor odpadek, ki sodi med 

odpadne kovine, zato jih mora izvajalec 

javne službe zbiranja komunalnih odpadk-

ov v zbirnem centru prevzeti kot odpadne 

kovine. Ker gre za ostre predmete in lahko 

pri neprevidnem rokovanju z njimi pride 

do poškodb, je priporočljivo, da se jih pre-

pusti v zaprti plastični posodi. 

Predpisi s področja ravnanja z odpadki 

posebej urejajo le ravnanje s t.i. zdravs-

tvenimi odpadki – odpadki, ki nastajajo 

pri opravljanju zdravstvene in veterinar-

ske dejavnosti, ker je pri ravnanju s temi 

odpadki potrebna večja previdnost zaradi 

preprečevanja okužb. 

Naj dodamo še to, da morajo odpadna 

zdravila iz gospodinjstev, ne glede na to 

ali gre za neuporabna zdravila (npr. zara-

di preteka roka uporabe) ali za ostanke 

zdravil, brezplačno prevzemati izvajalci 

javne službe zbiranja komunalnih odpad-

kov v zbirnih centrih ali premičnih zbiral-

nicah nevarnih odpadkov. Z namenom, 

da se zmanjša delež odpadnih zdravil, ki 

se zavržejo v mešanih komunalnih od-

padkih, se lahko odpadna zdravila iz gos-

podinjstev vračajo tudi v lekarne. Pri tem 

morajo biti odpadna zdravila ločena od 

drugih odpadkov in zaprta v originalno 

stično ovojnino ali drugo ovojnino tako, 

da ne prihaja do onesnaževanja okolja in 

opreme za zbiranje. 

Vsi tisti odpadki, ki nastajajo v gospodin-

jstvih, in jih ne moremo uvrstiti v nobeno 

od skupin ločenih frakcij, pa sodijo med 

mešane komunalne odpadke. lističi s 

krvnimi vzorci so nedvomno primer 

odpadka, ki se jih lahko odvrže med 

mešane komunalne odpadke. 

Služba za odnose z javnostmi, MOP

odpadki nikakor ne sodijo med nevarne 

odpadke in kolikor jih bodo vzeli, jih 

oni ne bodo mogli oddati v njihov zbirni 

center, ker ti odpadki zahtevajo posebno 

ravnanje in posebno dovoljenje! So pa 

priznali, da mi ne znajo odgovoriti, kam 

naj odlagam in da se bodo pozanimali 

in me obvestili. Na odgovor čakam od 

14.2.2011.

Ob vsej tej zgodbi sta se mi pojavili dve 

veliki vprašanji.

1. Kako to, da komunala ne ve, kam s temi 

odpadki. Se pravi da je čisto vseeno, kam 

jih odložimo, po drugi strani so pa tako 

»nevarni«, da jih tudi med nevarne ne 

smem odlagati, ker zahtevajo posebno 

ravnanje! Se pravi, da so bolj nevarni kot 

laki, barve, baterije, razni strupi…

2. Kam z odpadki drugi sladkorni bolniki 

na inzulinu, saj jih je že v mojem kraju 

nekaj, kaj šele v treh občinah. Ali sem 

samo jaz tako »trda«, da ne vem kam z 

njimi, vsi drugi pa ravnajo pravilno?

Verjetno je bil odgovor na to vprašanje 

že objavljen, ampak sem ga spregledala 

ali preslišala. Mogoče bi v reviji namenili 

nekaj vrstic tej temi in nam vsem pomaga-

li, da se bomo znali pravilno ekološko 

obnašati. Naj bo to moje pisanje bolj kot 

zanimivost in ne kritika.

Pa lep spomladanski pozdrav od vaše 

zveste bralke.«

Za odgovor smo zaprosili na Ministrstvu 

za okolje in prostor R Slovenije, odkoder 

smo dobili naslednje pojasnilo. 
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PRAVILNA REŠITEV ZADNJE KRIŽANKE
PaSTEL, aNTENa, LEONOV, ER, TE, OSkaR, NITS, aDRESa,  
STVaRITEV, ENIJ, TRESaVOST, LORD, RaSTJE, EI, OF, IVE, 
RaSkaVOST, hIL, šILO, ZOBaR, NaJEM, EVRIDIka, ITaLI, 
SEJa, JaN, NakIT, caT, aIS 
PRAVILNO REŠITEV JE POSLALA:
Fanika Ružman, Rožna dolina cesta IX 31, 1111 Ljubljana,  
ki bo prejela poučno knjižno darilo, knjigo dr. Justineka   
101 odgovor na vprašanja o diabetesu. čestitamo!
Rešitve nagradne križanke pošljite do 10. maja 2011 na naslov: 
Revija Dita, Bezenškova 18, 1000 Ljubljana.  
Nagrajenec bo prejel  knjigo Zdravo.Sladko.
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