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Javno zasebna godlja

U v o d n i k

Naše zdravje lahko v marsičem kon-
troliramo, žal pa vsega ne. Tako lahko 
dokaj uspešno vplivamo na telesno 
težo in s tem brzdamo kup bolezen-
skih težav. Z odpovedjo cigaretnemu 
dimu držimo na varni razdalji bolezni 
dihal. Če ne pijemo preveč, smo pri-
jazni do svojih jeter. Našlo bi se še kaj, 
čemur se je bolje dnevno odpovedo-
vati zavoljo ljubega zdravja. Vendar 
pa je tudi dosti takega, kar se nam 
z leti obrabi in opeša, pa ne more-
mo kaj dosti za to. Vse se mi zdi lažje 
obvladljivo, kot pešanje vida, pri če-
mer je jasno, da smo na oči še pose-
bej občutljivi. To po mojem trdnem 
prepričanju izkorišča ceh optikov, 
ki predrago prodaja očala. Pisati pa 
ne nameravam o tem, da je treba za 
zdravstvene storitve in pripomočke, 
kadar gremo k zasebnikom, seči glo-
boko v žep, ampak o, recimo temu, 
varstvu konkurence.

Lani sem pri optiku dobila očala z 
novo dioptrijo, ki mi niso ustrezala, ker 
je bila dioptrija prevelika. Zopet sem 
šla k optiku in dobila sem nova oča-
la. Tudi s temi se nisem mogla povsem 
sprijazniti, mislila sem si, če sem že to-
liko denarja potrošila, bom pa še ne-
kaj dodala, dobila mnenje očesnega 
specialista in tako res ukrenila vse, kar 
za svoje oči lahko naredim. Žal sem se 
odločila za zasebno ustanovo Barsos 
v centru Ljubljane. Pregled sem imela 
dan pred lanskim Božičem ob sedmih 
zvečer. Kakorkoli, tudi očala, ki mi jih je 
predpisala magistra oftalmologije, mi 
niso ustrezala in mi še vedno ne. Oči 
se mi solzijo, po krajšem branju se slika 
zabrisuje, očala se mi zdijo od vseh, kar 

sem jih imela, še najmanj primerna. 
Poklicala sem v Barsos in vprašala 

po dotični zdravnici. Administrator-
ka mi je odgovorila, da naj jo pokli-
čem v klinični center, ker ta zdravnica 
dela tam. Kako, prosim? Jaz nisem o 
tem, kje sicer dela specialistka, ki me 
je pregledala pri njih, nič vedela in me 
tudi nič ne zanima. Naročili in sprejeli 
so me na Barsosu in pri tem nima kli-
nični center nič. Ne zanima me, da pri 
Barsosu zaposlujejo zdravnika iz kli-
ničnega centra. Ko pridem na Barsos 
in tam dobim izvid, in ko mi tam izsta-
vijo račun za storitev, je to tudi edini 
pravi naslov za urejanje zadev v zvezi 
z omenjenim pregledom. Čemu naj bi 
zdravnico, ki me je pregledala na Bar-
sosu, iskala po kliničnem centru in s 
tem Barsosu omogočala, da njihovi 
pacienti urejajo zadeve na račun jav-
nega zdravstva? Koga imajo tu za nor-
ca? Samo bolnika, ki ga Barsos, kjer je 
plačal storitev, mirno pošilja v dru-
go ustanovo? Ali pa vse davkoplače-
valce, ki vzdržujemo javno zdravstvo, 
kamor sodi klinični center? Takole 
mešanje zasebnega in javnega inter-
esa je zgolj in samo v prid zasebniku, 
seveda pa mora človek, ki ga pošilja-
jo sem in tja, pozabiti, da je Barsosov 
pacient, to očitno nikoli ni bil, oziro-
ma je bil samo toliko časa, dokler ni 
plačal računa.

Zatorej sem njihovo intenco, naj 
zdravnico iščem po kliničnem cen-
tru, odločno zavrnila in jih spomnila, 
da sem imela pregled na Barsosu, to-
rej je to tudi ustanova, na katero pokli-
čem, če želim v zvezi s pregledom kar-
koli urejati. No, potem pa naj pokličem 

v četrtek, ker ta zdravnica dela samo 
ob četrtkih. Pokličem v četrtek, ampak 
ne boste verjeli, zdravnica sploh ni de-
lala v četrtek, temveč že v torek, je v 
strogem tonu , ker sem hotela še nekaj 
omenjati četrtek, povzela administra-
torka. Da ne bi te skrivalnice predolgo 
trajale, sem pustila v Barsosu svojo vi-
zitko in poprosila, če me lahko zdrav-
nica pokliče. Zgodilo se ni nič. 

Saj ni, da bi človek v nedogled ku-
hal zamero, napišeš, poveš, deliš z 
drugimi svoje skrbi, pa tudi izkušnje 
in ti je lažje. Ko le ne bi bili tako ob-
čutljivi na svoje oči, a ko takole po-
mislim, moram reči, da me je zbodel 
tudi odnos zdravnice (ki sem ji pove-
dala, da prihajam po drugo mnenje) 
do konkurence in interneta. Vprašala 
sem jo, kaj meni o laserskem odprav-
ljanju dioptrije, tudi bralne, ki jo uva-
jajo na zagrebški kliniki Svjetlost. Kar 
poskočila je od neodobravanja, ona si 
to ne bi dala zastonj narediti, sploh pa 
ta internet, je treba biti previden in ne 
vse verjeti, Zagrebčanom pa, hm hm 
saj veste oni vse .... Lepo prosim, kje 
pa živi ta dama, danes se vse izve po 
internetu, o vsem se poučiš na med-
mrežju, primerjaš, pretehtaš, vprašaš 
še kakšnega strokovnjaka, od katere-
ga pričakuješ pretehtan in strokoven 
odgovor in to je to. Gospo je očitno 
povozil čas, malce so ji problemi na-
čeli tudi notranji mir, ker mi je delo-
vala nekam nemirno, ampak to so že 
nianse. Kot je zapisal Strindberg, živ-
ljenja ne smemo jemati tako resno, da 
se ne bi šalili in kakšna šala, če življe-
nje jemljemo resno. 

DARJA LOVŠIN
urednica
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Bolezen, ki se pojavi v puberteti

Sindrom policističnih 
jajčnikov (PCOS)

Na zadnjem endokrinološkem kongre-
su oktobra v Mariboru je prof. dr. Marija 
Pfeifer, dr. med. s kliničnega oddelka za 
endokrinologijo, diabetes in presnovne 
motnje Interne klinike UKC Ljubljana po-
drobneje predstavila sindrom policistič-
nih jajčnikov (PCOS). Bolezensko mot-
njo, ki je včasih veljala za ginekološko, 
danes uspešno zdravijo v sodelovanju z 
endokrinologi.

Sindrom policističnih jajčnikov (PCOS) 
je najpogostejša hormonska motnja 
pri ženskah v rodnem obdobju in naj-
pogostejši vzrok neplodnosti pri žen-
skah z motnjami menstrualnega cikla. 
Kaže se lahko z različnimi znaki andro-
genizacije, kot so: čezmerna telesna po-
raščenost moškega tipa (hirzutizem), ak-
navost, moški tip plešavosti, z motnjami 
menstrualnega cikla in neplodnostjo, 
pogosti so centralna debelost, arterijska 
hipertenzija, inzulinska rezistenca z več-
jo pojavnostjo motene tolerance za glu-
kozo in sladkorne bolezni tipa 2, motena 
presnova lipidov, protrombotično sta-
nje in motnje dihanja med spanjem. Pri-
sotni so lahko vsi ali le nekaj navedenih 
znakov in simptomov. 

Sindrom policističnih jajčnikov (PCOS) 
se pojavlja pri 5 do 10 odstotkih žensk v 
rodni dobi. Devetdeset odstotkov žensk 
z nerednimi menstruacijami ima PCOS. 
Bolezen se pojavlja družinsko. Ob ge-
netskem nagnjenju so pomembni tudi 
zunanji vplivi, predvsem porast telesne 
teže, ki poslabša vse klinične, presnovne 
in biokemične znake bolezni. Disfunkci-
ja jajčnika in veliko število antralnih fo-
liklov v jajčniku dopušča razlago, da je 
za nastanek sindroma pomembno fetal-
no obdobje. Prizadet jajčnik je genetsko 
predviden za izločanje večjih koncentra-
cij androgenov že in utero, v otroštvu in 
med mladostnim obdobjem. 

Tekst: prof. dr., MARIJA PFEIFER, dr. med
Foto: ARHIV 

Obremenilni vpliv zvišanja telesne teže
Bolezenski znaki so raznoliki, pojavi-

jo se s puberteto in običajno počasi na-
predujejo. Hitra poslabšanja nastopijo 
s porastom telesne teže. Klinične znake 
lahko razdelimo v tri skupine: androge-
nizacija, motnje menstrualnega cikla in 
neplodnost ter presnovne motnje.

Prof. dr. Marija Pfeifer, priporoča raz-
lične načine zdravljenja te bolezni: »Če 
je bolnica debela, je prvi ukrep spre-
memba življenjskega sloga, uravnoteže-
na dietna prehrana z manj kalorijami in 
povečana redna telesna dejavnost. Sled-
nja je izjemnega pomena. Zmanjšanje 
telesne teže za 7 do 10 odstotkov že bi-
stveno izboljša menstrualni ciklus, saj se 
izboljša presnovno stanje, zmanjša se in-
zulinska odpornost in koncentracija an-
drogenov. 

Če bolnica želi le ureditev menstru-
acije, se odločimo za kontracepcijske 
tablete. Zdravilo uredi ciklus, zmanjša 
izločanje LH in posledično izločanje an-
drogenov. Ugodno vpliva na kožo, akna-
vost se zmanjša, učinki na poraščenost 
pa so različni.

Znake androgenizacije ( moško ple-
šavost) pa zdravimo z zdravilom, ki de-
luje na novo nastale dlake, zato se učin-
ki zdravljenja začno kazati šele po treh 
do šestih mesecih zdravljenja. Bolni-
ce moramo na to opozoriti. S preneha-
njem zdravljenja se poraščenost običaj-
no poslabša.« 

Zdravljenje neplodnosti zajema spre-
membe življenjskega sloga, predvsem 
zmanjšanje telesne teže, saj je znano, 
da vitkejše bolnice lažje zanosijo. Tudi 
izid nosečnosti je veliko boljši pri nor-
malno prehranjenih bolnicah s PCOS. 
Ovulacijo spodbujamo z zdravili prvega 
izbora. Priporočeno trajanje zdravljenja 
je vsaj 6 do 9 ciklusov. Če to ni uspešno, 
pa stimulacijo ovulacije poskusimo na 
druge načine. Zdravljenje neplodnosti 
pri PCOS vodi ginekolog -endokrino-
log, saj je potreben strog nadzor jajčni-
kov z UZ.

Prognoza
Pri bolnicah, ki imajo sindrom poli-

cističnih jajčnikov se razvije inzulin-
ska odpornost, večja pa je tudi pojav-
nost sladkorne bolezni tip 2, arterijske 
hipertenzije in drugih dejavnikov tve-
ganja za aterosklerozo, zato pogoste-
je zbolevajo za srčno žilnimi boleznimi. 
Pri ženskah s PCOS je nadalje poveča-
no tveganje za nastanek karcinoma en-
dometrija. Značilna je nižja stopnja za-
nositve in večje tveganje za nastanek 
spontanih splavov.

Prof. dr. Marija Pfeifer, dr.med vodi 
endokrinološki oddelek v UKC Ljubljana

PROF. DR. , DR.MED
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V lepem grajskem ambientu pred leti 
obnovljenega domovanja mnogih ple-
miških družin vse od 16. stoletja dalje 
(od leta 1990 pa arhitekturnega muze-
ja), je po uvodnem neformalnem druže-
nju pred več kot sto povabljenci in po-
zdravnih besedah direktorja A. Menarini 
Slovenija Tomislava Jenčiča, povzel be-
sedo italijanski strokovnjak prof. dr. Gi-
ovanni Sartore z Univerze v Padovi in 
predstavil nekaj aktualnejših vidikov di-
abetične ketoacidoze (DKA) v predava-
nju z naslovom »DKA – ko se teorija sre-
ča s prakso.« 

Svoje izvajanje je oprl na raziskavo, ki 
so jo leta 2004 naredili v ZDA in ugoto-
vili, da je diabetična ketoacidoza, skraj-
no nevarno stanje, ki nastopi pri močno 
povišanem krvnem sladkorju in za kate-
ro je včasih veljalo, da se pojavlja le pri 
diabetesu tipa 1, akutni zaplet, ki lahko 
prizadene tudi ljudi z diabetesom tipa 2. 
V raziskavo so zajeli 176 hospitaliziranih 
bolnikov z zmerno do hudo ketoacido-
zo, pri katerih je bila diagnozo diabetesa 
tako tip 1 kot tip 2. 

V ketoacidozo največkrat zaradi 
prekinitve zdravljenja

Med 138 bolniki je imelo zmerno do 
hudo ketoacidozo 30 bolnikov z diabe-
tesom tipa 2, med njimi je bilo največ 
latino in afro Američanov. Veliko skupi-
no (35) so tvorili tudi novoodkriti dia-
betiki. Kar pri 85 odstotkih je ketoazido-
za nastopila po prekinitvi predpisanega 

Ameriška študija odkriva

Ketoacidoza tudi pri 
diabetesu tipa 2

Tekst: DARJA LOVŠIN
Foto: ML

Utile con dulce ali prijetno s koristnim, je star rek z domovinsko pravico na 

Apeninskem polotoku. Zato ne čudi, da je družba A. Menarini diagnostic s sedežem 

v italijanskem mestu najlepših umetnin, Firencah, novoletno srečanje v gradu Fužine 

na obrobju Ljubljane začinila, ne le s ščepcem stroke, temveč kar s poglobljenim 

simpozijskim uvidom v tematiko, ki v diabetologiji ni tako redka, kot se morda zdi. 

zdravljenja, pri tem so prednjačili dia-
betiki tipa 2 (69,2 %). Preveliko telesno 
maso je imelo 21 % diabetikov tipa 1 
in 70 % diabetikov tipa 2. Čeprav je šlo 
pri diabetikih tipa 1 za hujše oblike ke-
toacidoze, pa je bilo pri diabetikih tipa 
2 zdravljenje dolgotrajnejše. Pri tem je 
prof. Sartore večkrat poudaril, da zdrav-
ljenje ketoacidoze ne sme potekati z na-
glico, ampak umirjeno, vedoč, kakšno je 
pravilno ravnanje in v kratkem povzel 

protokol zdravljenja od prve do devete 
ure. Diagnoza ketoazidoze se postavi, 
kadar je vrednost krvnega sladkorja ena-
ka ali večja od 250 mg/dl (za vrednost v 
milimolih na liter delimo z 18) in acidoza 
(zakisanost) večja od ph 7.30.

Prepoznamo jo po povečanem izloča-
nju urina, slabosti, bruhanju, trebušnih 
bolečinah, sunkovitem in plitvem diha-
nju ter vonju acetona, lahko pa se pojav-
ljajo tudi drugi znaki. Za diagnosticiranje 

Italijanski gost, prof. dr. Giovanni Sartore 
z Univerze v Padovi 

dr. Marjeta Tomažič z UKC je strokovno 
povezala diabetologijo in skrb za nosečnice
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je bolj kot urinski test ketonov primeren 
krvni test, ki ga priporoča tudi Ameriško 
združenje za diabetes. Najboljša preven-
tiva je redno testiranje krvnega sladkorja 
(4 – 6 krat dnevno), izvajanje zdravljenja 
in redne kontrole pri zdravniku, žal pa so 
v ameriški študiji odkrili tesno povezavo 
med pojavljanjem ketoacidoze in social-
nim stanjem bolnikov ter s tem poveza-
nim (ne)urejenim zdravstvenim zavaro-
vanjem, na kar pa je težje vplivati.

V drugem delu je predavala dr. Marje-
ta Tomažič z UKC Ljubljana, ki jo pozna-
mo kot strokovnjakinjo, ki se v Sloveniji 
najbolj poglobljeno posveča z diabete-
som povezanimi nosečnostmi in tako je 
bila tudi njena tema posvečena ketone-
miji v nosečnosti. Uvodoma je predsta-
vila spremembe metabolizma v noseč-
nosti, ko je večji porast krvne glukoze 
in drugih hranil v funkciji kar najboljše-
ga prehranjevanja plodu. Diabetična ke-
toacidoza v nosečnosti ima incidenco 
od 1 do 2 % in se je v zadnjih letih zelo 
zmanjšala. Sprožilni dejavniki so različ-

Avditorij v predavalnici fužinskega gradu 

ni, lahko je kriva slaba zdravstvena oskr-
ba, stradanje, pa tudi nekatera zdravi-
la. Smrtnost plodu je relativno visoka 
(9 %). Dr. Tomažičeva je strnila svoja raz-
mišljanja v opozorilo, naj nosečnice ni-
kar ne stradajo, čas za hujšanje bo po 
porodu, medtem ko nosečnost nikakor 

ni primeren čas za to. Sama zavrača ka-
kršnakoli pravila za pridobivanje teže v 
času nosečnosti. Bodoče matere naj raje 
upoštevajo, da se zdrav življenjski stil ne 
more začeti šele v vrtcu ali šoli, temveč 
je pravi čas za zdravo življenje že takrat, 
ko je otrok v varnem zavetju maternice.

ŽELIM 
DRUGO MNENJE ... in tudi 

govorite 
 preveč ... .

Odnos terja čas in to je natanko tisto 
česar nimate, ko greste k zdravniku. V 
petnajstih minutah želite povedati vse 
svoje težave in pri tem ni nepomembno, 
kako oblikujete svoje poročilo. Če zdrav-
nik misli, da pacient rad komplicira stva-
ri brez utemeljenega razloga, bo težje 
naredil diagnozo in se odločil za ustrez-
no zdravljenje. Tudi, če ste pri zdravni-
ku samo kratek čas, lahko z njim vedno 
vzpostavite pristnejšo vez, oziroma lah-
ko s svojim zdravnikom izboljšate od-
nose. Če ste imeli s prejšnjim zdravni-
kom slabe odnose, to še ne pomeni da 
ga lahko kritizirate. Razložite svoje ob-
čutke in dvome in na podlagi tega vam 
bo zdravnik lažje pomagal. Tudi, če tre-
nutno s svojim zdravnikom niste zado-
voljni, mu tega ne povejte, saj se s tem 
oddajate negativno energijo in je potem 
vsem težje. Nikoli se s svojim zdravni-
kom ne pogovarjajte o osebnih težavah, 
razen če je zdravstvena težava poveza-

Za dobro razumevanje z vašim 

zdravnikom

mov oz. težav (npr. pozabili so preveriti 
krvni sladkor). Če vas zdravnik nepresta-
no ošteva, je potrebno zamenjati zdrav-
nika. Če se vaše in zdravnikovo mnenje 
ne ujema, ne domnevajte prehitro, da 
se zdravnik moti. Tudi internetne strani 
dobrih bolnišnic lahko vsebujejo nena-
tančne podatke. Če se nekaj ne ujema, 
povejte zdravniku, kaj ste prebrali oz. sli-
šali in vprašajte, če so podatki resnični. 

na z osebnimi stvarmi kot je stres. Pu-
stite zdravniku, da opravlja svoje delo 
in sam postavi diagnozo. Nekateri pa-
cienti si kar sami določijo simptome 
ter postavljajo diagnozo, potem pa 
samo čakajo zdravnika kaj bo na-
redil. Zdravnik potem zapravlja 
čas s prerekanjem namesto, da bi 
ugotovil kaj je dejansko narobe. 
Zdravniku lahko poveste svoje 
simptome, če imate trdne razloge 
za to. Nekateri ljudje, ko izvejo, da 
je novica slaba, želijo nato izvede-
ti še preostale slabe novice. Drugi zanje 
rajši izvejo postopoma. Če mislite, da je 
vaše stanje resno, morate takoj zdravni-
ku povedati, kakšen človek ste po nara-
vi. Če vam kaj ne ugaja, morate to zdrav-
niku povedati prijazno in mirno (npr. če 
ne razumete vseh medicinskih izrazov). 
Vedno na vprašanja odgovarjajte poš-
teno. Nekateri ljudje želijo, da bi zdrav-
nik mislil, da nimajo nikakršnih proble-
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Glasujete lahko
s klicem na brezplačno tel. številko: 080 13 44,
na spletnem portalu www.viva.si.
s kuponom, objavljenim v reviji Viva
in lokalnih časopisih,
v posebnih oddajah na lokalnih
radijskih postajah.

Med prispelimi glasovi bomo podelili 
čez 500 privlačnih nagrad!

Akcija Moj zdravnik je tudi dobrodelna!
Letos podpiramo idejo prostovoljstva in 
organizacijo Slovenska Filantropija 
oziroma ambulanto Pro Bono za ljudi brez 
urejenega zdravstvenega zavarovanja.

Na številko 1919 pošljite SMS sporočilo 
s ključno besedo FILANTROP
in podarite 1 EUR.

Iščemo najbolj
cenjenega zdravnika

v Sloveniji

15 let akcije MOJ ZDRAVNIK

Zlati pokrovitelj

Glasujem za:
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IME:

PRIIMEK:

NASLOV:

KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM ROJSTVA:

Datum:               Podpis:

Studio Moderna d.o.o., kot upravljalec vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom 
o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Upravljalec zbirke podatkov, obdeluje zbrane osebne podatke za namene: stati-
stične obdelave podatkov, raziskave trga, obveščanja o ponudbah, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega reklamnega 
gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna po-
šta, elektronska pošta, mobitel in drugo. Navedene podatke lahko Studio Moderna d.o.o. obdeluje za lastne potrebe in posreduje 
drugim pravnim osebam do preklica pisne privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu.
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov, ter lahko od 
upravljalca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov.
Pogodbeni obdelovalec podatkov za podjetje Studio Moderna d.o.o. je podjetje Linea Directa d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje 
ob Savi.
Studio Moderna d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi

GLASOVNICA

Si tudi vaš zdravnik zasluži zahvalo in priznanje?
Glasujte in ga nagradite s priznanjem MOJ ZDRAVNIK 2011

Glasovnico pošljite na naslov: Revija Viva, Poljanska c. 6, 1000 Ljubljana
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Ulkus diabetičnega stopala

Svetlobna terapija pospešuje 
celjenje

Hospitalizacija sladkornih bolnikov je v 25 odstotkih potrebna zaradi infekcije 

ulkusa diabetičnega stopala. Poglavitni zunanji dejavniki za nastanek ulkusa diabetičnega 

stopala so izguba varovalnih čutil, deformacije stopal in ponavljajoča se travma. Raziskave 

kažejo, da bo kar 15 % diabetikov v svojem življenju dobilo ulkus diabetičnega stopala. 

Od teh je v 10 do 30 % primerov potrebna amputacija okončin. V 60 do 85 % vseh 

primerov amputacij okončin pa gre za posledico ulkusa diabetičnega stopala. 

Tekst: ANITA BUŠIĆ

Hkrati je pri diabetikih, ki imajo sla-
bo nadzorovano bolezen porušen tudi 
imunski sistem. Levkociti, krvne celice, ki 
varujejo telo, namreč ne morejo več do-
bro opravljati svoje naloge, odstranjeva-
nja tujkov in mikroorganizmov.

Ulkus diabetičnega stopala se tež-
ko celi zaradi porušenih biokemičnih 
procesov v organizmu, ki bi morali za-
gotoviti obnavljanje in regeneracijo 
poškodovanega tkiva. Ob tem so za ul-
kus diabetičnega stopala značilne tudi 
motnje v mikrocirkulaciji, kar povzro-
ča slabši prenos kisika in odstranjeva-
nje škodljivih snovi z območja ulkusa. 
Vse to vodi k dolgotrajnejšemu vnet-
nemu procesu in k nastanku kroničnih 
ulkusov.

Zdravljenje ulkusa diabetičnega stopala
Večdisciplinarni pristop k zdravljenju 

ulkusa diabetičnega stopala, ki vključuje 
preventivne ukrepe, kot so nošenje pri-
merne obutve, zgodnje odkrivanje rizič-
nih stopal in pravočasno prepoznavanje 
infekcije ter uporaba postopkov, ki cilj-
no delujejo na vnetni proces in spodbu-
jajo procese obnavljanja in regeneracije, 
lahko bistveno zmanjša pojav ulkusa in 
stopnjo amputacije okončin ter poveča 
možnosti za ozdravljenje ulkusa diabe-
tičnega stopala. 

Številne raziskave in klinične študije 
so dokazale učinkovitost uporabe poli-
kromatske (vidne in infrardeče), zunaj-

fazne, polarizirane in nizkoenergijske 
svetlobe Bioptron pri zdravljenju kronič-
nih ran, kot so venski ulkus, razjede za-
radi pritiska (dekubitalni ulkus) in ulkus 
diabetičnega stopala. Taka svetloba po-
zitivno spodbuja procese obnavljanja 
in regeneracije ter obrambne procese 
imunskega sistema; spodbuja delova-
nje levkocitov, sintezo rastnega faktorja 
in kolagena, delitev celic veznega tkiva, 
prekrvitev tkiva in izmenjavo snovi v ob-
močju ulkusa, kar vse prispeva k hitrejše-
mu celjenju ran.

V raziskavi, ki so jo opravili prizna-
ni hrvaški zdravniki na Univerzitetni kli-
niki Vuk Vrhovac in v Klinični bolnišnici 
Merkur v Zagrebu je pri standardizira-
nem terapevtskem protokolu uporaba 
svetlobe Bioptron pri zdravljenju ulkusa 
diabetičnega stopala delovala v 90,9 % 
primerov. Ulkusi diabetičnega stopala, 
ki se dotlej niso zacelili v 2 do 36 mese-
cih, so se popolnoma zacelili v času od 
2 tedna do 6 mesecev po začetku izva-
janja svetlobne terapije. Pri tem so upo-
rabljali medicinsko napravo za svetlob-
no zdravljenje Bioptron Pro, Zepter, 
Švica, samo enkrat dnevno po 8 minut, 
pod pravim kotom na razdalji 10 cm od 
površine ulkusa. 

Drugi načini uporabe svetlobnega 
zdravljenja

Tudi pri drugih ulkusih (venski ulkus, 
razjede–dekubitus), ranah (vrezninah, Pacient 1-D 02.09.2003

Pacient 1-A 28.06.2003

Pacient 1-B 14.07.2003

Pacient 1-C 12.08.2003
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BIOPTRON
– VAŠA DRUŽINSKA TERAPIJA 
Bioptron – svetlobna terapija temelji 
na starodavni metodi zdravljenja s 
pomočjo sončne svetlobe in močno 
napredni tehnologiji in razvoju. Oddaja 
polarizirano polikromatsko svetlobo, ki 
združuje vidno in infrardečo svetlobo. 
Zdravljenje je povsem neboleče in varno 
za uporabo, brez znanih neželenih 
stranskih učinkov.
Zdravljenje je enostavno, za izvajanje 
ene terapije pa boste porabili zelo malo 
časa.

IZBIRATE LAHKO MED RAZLIČNIMI 
NAPRAVAMI: BIOPTRON Compact 
III – namenjen predvsem uporabi 
doma. Naprava je shranjena v posebni 
embalaži, na voljo kot opcija pa je tudi 
talno stojalo. BIOPTRON Pro 1 – je 
namenjen terapiji doma, v bolnišnicah 
in v terapevtskih centrih. BIOPTRON 
2 – namenjen je predvsem za uporabo 
v zdravstvenih ustanovah. Na voljo so 
različna stojala, ki omogočajo udobno 
terapijo.

Proizvedeno v Švici

www.bioptron.si, www.zepter.com

Celjenje ran po poškodbah
Opekline

Celjenje ran po operacijah
Razjede na nogah

Razjede zaradi pritiska
(preležanine)

Osteoartritis
Revmatoidni arti-

ritis (kronični)
Artroza

Bolečine v spodnjem 
delu hrbtenice

Bolečine v ramenih 
in vratu

Sindrom karpalnega 
tunela

Brazgotinsko tkivo
Mišično – kostne 

poškodbe

Poškodbe mehkega tkiva mišic, kit in vezi:
 mišični krči, zvini, nategi, natrgane vezi in 

mišice, teniški komolec, izpahi, udarnine.

Atopični dermatitis
Luskavica
Herpes simplex in zoster
Površinske bakterijske okužbe

Akne
Spremembe na sluznici

Tipični simptomi: zimske 
depresije, kot so npr. 
sindrom kronične utruje-
nosti, manjša motivacija, 

hipersomnija (prekomerno 
spanje), splošna oslabelost, 

nervoznost.

Otroška kožna obolenja
Endogeni ekcem
Okužbe zgornjih dihal
Alergijske bolezni dihal

Otroška kostno – mišična 
obolenja

Nevrološka obolenja in 
nevrološki deficit

Kožna obolenja kot so npr. flebitis 
(vnetje vene), razjede zaradi pritiska, 

intertrigo (vnetja v kožnih gubah).

Zepter Slovenica d.o.o., Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec, tel.: 02 88 43 901, faks.: 02 88 43 900, e-naslov: info@zepter.si.
Informativno prodajni centri Zepter Slovenica d.o.o.:

IPC Slovenj Gradec, Pohorska cesta 12, tel.: 02 88 43 901, 902
IPC Ljubljana, Gregorčičeva 13 a, tel.: 01 422 28 40; IPC Maribor, Mladinska ulica 21, tel.: 02 250 08 60

Fizikalne lastnosti naprav Bioptron

 Valovna dolžina 480–3400 nm

Gostota moči* 40 mW/cm2

Gostota energije 2,4 J/cm2

Stopnja polarizacije > 95 %

* Na razdalji 10cm od kože.

praskah, ugrizih, vbodih itd.) in opekli-
nah (globoko dermalnih) se je uporaba 
svetlobne terapije Bioptron večkrat na 
dan (večinoma dvakrat dnevno) poka-
zala kot izredno učinkovita za hitrejše in 
popolnejše celjenje vseh vrst ran. 

Pomemben je tudi učinek zmanjša-
nja intenzivnosti bolečine in hkrati tudi 
zmanjšanja uporabe zdravil proti bo-
lečinam pri indikacijah, kot sta na pri-
mer revmatoidni artritis in osteoartritis. 
Zmanjšanje bolečin in hitrejše celjenje 
sta klinično potrjena tudi pri športnih in 
drugih poškodbah, kot so nategnitve, iz-
pahi, zmečkanine, udarci ipd.

Zaradi vsebnosti infrardeče svetlo-
be prihaja do povečane mikrocirkula-

Pacient 2-B 02. 12. 2002

cije v obravnavanem tkivu, s čimer se 
pospešuje izmenjava snovi (oskrba s ki-
sikom in odstranjevanje škodljivih sno-
vi) in poveča proizvodnja kolagena. 
Vse to prispeva h kozmetičnemu učin-
ku zmanjševanja gub in drugih znakov 
staranja. Hkrati svetloba Bioptron pove-
čuje učinke kozmetičnih pripravkov za 
nego kože, še zlasti kozmetike s poseb-
nim delovanjem, ki vsebuje zdravilne 
rastline, tako da aktivnim učinkovinam 
omogoča globlji in širši prodor v tkivo 
in učinkovitejše delovanje.

Redno osvetljevanje čela s svetlobo 
Bioptron na razdalji 10 cm ob zaprtih 
očeh ali opazovanje svetlobe na razda-
lji 60 do 90 cm ob odprtih očeh ima ob 
zimski depresiji dokazano antidepresiv-
ni učinek. Ta je najizrazitejši, če se izva-
ja takoj po prebujenju. Izpostavljenost 
močni svetlobi zgodaj zjutraj namreč 
pomaga uravnavati nastanek melato-
nina, »hormona spanja«, in vzpostaviti 
pravilen cirkadiani ritem, to je cikel me-
njavanja stanja budnosti in spanja.

Za več informacij o uporabi svetlobne 
terapije, se lahko ob delavnikih obrne-

Pacient 2-A 05. 10. 2002

te na Zepter Slovenica d.o.o., na telefon 
02 88 43 901 ali 02 88 43 902, ali pošljete 
svoje vprašanje na info@zepter.si.



Negujmo svoje noge

Diabetično stopalo

S postavitvijo diagnoze sladkorna bolezen se začne izobraževanje bolnika, kot sestavni 

del zdravljenja diabetesa. Bolnika poučijo o bolezni, uporabi zdravil, samokontroli 

vsebnosti glukoze v krvi ali seču, pomenu primerne prehrane, zadostne telesne dejavnosti 

idr. Ob obilici novih podatkov pa ne sme zanemariti pomena ustrezne nege nog in stopal.

mag. MATEJA GANTAR KŠELA, mag. farm.

Diabetiki imajo pogosto probleme s 
stopali. Vzrok je okvara živcev (nevropa-
tija), zoženje in otrditev žilne stene (ate-
roskleroza) in visok krvni sladkor (hipergli-
kemija). Zaradi okvare živcev je oslabljen 
občutek stopal za dotik, bolečino in tem-
peraturo. Bolnik ne čuti, da ga tiščijo čev-
lji ali da mu je v čevelj zašel tujek, na pri-
mer kamenček. Težko oceni temperaturo 
vode za kopanje, zato se lahko opeče. Za-
radi ateroskleroze je oskrba nog in stopal 
s krvjo slabša, slabša prekrvavitev pa po-
meni zmanjšan transport kisika, hranil in 
antibiotikov, kar lahko povzroči odmiranje 
tkiva in manjšo odpornost na infekcije. Vi-
sok krvni sladkor ovira normalno celjenje 
ran in še posebej pri bolnikih s kroničnimi 
razjedami je pogost zaplet okužba.

Osrednje mesto preventivi
Diabetično stopalo je resen zaplet 

sladkorne bolezni, skupek bolezenskih 
okvar na stopalu bolnika s sladkorno bo-
leznijo, kjer lahko okvara živčevja, sla-
ba prekrvavitev in infekcija privedejo 
do gangrene in amputacije. Tveganje 
za tovrstne zaplete povečujejo poškod-
be, okužbe, neustrezna nega nog in ne-
ustrezna pedikura. Osrednje mesto zav-
zema preventiva, vsak posameznik lahko 
naredi največ za svoje noge prav sam.

Diabetiki morajo skrbeti, da je koža sto-
pal čista, suha in voljna. stopala naj bodo 
zavarovana z uporabo nogavic in čev-
ljev. Vroči predmeti, na primer termo-
forji, grelne blazine in grelne odeje lah-
ko opečejo noge. Ne smejo hoditi bosi, 
da si ne poškodujejo nog na vročem pe-
sku, pregretih tleh okoli bazena, kamnih 
ali robovih pohištva. Redno si je potreb-
no pregledovati stopala, da se opazijo že 

manjše poškodbe, ki so vstopno mesto 
za okužbo. Ker diabetiki zaradi nevropa-
tije sprememb ne čutijo, je smiselno, da 
poleg nog vsak dan dobro pregledajo 
tudi nogavice, če so na njih vidni made-
ži izcedka ali krvavitve. Prav zato je pripo-
ročljivo, da so nogavice svetle barve.

Izbrati je potrebno prave nogavice, saj 
so noge cel dan v stiku z njimi.

Nogavice za diabetike na prvi pogled 
izgledajo enako kot ostale nogavice, a 
so izdelane na poseben način. Navaden 
šiv v nogavicah lahko draži in poškoduje 
prste diabetikov, zato morajo imeti no-
gavice za diabetike ploski šiv. Elastika na 
vrhu nogavic ne sme stiskati noge, ker je 
lahko cirkulacija dodatno motena. No-
gavice se morajo gladko prilegati stopa-
lom, brez gubanja. Nogavic se ne krpa, 
preluknjane se zamenjajo z novimi. 

Glede materiala je dolgo veljajo, da sta 
bombaž in volna najboljša izbira. Na tržiš-
ču pa se že pojavljajo visoko kakovostni 
sintetični materiali, na primer cellianttm. 
Cellianttm je edina terapevtska tkanina s 
klinično dokazano učinkovitostjo. Gre za 
mešanico polimernih vlaken, v katera so 
vpleteni optično aktivni mikrodelci kera-
mike. Ti keramični delci so odgovorni za 
terapevstke lastnosti materiala. Naše telo 
namreč ves čas oddaja toploto, keramič-
ni delci pa odbijajo telesno toploto nazaj 
v telo. Odbita toplota je dolgovalovno in-
frardeče sevanje, za katerega je znano, da 
povečuje prekrvavitev. To so potrdili tudi 
profesorji iz priznanih univerz v Kaliforniji 
in Teksasu, kjer so potekale klinične štu-
dije z materialom cellianttm, iz katerega so 
med drugim izdelane nogavice za diabe-
tike Reflexa®.

Za razliko od bombaža, cellianttm povi-
ša nivo kisika v telesu in posledično po-
maga pri lajšanju bolečine, hitrejšem 
celjenju ran in zmanjševanju otekanja. 
Istočasno material cellianttm pomaga re-
gulirati temperaturo stopal; toplota v tki-
vih se sicer poveča, a ker material diha, je 
zmanjšano potenje in posledično manjša 
možnost bakterijskih in glivičnih okužb. 

Čevlja, ki je povročil razjedo, 
ne sme diabetik nikoli več obuti.

Pri čevljih je pomembno, da si diabeti-
ki kupijo kakovostne čevlje, ki imajo me-
hak zgornji del, dovolj prostora za prste, 
debel gumijast podplat in vložek, ki ga 
je mogoče odstraniti. čevlje naj ne bodo 
preveliki ali pretesni in pete ne previso-
ke, najbolje jih je kupovati popoldan, ko 
so stopala že nekoliko otečena. 

Postavite noge na prvo mesto – 
izognite se amputacijam.

Približno 15 % bolnikov s sladkorno 
boleznijo ima tekom bolezni razjedo na 
stopalu. Z upoštevanjem nasvetov me-
dicinskega osebja lahko preprečijo hude 
zaplete. Priporočljivo je sedenje tako, da 
sta obe stopali položeni na tla in kratek 
sprehod vsako uro. 

Pedikuro lahko izvajajo izključno pedi-
kerke, ki so dodatno strokovno usposo-
bljene za delo z diabetiki. V primeru no-
vonastale razjede ali druge bolezenske 
spremembe pa je potrebno takoj poi-
skati medicinsko pomoč.

M e d i c i n a  i n  d i a b e t e s
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Učinkovito znižajte 
svoj holesterol
z margarino
Becel pro.activ

Rastlinski steroli so naravne snovi, ki v črevesju zmanjšujejo absorbiranje 
molekul holesterola v krvni obtok in tako pomagajo zniževati raven holeste-
rola v krvi. Margarinski namaz Becel pro.activ vsebuje 
rastlinske sterole, ki v kombinaciji z uravnoteženo pre-
hrano in zdravim življenjskim slogom že v treh tednih 
bistveno znižajo raven slabega (LDL) holesterola v krvi.

Slab (LDL)
holesterol

U
ni

le
ve

r M
ag

ya
ro

rs
za

g 
Kf

t.,
 p

od
ru

žn
ic

a 
Lju

bl
ja

na
, L

es
ko

šk
ov

a 
ce

sta
 9

E,
 1

00
0 

Lju
bl

ja
na

Pro.activ
3-tedensko testiranje

 od 1. februarja do 15. aprila 2011 

Preizkusite Becel pro.activ in se prepričajte, da res deluje 
in znižuje holesterol na naraven način. Če se v treh tednih 

raven vašega holesterola ne bo znižala, vam vrnemo denar. 
Več o testnih tednih na www.becel.si ali v brošuri, ki jo 

najdete v embalaži izdelka.
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POLOŽAJ PRI NEZAVESTI 
V HIPI

Mož je sladkorni bolnik in na injekcijah 
inzulina. Ponoči je imel že večkrat hipo in 
je bil nezavesten. Sedaj me zanima ali naj 
ga dam samo v položaj za nezavest in ča-
kam, da se zbudi? Mož trdi ravno to, jaz 
pa bi rada še vašo potrditev, da to res drži.
Hvala za odgovor. 

Žena diabetika

Seveda moram podpreti vašega moža in 
pritrditi, da ima prav. Kolikor je človek brez 
zavesti, se lahko zaduši že zato, ker mu v legi 
na hrbtu zdrkne jezik nazaj v žrelo in zapre 
sapnik – tako se človek zaduši. Prva pomoč, 
kot smo se je učili na vozniškem izpitu in še 
kje naroča »položaj nezavestnega«, ker polo-
žaj na boku ravno to preprečuje, namreč, da 
bi se dihalne poti zaprle.

Ne strinjam pa se seveda s tem, da je taka 
pomoč za diabetika ustrezna. Položaj je v 
redu, a nikakor ni treba čakati, da se bolnik 
zbudi, ker se morda ob dovolj hudi hipogli-
kemiji ne bo nikoli več sam zbudil. Doma 
lahko svojci brez skrbi dajo do 3 injekcije 
glukagona, hormona, ki deluje nasprotno 
inzulinu in sproži sproščanje glukoze iz je-
ter. Če potem pride dežurni zdravnik, oziro-
ma, če glukagon ni pomagal, potem nasta-
vijo še infuzijo glukoze. Bolnik mora dobi-
ti vsaj 15 gr glukoze, to je približno 200 ml 
infuzije 10 % raztopine glukoze. Zato že ob 
vašem prvem obisku zdravnika (družinske-
ga ali diabetologa) opozorite na ta problem 
in imejte pripravljeni doma vedno dve am-
puli glukagona, da hipe vsaj omilimo, če jih 
že preprečiti res ni mogoče.

ALI SPLOH SPADAM MED 
DIABETIKE?

Star sem 47 let. Pri kontroli krvi so mi 
odkrili povišan sladkor, koliko ne vem, se-
daj pa je že tri mesece, ko mi je zdravnica 

Bralcem odgovarja diabetolog 
DAMJAN JUSTINEK, dr. med.
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Bezenškova 18 

1000 Ljubljana ali na
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zdravila (Aglurab 500 mg) in jih jemljem 
dvakrat dnevno. Leta 1989 sem bil ope-
riran na želodcu. Ali mogoče to kaj vpli-
va na povišan sladkor? Leta 1991 pa sem 
imel prometno nesrečo z motorjem z lažji-
mi poškodbami in potem še eno z avtomo-
bilom tudi z lažjo poškodbo. Vse nesreče 
pa sem povzročil v pijanem stanju. Te kal-
varije so se vrstile vse do lani (maj 2010), 
ko so mi ugotovili izredno povišan krvni 
tlak (195/110) in bi me kmalu pobralo. Se-
daj se zdravim z zdravili (Tenzopril 30 mg) 
enkrat dnevno in stanje se lepo umirja. Za 
vedno pa sem zaključil tudi z alkoholom, 
ki me je pripeljal do takega stanja kot je. 
Sedaj bi vas vprašal, kaj se dogaja z mojim 
telesom? Ali bom res odvisen od zdravil za 
uravnavanje sladkorja in proti zvišanem 
krvnem tlaku? Zanima me ali sploh spa-
dam med diabetike, saj imam sladkor, ki 
si ga merim od 6,1 do 7,9 na tešče. V tem 
času pa mi je trikrat padel sladkor (4.0, 4.3, 
4.9), ker pa zadevo dobro poznam in sem 
pravočasno reagiral in se dobro založil z 
bomboni Dextro energy z 85% dextroze, 
ki gre hitro v kri in pomaga. Imam pa tudi 
tablete Glukotabs 4 g in jih imam vedno 
pri sebi, če sem na poti. Padca sladkorja 
se bojim od 15do 16 ure popoldne, takrat 
vedno pazim, da sem doma. Vprašal pa bi 
tudi, kdaj se postavi diagnoza in kdaj po-
šlje v diagnostični center. Koliko časa traja 
pregled in ali se lahko pošlje kri z zdrav-
stvenega doma in ugotovi diagnozo, brez 
ostalih pregledov.

M. K., Šentvid pri Stični

V vašem vprašanju je vrsta podvprašanj, 
zato bom poskusil biti kratek in iti po vrsti. 
Glede postavitve diagnoze ni težko postaviti 
diagnoze iz rezultata v krvi, kot je to naredi-
la vaša zdravnica. Rezultat mora ustrezati do-
ločenim kriterijem. Običajno, če gre za mej-
ne vrednosti, se naredi obremenitveni test 
OGTT s sladkorjem (glukozo). Če je dve uri 
po zaužitju 75 gramov glukoze v obliki slad-
ke »vode« nivo glukoze v krvi preko 10 mmol 

/ lit, potem ste brez dvoma diabetični bolnik. 
Očitno pa pri vas ni bilo tako in ste že brez 
OGTT testa imeli rezultat krvnega sladkorja 
več kot 10 milimolov in se vaši zdravnici ni 
bilo težko odločiti, saj je bil že prvi rezultat 
dovolj visok za diagnozo. Tako drži, diagno-
za je potrjena.

Vzrok bolezni je težje opredeliti. Če se vam 
je poleg krvnega sladkorja povišal še krvni 
pritisk, potem je velika možnost, da imate 
»nekaj« že v družini in da verjetno niste zelo 
suhi. Če je tako, potem sodite v široko sku-
pino bolnikov z motnjami v presnovi, kjer se 
pojavijo povišan pritisk, krvni sladkor, maš-
čobe in prevelika telesna teža. Ni pa seve-
da nujno tako. V vsakem primeru je potreb-
no zdraviti vsako bolezen s svojimi zdravili, 
ni univerzalnega, čeprav vaš Aglurab delno 
pomaga tudi ob povišanem krvnem pritisku. 
Paziti je treba pa še na idealno težo, škoda, 
ker niste navedli, kakšna je vaša, kar samo 
kaže na to, da je ljudje pomen telesne teže 
na splošno podcenjujejo.

Poškodbe lahko prispevajo svoj delež, če 
ste imeli poškodbo trebuha, je morda prišlo 
tudi do poškodbe trebušne slinavke in to bi 
zvišalo že tako mejni sladkor in hitro povzro-
čilo slabo učinkovanje tablet. Pa tudi alkohol, 
ki ste ga omenjali, okvarja trebušno slinavko, 
posebno če gre za žgane pijače.

Učinek tablet je pri vas dober. Morda te-
daj pri odvzemu pri vaši zdravnici le niste bili 
povsem tešči ali pa se sedaj bolj strogo ču-
vate. Vsekakor boste lahko odmerek tablet 
še dodatno prilagodili, tako da se glede tega 
kar pogovorite z vašo zdravnico. Vprašanje 
je, ali ob strogi dieti zadostuje samo ena ta-
bleta dnevno? Merilo je vselej, da bo krvni 
sladkor v normalnih mejah in sicer do 7 mili-
molov pred jedjo in do 9 milimolov po jedi, 
odvisno kdaj merimo.

Bolnik ste v vsakem primeru, tudi kadar ni-
mate znakov bolezni. Čim dlje poskusite vo-
diti bolezen tako, kot zdaj, z dobro dieto in 
minimalno uporabo tablet, tako da bi zaradi 
sladkorne bolezni res imeli čim manj omeji-

tev in nevšečnosti pri vaših aktivnostih.
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Svetuje 

NATAŠA FABČIČ, univ. dipl. ing

K a j  l a h k o  j e m ?

ZAKISANOST ORGANIZMA, 

ALI RES?

Poslušam radio in se čudim, gospod, ki je 
se hvali, da je že več kot stotisoč ljudi prebra-
lo njegovov knjigo »Alkaliziraj ali umri« (gro-
za, kakšen naslov!), trdi, da so naša telesa za-
kisana in nas lepo prosi, da redno jemljemo 
koralni kalcij, ki ga seveda prodaja njegovo 
podjetje. Pri tem pa nas opozarja, da koralni 
kalcij ni hrana, ampak dodatek hrani, s kate-
rim dosežemo bazičnost organizma in samo 
to nas vodi v dolgo življenje. Tako, kot pre-
bivalce japonskega otoka Okinawa, ki dose-
gajo svetovni rekord v dolgoživosti, kar pa 
je treba pripisati, slišimo po radiu, tamkajš-
nji vodi, ki naj bi bila kar 16 krat bogatejša s 
kalcijem kot druge vode. Prosim, če lahko v 
DITI odgovorite, ali je »zakisanosti organiz-
ma« strokovni pojem, o katerem se predava 
na ustreznih fakultetah in kdaj lahko pride 
do te takoimenovane zakisanosti? 

Res ne bi rad nikomur delal krivice, ampak 
včasih se mi zdi, da oglaševalci računajo na 
to, da imamo že vsi skupaj skisane možgane.

Borivoj L., Kamnik

Zakisanost organizma je termin, o kate-
rem se danes zelo veliko piše v različnih 
časopisih. Veliko bolezni se tudi pojavi za-
radi prevelike količine odpadnih kislin, ki 
nastanejo v tkivih. Takrat lahko govorimo 
o zakisanem organizmu. Kadar je pH naše 
kože in našega telesa zdrav, se naš imun-
ski sistem uspešno bori proti strupom in 
bakterijam, ki lahko vdirajo v naše telo. 
Mnogo ljudi pa namreč misli, da je kislo-
bazično razmerje v telesu odvisno od uži-
vanja kisle in manj kisle hrane. Limona je 
poznana kot zelo kisel sadež, ki pa deluje 
v našem telesu bazično. Kako kislo deluje 
hrana v našem organizmu je odvisno od 
mineralne sestave hrane. Pri presnovi ne-
katerih anorganskih snovi iz hrane nasta-
jajo bazične in kisle spojine, ki se izločajo 
s sečem. Nekateri anorganski ioni veže-
jo kisline, zaradi česar postane seč bazi-
čen. Mednje sodijo kalcijevi, magnezijevi, 
natrijevi, kalijevi, železovi in manganovi 
ioni. Hrana, ki vsebuje te ione običajno 
ustvarja bazičnost. Kar pomeni, da tudi 
uživanje kalcija pripomore k bazičnosti 
organizma. Koralni kalcij bi se naj lažje iz-
koristil v organizmu kot sintetični kalcij, 
kljub temu pa telo najbolje izkoristi kal-
cij v organski obliki, ki ga dobimo iz urav-
notežene in raznolike prehrane. Nikakor 
ne moremo pripisati rekord v dolgoživo-
sti samo enemu mineralu oziroma eni se-
stavini hrane. Kalcij je za življenje vseka-
kor nujno potreben, a nič bolj kot druge 
sestavine v uravnoteženi hrani. Z ustrez-

no prehrano pa vsekakor lahko vplivamo 
na razstrupljanje telesa. Tako se odsvetu-
je uživanje večjih količin industrijsko pre-
delane hrane, mesa in mesnih izdelkov, 
mleka in mlečnih izdelkov, ogljikohidrat-
nih izdelkov iz predelane moke, konzer-
virane hrane, sladkih izdelkov, kave, al-
kohola..., vse to namreč vodi v zakisanost 
organizma. Na drugi strani pa bi naj uži-
vali veliko sveže zelenjave in sadja, naj-
bolj bazično delujejo alge, koprive, peter-
šilj, solate in vodna kreša. Od žitaric pa se 
priporoča uživanje izdelkov iz amaranta, 
kvinoje, prosa in ajde. Uživanje ustrezne 
prehrane, ki je med drugim bogata tudi 
s kalcijem, ki ga naš organizem v takš-
ni obliki najbolje izkoristi, lahko uspešno 
preprečuje zakisanost organizma in tako 
vpliva na dobro počutje. Samo z jema-
njem koralnega kalcija ne bomo razkisa-
li organizma, če ne bomo spremenili naš 
način prehranjevanja v celoti.

PREHRANA V NOSEČNOSTI

Pišem vam v zvezi s hčerko, ki ima diabetes 
tipa 2 že deset let in je zdaj v svojem triind-
vajsetem letu noseča. Ker ima izreden apetit, 
se je že zredila za deset kilogramov, do kon-
ca nosečnosti pa ima še štiri mesece. Pravi, 
da nosečnost ni čas za hujšanje, da bo hujša-
la po porodu, važno je, da ima krvni sladkor 
pod kontrolo. Mene pa vseeno skrbi in vas 
sprašujem ali obstaja kakšno pravilo, koliko 
se lahko zredi nosečnica z diabetesom? Mor-
da pa bi lahko kaj več napisali tudi o pripo-
ročljivi prehrani v tem občutljivem obdobju, 
saj mislim, da o tem v Diti še nisem brala, pa 
bo gotovo zanimalo tudi druge. 

Zaskrbljena mati

Seveda nosečnost nikakor ni čas, med 
katerim bi ženska smela hujšati in sledi-
ti kateri od modnih in običajno zelo eno-

stranskih diet. Prav tako pa ni nosečnost 
izgovor, da si lahko privoščimo vso hrano, 
ki si jo zaželimo v neomejenih količinah. 
Mit, ki je včasih veljal, da mora nosečnica 
jesti za dva, že dolgo ne velja več, je pa res 
da mora uživati kakovostno hrano za dva 
in ne količinsko. Nosečnica, ki se zdravi za 
sladkorno boleznijo mora še toliko bolj pa-
ziti na pravilen način prehranjevanja, prav 
tako pa mora paziti, da se ne zredi preveč, 
saj lahko tako še poslabša stanje diabe-
tesa. Zelo je pomembno, da posveti do-
volj pozornosti ureditvi krvnega sladkorja 
pred nosečnostjo in ves čas med njo. 

V nosečnosti naj bi se ženska zredila 
za 8 do 12 kg, približno en kilogram na 
mesec, malo več v zadnjem trimeseč-
ju. Enako velja za nosečnice z diabete-
som. Izračun količine kalorij, ki jih noseč-
nica potrebuje, lahko izračunamo glede 
na idealno telesno težo, ki naj bi jo ime-
la ženska pred nosečnostjo. Potrebe po 
energiji med nosečnostjo namreč v na-
sprotju s starejšimi prepričanji naraste-
jo šele po tretjem mesecu, in to le malo 
(za približno 300 kcal na dan), mnogo več 
potrebuje vitaminov in mineralov. Zato 
se svetuje uživanje zadostne količine sad-
ja in zelenjave. Od mineralov je v noseč-
nosti potrebno posebej poudariti pomen 
ustrezne količine kalcija in železa. Tudi pri 
nosečnicah, ki se zdravijo za sladkorno 
boleznijo veljajo vse zakonitosti zdrave in 
uravnotežene prehrane z rednimi dnev-
nimi obroki. Uživajo naj ogljikohidratna 
živila, ki ne povzročajo visokega porasta 
krvnega sladkorja (imajo nizki glikemič-
ni indeks). Nosečnica naj zaužije tudi za-
dostno količino polnovrednih beljakovin 
z zmerno količino mesa, prednost pa naj 
imajo ribe, mleko in mlečni izdelki. Zaradi 
večje količine mleka in mlečnih izdelkov 
pa je potrebno vidno maščobo omejiti. 
Nekoliko več maščob pa lahko vsebuje 
prehrana nosečnic z nosečnostno slad-
korno boleznijo.
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Banane, kokos in ananas so 

že tako domači v naših logih, 

da jim skorajda ne moremo 

več pripisati eksotičnosti. 

Poleg vsakdanjega sadja iz 

najtoplejšega podnebnega 

pasu raste v tropih še vse kaj 

drugega in nekaj teh eksotov 

iz sadne družine vam pred-

stavljamo tokrat.

Iz vročih krajev

Tropsko sadje tudi za diabetike
Tekst: JOŽICA KEK

ČIKU, Achras Sapota L.
Sadež čiku (sapota) kot ga imenujejo 

v Indiji, kjer ga največ poberejo, poznajo 
tudi na jugu Mehike in v Srednji Ameriki. 
Čiku je surovina za lateks, ki ga uporab-
ljajo kot osnovni material v proizvodnji 
žvečilnih gum. Od tod najverjetneje iz-
raz čik gumi. 

Manjši plod je okrogle oblike in teže 
med 75 in 150 g. Koža je tanka, rjasta in 
nekoliko nakosmatena, meso pa je meh-
ko in zrnato kremaste strukture, zato ga 

na veliko uporabljajo tudi za sladoled in 
sadni jogurt. Obstaja približno 41 vrst 
tega sadja. 

MANGO Magnifera Indica
Bolj poznan od prejšnjih dveh je man-

go, ki ga na veliko pridelujejo v Braziliji, 
Južni Afriki, Peruju, Španiji, Srednji Ame-
riki in Aziji. V prehranski industriji je po-
gosto osnova za sadne koncentrate, pi-
reje in gošče. Velja za številko ena med 
eksotičnimi sadeži, ko gre za vonj, okus, 
aromo in delež soka v sadežu. Sadež je 
podolgovate, ledvičaste oblike in je ob-
dan z gladko usnjato lupino. Mango ob-
staja v najrazličnejših odtenkih, od trav-
nato zelene do rumenkasto oranžne in 
živo rdeče barve. Barvni odtenek lupine 
sadeža ničesar ne razkrije o njegovi zre-

JAJČNO JABOLKO Annona Muricata
Jajčno jabolko, imenovano tudi junč-

je srce, je sadje z listopadnega ali delno 
zimzelenega drevesa, ki zraste do višine 
10 metrov in se pojavlja v mnogih delih 
sveta, zlasti v Južni Ameriki, na Karibih, v 
jugovzhodni Aziji, na Tajvanu, Indiji, Av-
straliji in v Afriki. Dokaj veliki jajčasti sade-
ži v obliki srca so sladkega in prijetnega 
okusa. Opisali bi ga lahko kot kombina-
cijo jagode in ananasa z kancem limone. 
Sadež je sinonim za zdravje in okus, vse-
buje pa veliko kalcija in fosforja med vita-
mini pa B1, B2 in C vitamin. Priljubljen je v 
pripravi koktajlov, krem in sadnih pen.

 

losti. Zrel mango pod rahlim pritiskom 
na lupino popusti. Njegovo meso je sve-
tleče oranžne barve, izjemno sladko in 
sočno ter obdaja ozko in ploščato košči-
co, ki vedno leži v smeri najbolj širokega 
dela sadeža. Mango ima sladek, obenem 
pa trpek in pikanten okus z intenzivno 
ter okusno aromo.

PASIJONKA, Passiflora edulis Sims
Marakuja, kot ji tudi pravijo, je sadež 

zdrizaste konsistence, ki ga je najbo-
lje razpoloviti in pojesti z žličko. Izvira iz 
Južne Amerike, razširjena pa je tudi dru-
god po tropih. Za pasijonko, ki je ime 
dobila po čudovitih cvetovih v obliki Je-
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zusove krone, velja, da ima najvišji delež 
vitamina A (betakarotena) med sadjem. 
Je sladko kiselkastega okusa in se na ši-
roko uporablja v prehranski industriji.

GUAVA, Psidium Guajava L.
Guava je sadje iz velike družine gra-

natnih jabolk , v kateri se drenja najmanj 
sto različnih vrst. Mehika, Centralna in 
Severna Amerika, Karibi, Azija, Hava-
ji in Afrika so območja, s katerih prihaja 
ta sočni okrogli sadež velikosti tenis žo-
gice bledo rumenkaste barve, ki od zu-
naj spominja na jabolko, na prerezu pa 
vidimo, da ima veliko več pešk. Sredica 
je kremasta in mehka od skoraj bele do 
rožnate barve. 

Ali lahko to sadje uživajo tudi ljudje 
z diabetesom? Velja pravilo, da vsako 
novo živilo, katerega vpliv na vaš krvni 
sladkor še ne poznate, testirate z merit-
vijo krvnega sladkorja. Krvni sladkor naj 
ne bi nikoli narastel več kot dva milimo-
la, tudi po jedi ne in v tem okviru naj bo 
vaše okušanje tropskega sadja. Vsekakor 
bo sladkor manj narastel, če boste v sad-
je zagrizli med sprehodom. Krvni slad-
kor pa si merite, kajne?

Zdaj je s strani Ameriške uprave za 
hrano in zdravila ( FDA) na splošno pri-
znana kot varna (Generally Recognised 
as safe, GRAS). Opredeljena je kot pre-
hranski dodatek in namizno sladilo. Ka-
dar FDA nekaj prizna kot varno, pomeni, 
da so se strokovnjaki sporazumeli, da je 
varno za javno uporabo v ustreznih ko-
ličinah. Stevia je nekaj stokrat slajša kot 
beli sladkor in se po tem lahko primerja 
z umetnimi sladili. Pridobijo jo iz najbolj 
sladkih delov rastline stevie in je že obi-
čajna sestavina mnogih živil, ki jih lah-
ko kupci kupijo v trgovinah. Stevio pro-
dajajo pod različnimi trgovskimi imeni 
in sicer: Sladki list (A Sweet Leaf), Sonč-
ni kristalčki (Sun Crystals), Stevia, Truvia, 
PureVia itd. 

V zvezi z njeno uporabo se še vedno 
dviga veliko prahu, pomisleke javno iz-
ražajo celo funkcionarji iz diabetičnih 
organizacij, zato ni odveč zapisati, da v 
Paragvaju, od koder izvira, stevio upo-
rabljajo že poldrugo tisočletje. Do sedaj 
niso opazili nobenih neželenih posledic 

Kdaj stevia v Sloveniji?

Bla, bla, bla o stevii
Tekst: JOŽICA KEK

za zdravje. Vse od leta 1970 jo uporablja-
jo tudi na Japonskem, ki je znana po zelo 
trdnih kriterijih kakovosti, ko gre za pre-
hrano. Doslej niso registrirali nikakršnih 
posledic za zdravje. V Kanadi so nad njo 
navdušeni in jo veliko gojijo. Raziskave 
so pokazale, da ne povzroča nihanja krv-
nega sladkorja, niti ni nevarna za zobe, 
temveč zobno gnilobo celo preprečuje. 
V Journal of Agricultural and Food Che-
mistry, so objavili raziskavo, ki je poka-
zala, da stevija vsebuje veliko antioksi-
dantov, pomembnih za preprečevanje 
poškodb dednega zapisa.

Verjetno je samo še vprašanje časa, 
kdaj bomo stevio lahko kupili tudi v Slo-
veniji, dotlej pa bi bilo zanimivo slišati, 
kakšne so izkušnje z njo, kakšno sladkost 
daje ali ima kaj priokusa in kolikšna količi-
na je na primer potrebna za slajenje sko-
delice čaja, kako se obnese pri peki peciv 
in kakšen je njen vpliv na krvni sladkor? 
Če imate bralci že izkušnje s stevio, kup-
ljeno v tujini, vas vabimo, da se nam ogla-
site ali napišete pismo bralcev. 

Polja gojene stevie Stevia Rebaudiana

Stevia, včasih ji rečejo tudi rebiana, je nedvomno velika stvar 

v sodobni prehranski industriji. Končno se je namreč pojavilo 

naravno sladilo z močnim učinkom slajenja, ki grozi pomesti 

z vsemi doslej poznanimi umetnimi sladili.
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Uživanje polnozrnatih živil je pri-
merno in zdravo za celoten organi-
zem. Znanstveniki ugotavljajo, da 
imajo ženske, ki jedo veliko polnozr-
natih živil, manj možnosti za visok krv-
ni tlak, kot njihove vrstnice, ki uživajo 
manj polnozrnatih in več rafiniranih, 
oluščenih živil. 

Ženske, ki so uživale polnozrnata živi-
la so imele 11 odstotkov manj možnosti 
za visok krvni tlak, kot tiste, ki so polno-
zrnata živila uživale v manjših količinah. 

Kako jih uvesti v našo vsakdanjo 
prehrano? Bel kruh zamenjajmo s 

Nova dognanja

Polnozrnata živila
Tekst: NM

Zdrava polnozrnata živila so v diabetični prehrani visoko na 

lestvici priporočenih živil. Poglobljena študija je pokazala, 

da lahko nevarnost visokega krvnega tlaka, holesterola 

in povišanega krvnega sladkorja zmanjšamo z uživanjem 

polnozrnatih živil. 

polnozrnatim, priporočajo znanstve-
niki. Med raziskavo so se pokazali tudi 
ugodni vplivi ovsenih kosmičev in rja-
vega riža na kardiovaskularni sistem. Že 
predhodne študije so namreč potrdile 
pozitivne učinke med uživanjem pol-
nozrnatih živil in manjšimi možnostmi 
za nastanek srčne bolezni in možgan-
ske kapi. Vlakna in druge sestavine v 
polnozrnatih živilih namreč pomagajo 
pri zniževanju holesterola, maščob in 
sladkorja v krvi. Da imajo polnozrnata 
živila učinek tudi na krvni tlak, pa so do-
gnali pred nedavnim. 

Rdeča pesa izvira iz južne Evrope. Kot 
zdravilno rastlino so jo gojili že stari Grki 
in Rimljani, kot vrtnino pa jo prvič ome-
njajo v 16. stoletju. Danes je razširjena 
od subtropskih predelov do skrajnega 
severa. Rdeča pesa sodi med najkorist-
nejše in najbolj zdravilne rastline. 

Poleg veliko vode in nekaj sladkor-
ja vsebuje tudi zelo koristne vitamine, 
predvsem C, B1 in B2 ter mineralne sno-
vi. Velja, da je najbolj kakovostna, kadar 
je takšne velikosti kot pomaranča. 

Peso se v domačem zdravilstvu upo-
rablja za krepitev jeter in želodca, pre-
čiščevanje krvi, proti tumorjem in neka-
terim hujšim obolenjem, učinkovita je 
proti prehladu in virusnim obolenjem in 
za upočasnitev staranja. 

Beta vulgaris

Zdravilnost rdeče pese

V zimskem času je za preprečevanje 
prehlada in virusnih obolenje priporoč-
ljivo vsak dan piti pesin sok in čim več-
krat jesti solato iz pese. Istočasno bo ta 
pesina kura preventivno vplivala na raz-
voj ateroskleroze (poapnitev žil) in ohra-
njala našo mladostnost. Sok iz rdeče 
pese pomaga tudi pri hripavosti in kaš-
lju, če ga pijemo nekaj dni zapored.

JOŽICA KEK 



Sliva izvira iz Male Azije, vendar je da-
nes največ pridelajo v Evropi, na prvem 
mestu po pridelavi pa je na svetovni le-
stvici Balkan. Sliva je v prehrani bogat 
energijski vir, zanimivo pa je, da poleg 
vode, sladkorja, celuloze in pektina vse-
buje tudi okrog 1 odstotek olja. 

Prunus domestica

Zdravilnost sliv
Slive so zaradi obilja vlaknin eno naj-

bolj učinkovitih odvajal pri zaprtju, bodi-
si, da jih jemo suhe pred spanjem ali jih 
preko noči namočimo in zjutraj spijemo 
tekočino ter pojemo plodove, blagodej-
no pa deluje tudi sok iz suhih sliv. 

Proti vnetju grla, paradontozi in za kre-
pitev dlesni pomaga izpiranje z vinom 
(večkrat na dan), v katerem smo skuhali 
sveže slivove liste. Za zniževanje visoke-
ga krvnega tlaka in zaščito pred arterio-
sklerozo in infarktom jemo vsak dan sve-
že slive med sezono, oziroma uživamo 
izdelke iz njih. Za odstranjevanje kurjih 
oči pa pomaga, če si nekaj dni zapore-
doma privežemo na kurje oko prepolov-
ljeno suho slivo. 

JOŽICA KEK 
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Čim manj predelanih živil
Na Univerzi v Bostonu so izvedli obsež-

no raziskavo med skoraj štirideset tisoč 
ameriškimi ženskami, ki so jih spremljali 
od leta 1992. Pred študijo so ženske iz-
polnile obsežni vprašalnik o prehranskih 
navadah, vključno z vnosom polnozrna-
tih sestavin, kot so črni kruh in kruh s se-
meni, koruza pokovka, ječmenovi, ovse-
ni in polnozrnati kosmiči.

Od skoraj 30.000 žensk, ki so imele 
normalen krvni tlak, so tiste, ki so uži-
vale polnozrnate jedi, imele manj mož-
nosti za nastanek visokega krvnega tla-
ka. Očitna zaščita pa se je pokazala šele 
takrat, ko so znanstveniki upoštevali še 

druge dejavnike, kot so teža, kajenje, 
stres in telesna aktivnost. 

Predelana živila, kot so testenine, beli 
riž, kruh, pecivo in druga živila nareje-
na iz bele moke so povezana z nevar-
nostjo visokega krvnega tlaka, je pove-
dal vodja raziskave Lu Wang. Za razliko 
od polnozrnatih živil predelana izgubi-
jo zdrave vlaknine in druge pomembne 
sestavine. Prav ta razlika lahko pojasni, 
zakaj polnozrnata živila učinkovito vpli-
vajo na znižanje krvnega tlaka, holeste-
rola, maščob in sladkorja. 

Znanstveniki poudarjajo, da lahko 
za svoje zdravje človek veliko naredi 
tudi sam. Za svoj krvni pritisk, ki je re-
sen dejavnik tveganja za bolezni srca 
in ožilja, za krvni sladkor in krvne maš-
čobe lahko učinkovito poskrbijo s tem, 
da predelane žitarice zamenjajo s pol-
nozrnatimi živili.

In kakšen dnevni odmerek polno-
zrnatih živil priporočajo strokovnjaki? 
Vsaj tri enote dnevno, kar v praksi po-
meni uživanje polnozrnatih živil vsaj 
pri vseh treh glavnih obrokih. Komur 
niso najbolj pri srcu žitarice, si lahko 
privošči tudi sadje in zelenjavo, ki sta 
prav tako pomemben vir vlaknin. 



Z d r a v a  k u h i n j a

Za 4 osebe potrebujemo

50 dag fižola tetovca
50 dag čebule
2 pekoča feferona
2 žlici olja
sol, sveže strt poper
1 kocka pečenkine omake
3 žličke mlete paprike

Namočen fižol skuhamo z narezano čebu-
lo in feferoni vred. Solimo proti koncu ku-
hanja, ko dodamo še strt poper, pečenkino 
omako, mleto papriko in olje. Pokuhamo, 
odstavimo in čez nekaj časa postrežemo. 

Ena porcija vsebuje
kalorij 291
ogljikovih hidratov 42 g
beljakovin 18 g
maščob 6 g
nasičene maščob 0,7 g

Za 5 oseb potrebujemo

20 dag fižola
20 dag ohrovta
1 čebula
1 korenček
5 dag graha
8 dag pancete
2 žlici olja
sol, sveže strt poper
1 strok česna

Namočen fižol skuhamo, solimo na koncu 
kuhanja. Na olju prepražimo sesekljano če-
bulo, dodamo na kocke narezano pance-
to, narezano korenje in na rezance zrezan 
ohrovt in dušimo. Dolivamo tekočino od ku-
hanega fižola, ki ga pretlačimo in primeša-
mo kuhani zelenjavi. Še malo zalijemo, po-
pramo, dodamo strt česen in pokuhamo.

Prebranac
Fižol so prinesli iz Srednje Amerike in ga najprej gojili kot okrasno rastlino. Poznamo ga veliko sort, vse 

so si podobne in tudi za uporabo je bolj ali manj vseeno, za katero se odločimo. Sorta je pomembna le, 

če hočemo pripraviti kakšno specialiteto. Za pasulj je na primer najboljši fižol beli tetovac. Včasih so za 

hitrejše kuhanje dodajali sodo bikarbono. Nikar, ta uničuje vitamine in povzroča prebavne motnje.
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Ena porcija vsebuje
kalorij 234
ogljikovih hidratov 23 g
beljakovin 15 g
maščob 0 g
nasičene maščob 2 g

Fižolova juha z ohrovtom



Z d r a v a  k u h i n j a

Za 6 osebe potrebujemo

40 dag belega fižola
1 strok česna
2 žlici olivnega olja
2 žlici paradižnikove mezge
30 dag puranovega stegna
1 žlica smetane
žlička mlete paprike

Namočen fižol skuhamo na tri četrt, dodamo narezan por , korenje in zeleno in kuhamo. 
Meso narežemo na kocke, popražimo na vročem olju, potresemo s papriko in solimo, zali-
jemo z malo vode in dušimo 15 minut. Stresemo k fižolu, še malo pokuhamo in na koncu 
zamešamo smetano ter odstavimo.

Paprikaš s fižolom

Ena porcija vsebuje
kalorij 299
ogljikovih hidratov 29 g
beljakovin 24 g
maščob 8 g
nasičene maščob 2 g

Kavbojski fižol
Za 6 oseb potrebujemo

40 dag fižola
10 dag slanine
1 čebulo
1 feferon
1 korenček
50 dag zelene
3 stroke česna
sol, nekaj žlic olja
rdeča paprika, poper

Ena porcija vsebuje
kalorij 228
ogljikovih hidratov 31 g
beljakovin 19 g
maščob 2 g
nasičene maščob 1 g
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20 dag kuhanega fižola
2 žlici olivnega olja
4 žlice naribanega hrena
sol

Kuhan topel fižol pretlačimo, zmešamo z 
oljem in primešamo hren s kisom, posoli-
mo in ponudimo kot namaz.

Fižolov hren

1 žlica namaza vsebuje
kalorij 42
ogljikovih hidratov 5 g
beljakovin 2 g
maščob 2 g
nasičene maščob 0,2 g

Namočen fižol skuhamo, solimo šele na pol-
ovici kuhanja. Na olju popražimo sesekljano 
čebulo, naribano korenje, zeleno in sesek-
ljan feferon, česen in slanino. Potresemo z 
rdečo papriko, dodamo strt poper in zalije-
mo s kozarcem vode. Prevremo in zlijemo k 
fižolu, še malo pokuhamo in jed je gotova. 



Za 5 oseb potrebujemo

2 dl jogurta 1,3 %
10 dag pire
1 žlica natreen posipa
1 vanili sladkor
6 lističev želatine
2 dl sladke smetane
15 dag vloženih marelic

Želatino namočimo v hladni vodi, po 10 mi-
nutah odcedimo in razpustimo v 1 dl vro-
čega soka od vloženih breskev. Na pol ohla-
dimo in vmešamo v jogurt, v katerega smo 
dali narezane breskve in ohlajeno kuhano 
piro. V to maso vmešamo stepeno smeta-
no. Modelčke oplaknemo z mrzlo vodo in 
jih napolnimo. Za nekaj ur postavimo na 
hladno. Zvrnemo na desertne krožničke.

Pirina strjenka z marelicami

Z d r a v a  k u h i n j a

Ena porcija vsebuje
kalorij 205
ogljikovih hidratov 21 g
beljakovin 5 g
maščob 9 g
nasičene maščob 33 g

V e s t iV e s t iI z b o r  k n j i g  i n  p u b l i k a c i j  o  d i a b e t e s u

Cena: 4,80 eurCena: 20 eur Cena: 12 eur Cena: 29,80 eur

Cena: 27 eur

Cena: 20 eur

Cena: 12 eur Cena: 25 eur Cena: 20 eur Cena: 22 eurCena: 5 eur

Naročila po telefonu 01 542 50 04 ali revija.dita@siol.net
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T E E N D I T A

Informacijska revolucija

Študij je v polnem teku, v našem ured-
ništvu imamo ustvarjalni kaos in vse 
kaže, da bo leto pestro še bolj kot 2010. 
V lanskem letu smo bili najbolj okupi-
rani z organizacijo simpozija na Gospo-
darskem razstavišču, ki pa je bil tako 
uspešno izpeljan, da ne dvomim tudi v 
letošnji uspeh druženja na »gospodar-
cu«. Vsekakor pa se pomladi obeta no-
vost na področju našega udejanjanja v 
elektronskih informacijskih tehnologi-
jah, ki bo močno olajšala informiranje 
diabetikov širom Slovenije. O tem več v 
naslednji številki, za zdaj samo to: klikaj-
te www.diabeted.si in kmalu boste opa-
zili veliko razliko.

Na Diti smo se okrepili tudi z novimi 
kadrovskimi močmi, simpatična nova 
sodelavka že pridno pošilja revijo no-
vim naročnikom, sprejema vaše klice ter 
z vso pozornostjo in učečnostjo sprem-
lja pestro dogajanje v našem uredni-
štvu. Decembra se je pri nas tudi na ve-
liko kuhalo in najboljše od tega boste 
prav kmalu lahko gledali prek svojih ra-
čunalnikov ali televizorjev, je pa tudi to 
del pomladnega presenečenja.

Upam, da veliko smučate, tekate in 
izgubljate kalorije, o čemer smo govo-
rili v zadnji Teen Diti. Za tiste, ki nika-
kor ne morete biti v ljubečem odnosu z 
zimo, pa tolažba, da za vsakim snegom 
posije sonce. Medtem pa le poglejte po 
bližnjem bregu za sramežljivimi telohi 
v zavetnih kotanjah, da vam polepšajo 
okensko polico, pa tudi skromne mači-
ce so v tem času vredne vsaj toliko kot 
orhideje. 

T e e n  d i t a

NAGRADNO VPRAŠANJE

V tej Diti napovedujemo novo kuhar-
sko oddajo za diabetike, ki jo boste lah-
ko kmalu videli na našem portalu www. 
diabetes.si. Decembra smo torej vneto 
kuhali v Dita centru, odločili smo se, da 
mora biti oddaja tako zanimiva, da jo 
bodo hoteli gledati vsi, ne le diabetiki. 
Se pravi, da je pomemben izbor recep-
tov, način, kako je oddaja posneta in 
zmontirana in kako bomo uspeli moti-
virati gledalce, da nam bodo sledili. Vse 
je bilo jasno, samo naslov je bil še v zra-
ku. Ni tako enostavno s temi kratkimi, 
udarnimi povzetki bistva oddaj. In tako 
smo premišljevali, pretehtavali, se nav-
duševali in se dokončno odločili, naslov 
kuharske oddaje bo tak, da bo jasno, da 
je namenjena diabetikom, vendar mora 
vsebovati tudi element dramatičnega, 
ki se drži načina prehranjevanja. In tako 
smo se odločili, da se bo naša nova ku-
harska oddaja imenovala –? Odgovor 
boste lahko poiskali na straneh Dite, 
za pravilen odgovor pa vam podari-
mo kuharico Veliki kuharski vodnik za 

diabetike, ki nam je služila kot izhodišče 
za naše kuharske podvige. Vaše dopisni-
ce, ki jih bo gotovo cel kup bomo zbitali 
do 15. marca 2011, ko bo žrebanje. Mor-
da pa boste ravno vi srečni nagrajenec/ka. 
Pišite na naslov: Revija Dita Bezenškova 
18, 1000 Ljubljana.

REŠITEV NAGRADNEGA 
VPRAŠANJA

Za priročnik Zdravo.Sladko ste morali 
našteti tri mesta v Evropi, ki so zadnja go-
stila zimske olimpijske igre. Ta mesta so, 
kronološko: Albertville, Lillehamer in Tori-
no. Pravilno je odgovorila: Planinšec Ma-
rija, Trg svobode 13 a, 2390 Ravne na 
Koroškem, ki ji čestitamo in pošiljamo pri-
ročnik. Kot zanimivost naj povemo, da igre 
v Lillehamerju še sedaj veljajo za najbolje 
organizirane, veliko zaslug za te ocene pa 
je imela tradicija zimskih športov na Nor-
veškem ter umestitev tekmovalnih objek-
tov tako, da so se z naravo odlično dopol-
njevali. Pravo nasprotje pa so bile igre v 
Albertivlleu, ki so največ kritik prejele prav 
od naravovarstvenih organizacij.

DITA
REVIJA O DIABETESU
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E n i  i n  d r u g i

Prosim, če nam predstavite vašega 
kužka.

Ime ji je Lena in je mešanka med ir-
skim volčjim hrtom ter nekim manjšim 
psičkom. Koliko je stara, je težko reči, 
saj smo jo vzeli iz zavetišča v Kopru. Ko 
smo jo dobili, so veterinarji po zobeh 
ocenili, da je stara okoli štiri leta. Pri nas 
je nekako šest let, recimo torej, da jih 
ima deset. 

(Žena Barbara v ozadju): Janez jo ima 
tako rad, da jo ob vsaki priložnosti po-
mladi za kakšno leto. V resnici jih ima že 
blizu trinajst.

Kako ste se odločili zanjo?
Ko sva prišla v zavetišče, sva hodila od 

boksa do boksa. Psov je bilo vsaj devet-
deset, vsak ti je prikupen, vendar veš, da 
vseh ne moreš vzeti s seboj. Ko sva pri-
šla, do zadnjega, (Leninega) boksa, naju 
je pogledala, dala taco na ograjo in naju 
izbrala. Ona naju. Ker smo se ravno od-
pravljali na dopust, za psa pa ni dobro, 
da prepogosto menja okolje, smo se od-

Janez Lombergar

Dva odmerka inzulina in obilo ljubezni
 Tekst: NEŽA CUNDER

Foto: ROK MALEK 

ločili, da jo pridemo iskat čez en teden. 
Bila je tako užaljena, da se je zavlekla v 
kot in se ni zmenila za nič. 

Kakšno pa je bilo njeno življenje, 
preden je prišla k vam?

Lena je v preteklosti doživela marsikaj. 
To je pes, ki je umirjen, lenoben, ni tako 
iskrivo igriv, kot nekateri drugi psi. Ne-
katere moti, da mu odpada veliko dlake. 
Zgleda, da je bila prvemu lastniku od-
več, zato jo je zapustil. Kasneje so jo po-
svojili lastniki, ki so z njo tako grdo rav-
nali, da so jim jo vzeli in vrnili v zavetišče. 
Nekaj časa je bila tam, potem pa je po-
begnila in se leto dni potepala po Kopru, 
jedla iz smetnjakov in nasploh živela živ-
ljenje potepuškega psa. Shujšano in pol-
no klopov so jo zopet pripeljali v zave-
tišče, jo uredili, pozdravili in sterilizirali. 
Potem smo pa prišli mi.

Pa se ji vse, kar je doživela, kaj pozna 
na obnašanju?

Preteklost je največji pečat pustila pred-
vsem na njeni plašnosti. Zelo je občutljiva 
na glasne, nenadne gibe, glasove in zvo-
ke. Sicer nikoli ne pride na sedežno garni-
turo ali posteljo, ko pa zagrmi ali poči pet-
arda, se skrije celo pod rjuho. Doživeti je 
morala res nekaj hudega.

Ste imeli pred njo kakšnega psa?
Nikoli. Kot otrok sem si ga vedno želel, 

vendar ni bilo primernega prostora zanj. 
Sedaj si pa ne znam predstavljati, kako 
sem brez psa zdržal petdeset let. 

Kako zgleda Lenin dan? 
Zjutraj greva po injekciji in zajtrku na 

sprehod, potem jo peljem v „varstvo“ k 
mami, ki živi v stanovanju z atrijem. Tako 
je Lena cel dan na prostem. Midva z Bar-
baro sva čez dan v službi, pes in navse-
zadnje tudi mama pa rabita družbo. Po 
službi jo pobereva in peljeva domov.

Ima glede na svoje korenine Lena 
značaj, ki ga sicer pripisujejo irskim 
volčjim hrtom?

Seveda. V preteklosti so bili hrti plemi-
ški psi. To se pozna na njihovem znača-
ju, saj so miroljubni, prijazni, dostojan-
stveni, impulzivni, vendar pošastno leni. 
V stanovanju so kot preproga, ležijo v 
kotu in so skoraj neopazni. Ko pa pride-
jo ven, se ob igri z drugimi pri prebudi-
jo. Lena je že od začetka trmasta, svoje-
voljna, nikoli ni bila poskočno ubogljiva. 
Rada ima ljudi, otroke, nikoli ne zarenči 
ali zalaja. Pa še nekaj ima naša Lena, kar 
je zelo hecno. Ne vem, če imajo psi kariz-
mo, vendar, če jo imajo, je najlepše vid-

Janez Lombergar, umetnostni zgodovinar, član sveta RTV, 

nekdanji direktor TV Slovenija in kandidat za bodočega 

direktorja, ni zanimiv le zaradi svoje karizmatične osebnosti, 

konjičkov in dela, ki ga opravlja. Odlikuje ga tudi naklonjenost 

ter neverjeten čut do ljudi in živali. Z ženo Barbaro in hčerko 

Taro so nas široko odprtih vrat sprejeli v svoj dom. Pri tem 

jim je pomagala tudi svetlo siva kosmatinka Lena. Psička ima 

sladkorno bolezen, zato jo naš sogovornik že več kot pol leta 

vestno zdravi z inzulinom.
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na ravno pri njej. Po mestu hodi ogrom-
no psov, ampak ljudje se vedno ustavijo 
ob naši kosmatinki in se z njo poigrajo, 
ona pa seveda pozornost vrne. Očitno 
ima neko karizmatično privlačnost, pre-
prosto vleče nase.

Kdaj in kako ste ugotovili, da z Leno 
nekaj ni v redu? 

Lani aprila smo prvič opazili, da ji 
uhaja voda. Po celem stanovanju so 
bile kapljice urina, včasih tudi krvave, ki 
so imele sladkast vonj. Ustrašili smo se 
in jo peljali k veterinarju. S preiskavami 
vode in krvi so ugotovili, da ima slad-
korno bolezen. Dobila je sirup za zdrav-
ljenje nenadzorovanega uhajanja vode. 
Stanje se je malo umirilo. Na nasled-
njem pregledu pa so veterinarji rekli, 
da ima zelo okvarjena jetra in trebušno 
slinavko ter da je sladkorna zelo huda. V 
roke sem dobil injekcije inzulina, brizge 
za odvzem krvi, prijateljica pa mi je dala 
aparat za merjenje krvnega sladkorja. 
Naučil sem se jemati kri, izmeriti raven 
sladkorja in odmeriti primerno dozo in-
zulina. Lena se je hitro privadila na igle, 
problem je bil le v tem, da se psu, ko se 
ustraši, žile skrijejo in je zato odvzem 
krvi zelo težaven.

Vendar zdaj ji krvi ne jemljete več vsak 
dan. Kako potem veste, koliko inzulina 
ji je potrebno odmeriti dnevno?

Lena ima zdaj, ko je zbolela za slad-
korno boleznijo, posebno hrano za di-
abetike. Ta ima nizko energijsko vred-
nost in kljub temu, da zraven redno 
dobiva še kuhane puranje prsi, je stal-
no lačna. To je bil razlog, da je na ne-
kem pikniku v trenutku moje nepo-
zornosti „ukradla“ masten in začinjen 
zrezek. Naslednji dan je bilo z njo zelo 
slabo, imela je drisko, bruhala je. Odpe-
ljali smo jo v bolnišnico, kjer so jo ko-
maj rešili in po dolgem opazovanju ter 
testiranju krvi določili povprečno števi-
lo dnevnih enot, ki jih potrebuje za nor-
malno življenje. Lena torej dobi 40 enot 
inzulina zjutraj in 40 zvečer. Ta terapija 
se odlično obnese.

Kako ste doma dogovorjeni za dajanje 
inzulina, čigava naloga je to?

V družini sem edini, ki prenese injekci-
je, zato sem za to zadolžen jaz. 
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Kako pa vam ob napornem delu 
uspe obdržati red, ki ga tovrstno 
zdravljenje zahteva?

Težko. Potovanja, kamor Lena ne more, 
preprosto odpadejo. Ne grem nikamor, 
kamor ona ne more. Vendar, če imaš psa 
tako rad, kot ga imam jaz, tega ne jemlješ 
kot žrtvovanje in odpovedovanje. Vse na-
rediš z ljubeznijo. Včasih jo celo vzamem 
s seboj v službo in moram reči, da samo 
pozitivno vpliva na kreativni duh ekipe. 

Kakšni pa so stroški, ki jo prinese 
bolezen?

Za inzulin damo mesečno okoli 100 ev-
rov, potem kupujemo še sirup in dietno 
hrano. Vse skupaj pa ni nič v primerjavi z 
bolnišnično oskrbo, ki jo še vedno potre-
buje. Psi namreč nimajo zdravstvenega 
zavarovanja, zato celotne stroške kriješ 
sam. Nikoli pa se ne vprašaš, ali je vredno 
dati toliko denarja za psa, tako kot se ne 
bi, če bi šlo za zdravje tvojega otroka. 

Kako kuža prenaša injekcije?
Gre za pogojni refleks. Zjutraj se uleže 

na tla pred menoj, dobi injekcijo inzulina 
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in brizgo sirupa, potem pa v sekundi po-
leti proti skledi, saj ve, da sledi zajtrk. 
Lena se je z zdravljenjem sprijaznila in 
ve, da ji s tem želim le pomagati. 

So vam kdaj rekli, kaj bi bil lahko 
razlog, da je zbolela?

Težko je reči. Tako kot pri človeku, ima 
tudi pri psu sladkorna bolezen skrivno-
sten razvoj. Morda sem kaj dodal tudi 
sam, ker sem jo rad malo »pocrkljal« s 
priboljški. Pred boleznijo je imela deset 
kilogramov več kot danes.

Kako bi opisal vajin odnos z Leno?
Mislim, da sva si blizu ravno zato, ker 

sva si zelo podobna. Všeč nama je umir-
jeno življenje, noben od naju ne poka 
od odvečne energije in želje po preti-
ranem športnem udejstvovanju. Lena 
čuti, kdaj se mora priti k meni pobožat 
ali pogovorit. 

Kako zgleda vajin »pogovor«? Imate 
občutek, da vas razume?

Jaz govorim, ona pa sedi in posluša. 
Pes, bolj kot pomen besed, prepozna 
barvo glasu. Vsak človek ima določeno 
energijo ter emocijo v glasu in prav to 
pes občuti. Če mu ti govoriš z nekimi ču-
stvi, se odzove, te pogleda, nagne glavo, 
skratka vidiš, da te razume in to poma-
ga obema. Preden ji je pogled zamegli-
la siva mrena, so bile njene oči povsem 
človeške – mandljeve rjave barve, iskri-
ve, baročne oblike.

Lena je torej enakovreden družinski 
član, kaj ne?

Povsem enakovreden. Deležna je lju-
bezni, naklonjenosti in topline, vse pa 
seveda tudi vrača. Ko enkrat to doživiš, 
si ne predstavljaš več življenja brez nje. 

Ste kdaj razmišljali, da bi imeli po njej 
še kakšnega drugega psa? 

Ne, nisem razmišljal. Psa nimaš zara-
di preganjanja dolgčasa, je tvoj prijatelj, 
nekdo, ki se ga ne da kar tako zamenja-
ti. Ne razmišljaš, kaj bo, ko ga ne bo več, 
ker te misel na to straši. 

Če smo že toliko povedali o Leni, pa 
še kakšna skrivnost o lastniku. Že kaj 
veste, kako se bo v naslednjih mesecih 
odvijala vaša poslovna pot?

Ne vem. Kar koli se bo zgodilo konec 
februarja, bo za nekaj dobro. Po mno-
gih letih v teh vodah spoznaš, da je dela 
ogromno. Lahko je igrati vlogo voditelja, 
težje pa je dejansko opraviti vse potreb-
no. Če bi razumsko presojal, bi zaradi 
trenutne ekipe, ki je res sposobna spe-
ljati nacionalno televizijo v pravo smer, 
ponovno potrditev sprejel z veseljem. 
Če pa gledam z vidika svojega zdravja in 
družine, je to smrtonosno. Torej, če bom 
februarja potrjen, bom rekel v redu, če 
ne, si bom pa globoko oddahnil. 
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Slavni diabetiki

Salma Hayek
Med slavne diabetike se je za 

manj kot leto dni zapisala tudi 

prelestna mehiška igralska 

diva, producentka in režiserka, 

aktivistka, mama, soproga ter 

poslovna ženska Salma Hayek. 

Zaradi svoji lepoti je postala tudi 

obraz in ambasadorka podjetij 

Avon, Revlon, Chopard, Campari 

idr. Najbolj ponosna pa je na 

vlogo, ki jo ljubeče igra že dobra 

tri leta – materinsko. 

Najbolj primerna oznaka za Salmo Ha-
yek je: iznajdljiva lepotica z velikim sr-
cem. Zato mnogi smatrajo, da je prav 
ona in ne Carla Bruni, prva dama Fran-
cije. Vendar pa ne Salma ne njen soprog 
nimata političnih ambicij. Ena najbolj 
občudovanih, znanih in uspešnih mehi-
ških igralk vseh časov se je rodila 2. sep-
tembra 1966 v prijaznem mestecu Coat-
zacoalcosu v Mehiki. Njena mati, slavna 
mehiška operna pevka s španskimi ko-
reninami in oče, priznani strokovnjak 
za petrokemijo s političnimi ambicijami, 
Mehičan z libanonskimi koreninami, sta 
bila deklice nadvse vesela in sta svojo 
hčerko, Salmo Valgarma Hayek Jimenez, 
ki je že v zibelki veljala za pravo lepotico, 
oboževala in razvajala. Salma ju še da-
nes povzdiguje na piedestal in ju skuša 
kot mama tudi posnemati. 

V zibelko položeno bogastvo
Salma in njen brat Sami sta odrašča-

la v ljubečem in pozornem religioznem 
okolju ter bila vzgojena v strogem ka-
toliškem duhu. Bogastvo jima je pol-
oženo v zibelko, denarja igralki ni ni-
koli primanjkovalo in že od otroštva je 
imela vse, kar je želela. Bila je razvajen 
otrok, ki je zime in poletja preživljala 
na najbolj mondenih krajih. Medtem 

ko si podjetni brat denar služi z obliko-
vanjem in umetnostjo, je prelestna Sal-
ma z igralstvom zaslužila milijone, po-
leg tega pa se je tudi bogato poročila. 
Njen soprog sodi v peščico najbogatej-
ših Francozov. 

Salma je obiskovala katoliško šolo v Lo-
uisiani, kjer je s svojo nagajivostjo in ne-
ugnanostjo rušila mir. Nunam je povzro-
čala same težave. Nekega dne jim je uro 
premaknila za tri ure nazaj, kar je preseglo 
vse meje, zato so jo nune kot neobvlad-
ljivo tudi izključile iz šole. Srednjo šolo je 
Salma končala v Houstonu, nato pa se je 
vpisala na študij mednarodnih odnosov. 
Študij je po neljubem dogodku, ki se ji 
je pripetil v študentskih letih, dokončno 
obesila na klin. Salmo so namreč nekega 
dne, ko je bila na zmenku s fantom, ugra-
bili. Po devetih urah ustrahovanja in gro-
ženj so jo po plačilu relativno visoke od-
kupnine ugrabitelji izpustili. 

Kljub nasprotovanju staršev, ki so si jo 
predstavljali v drugem, bolj imenitnem 
in donosnem poklicu, se je odločila po-
stati igralka. S trdim delom je južnjaška 
lepotica dosegla, da so jo na začetku 
kariere, pri triindvajsetih letih, ko je na-
stopila v telenoveli Teresa, kritiki uvrsti-
li med največje zvezde televizijskih nani-
zank. Po nastopu v najbolj nagrajenem 

mehiškem filmu Ulica čudes, se je Salma 
odločila, da se preskusi v Hollywoodu in 
spoznala, da Mehičanke lahko v holly-
woodskih filmih dobijo le vloge služkinj, 
delikventk in prostitutk. 

Bila je Frida Kahlo
Dodatno težavo ji je predstavljalo te-

koče govorjenje angleščine, saj kot Hi-
spanka z disleksijo pri tem ni bila naj-
bolj uspešna. Kljub temu je Salma 
vztrajala in s pomočjo prijatelja režiser-
ja Roberta Rodrigueza dokazala svoj ig-
ralski talent. Roberto je Salmi na začet-
ku hollywoodske poti ponudil vlogo v 
filmu Desperado ob Antoniu Bandera-
su. Z najboljšo prijateljico, Španko Pe-
nelope Cruz je Salma leta 2006 nasto-
pila v filmu Bandidas. Kot nadarjena 
igralka pa je z vlogo slikarke Fride Kah-
lo zablestela v filmu Frida. Film, ki je bil 
nominiran kar za šest oskarjev, je dva 
tudi dobil. Med snemanjem filma o Fri-
di je Salma začela kaditi, te nevarne raz-
vade pa kljub prigovarjanjem domačih 
še vedno ni opustila.

Vloga ji je prinesla nominacijo za 
oskarja, a kipca za glavno žensko vlogo 
kljub fantastični igri Hayekova ni preje-
la. V letu 2010 je prevzela vlogo produ-
centke ameriške različice argentinske 



telenovele Rebelde, priljubljene serije, 
ki je so jo predvajali že v več kot 40 drža-
vah, na malih ekranih pa jo radi sprem-
ljajo tudi gledalci v Sloveniji. Kot amba-
sadorka Unicefa se zavzema za boj proti 
nasilju nad ženskami in preprečevanje 
diskriminacije med priseljenci.

Poroka z bajno bogatim Francozom
Salmo so videvali in povezovali s šte-

vilnimi moškimi, čeprav je skušala svoje 
ljubezensko življenje skriti pred javnost-
jo. Nekaj časa je hodila z igralcem Ed-
wardom Attertonom, sledil mu je igral-
ski kolega Edward Norton, ki je bil eden 
največjih Salminih ljubezni. Par sta bila 
cela štiri leta, nato pa je Salma Nortona 
zapustila, ker mu ni mogla oprostiti lju-
bezenske afere oziroma prevare. Nato 
pa je leto dni prijateljevala z igralcem 
Joshom Lucasom.

Živahna, radoživa in izbirčna Salma je 
brezkompromisno zaključila vrsto prija-
teljstev z moškimi, zato so bili mnogi pre-
pričani, da se ne bo nikoli poročila, kot 
je slovesno izjavila na praznovanju svo-
jega 40. rojstnega dne. Nato pa jo je za-
dela Amorjeva puščica. V mestu ljubez-
ni je spoznala šarmantnega premožneža, 
iskrica se je vnela leta 2006 na razstavi v 
Benetkah, naslednje leta pa se jima je že 
rodil težko pričakovan otrok. Hčerko sta 
imenovala Valentina Paloma. S svojo ge-
nialnostjo, pri treh letih že govori angle-
ško, špansko in francosko ter riše obra-
ze, v marsičem prekaša vrstnike. Salma in 
Francois sta presrečna starša in vsi so pri-
čakovali, da se bosta po rojstvu hčerkice 
nesojena zaročenca slovesno sprehodi-
la do poročnega oltarja. Zgodilo pa se je 
ravno nasprotno; svet je kmalu obkrožila 
presenetljiva novica, da je zvezdnica za-
roko z bogatim Francozom, ki se ponaša 
z vrsto ljubezenskih izkušenj, razdrla in ga 
odslovila iz svojega življenja.

Odločna in samozavestna, kot prava 
Mehičanka in diva svetovnega slovesa, 
si Salma ne pusti ukazovati, pa čeprav to 
poskuša moški, ki jo je pripravljen razvaja-
ti z dragulji. Zaročila se je in zanosila, raz-
drla zaroko, rodila hčerko (sprva si je žele-
la sina) in z njo nekaj časa živela sama, saj 
ni dovolj zaupala svojemu nekdanjemu 
zaročencu in očetu njunega otročička. »S 
hčerko se imava čudovito,« je zatrjevala in 
se kljub svojim poklicnim ambicijam tru-

dila biti odlična mama. Nato pa se je ne-
nadoma odločila, da ne bo več samska in 
nepričakovano dahnila usodni »da« svo-
jemu nekdanjemu zaročencu, Franco-
isu. Novica o njuni poroki je povzročila 
vsesplošno presenečenje, saj je bila jav-
nost prepričana, da je ljubezenske zgod-
be med bogatim Francozom in prelestno 
Salmo konec. Nekateri so trdili, da se je 
Salma poročila predvsem zaradi Francoi-
sovega bogastva. Premoženje 47-letnega 
milijarderja, ki je vodja modnih hiš Gucci, 
Yves St. Laurent in Balenciaga, naj bi pre-
segalo astronomskih 18 milijard dolarjev. 

Salma, ki je znana tudi po svojih baroč-
nih oblinah, na katere je zelo ponosna, je 
velika nasprotnica diet. Pravi, da ne more 
biti na dieti, ker je sicer nenehno slabe 
volje in popolnoma nemogoča. Med no-
sečnostjo se je zelo rada sladkala in se 
precej zredila. Na enem od zgodnjih ru-
tinskih pregledov so ji odkrili gestacijski 
diabetes, ki pa je po porodu na srečo iz-
ginil, tako kot so zdravniki pričakovali. Si-
cer priznava, da bi ji trda predla, ker uživa 
v slastni hrani in pijači in bi se ji zelo tež-
ko odpovedala. Danes, pri 44 letih Salma 
pravi, da z možem in hčerko preživlja naj-
lepše obdobje svojega življenja. 
    NM
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Na voljo v lekarnah in 
specializiranih prodajalnah!

Dialevel

Imejte sladkor 
pod kontrolo!

Info: 01/544-38-33, www.bitax.si

Alfa-lipojska kislina pomaga zaščititi 
živčni sistem.
Cimet pomaga vzdrževati pravi nivo 
sladkorja v krvi. 
Krom je pomemben za metabolizem 
sladkorja.

Dialevel vsebuje odlično kombi-
nacijo aktivnih in pozitivno delujočih 
substanc, ki blagodejno vplivajo na 
organizem ter so potrjene s študijami:

•alfa-lipojska kislina  
•izvleček cimeta  

•krom
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Po zdravje v mesto

Ljubljanske razglednice
Tekst in foto: DARJA LOVŠIN

Kadar zimski veter spiha prah z mestnih ulic in se v mrzlih sapah očisti ozračje, 

je nedelja, še vsa dišeča po jutranji kavi, pravi čas za sprehod na ljubljanski 

bolšji trg. Zdrav sprehod, kajti mesto je prazno, avtomobilov ni, zrak je skoraj 

tako čist kot v planinah. Kapa in rokavice, kakšen drobiž za vroč čaj pri Mačku, 

morda droben nakup pri krošnjarjih in že se dolgo načrtovano potepanje po 

domačem mestu začne. 

Ni vsak dan dober za sprehod v mestu. 
Včasih se je treba pred smradom in smo-
gom zateči v stanovanja ali pa se odpe-
ljati v druge kraje. A v takem, do čistega 
sijaja zloščenem in prepihanem zgod-
njem zimskem dopoldnevu, ko sonce od 
Krakovskega naselja še poševno polaga 
svoje žarke po Bregu, je nedeljska pro-
menada zakon. Družine z otroki bodo pri-
šle kasneje, ko bo bolj toplo, ampak pas-
je pleme vseh vrst že vodi svojo gospodo 
na vrvicah in dame s kožuhi v prijatelj-
skem pomenku s prijateljico, so tudi že 
na sliki. Barantanje se še ni začelo, neka-
teri prodajalci komaj zlagajo robo na stoj-
nice, ampak tu in tam se že približa oko 
zanimivemu detajlu, stara Kraševa škatla 

za bombone 505 s črto izvabi nostalgi-
čen vzdih in Sepetka na pokrovu ploče-
vinaste škatle za piškote je tako….naša, 
domača. Tistega servirnega vozička, pra-
vi art decco, ljubek, v krem barvi z veliki-
mi medeninastimi kolesi, ni več. Prodan 
prejšnjo nedeljo za 130 eurov. Lep, pra-
va prilika, ampak namesto frivolnega le-
potca je tu že nov, tudi zanimiv kos, bolj 
zadržanega stila, mogoče za v kuhinjo, 
kaj misliš? Zakonska družica (koliko lepih 
stvari sta že skupaj kupila) ocenjujoče po-
gleduje od moža k servirnemu vozičku: 
»Koliko?« »Samo petdeset.« »Mogoče bi 
dal za manj, je pa lep.« 

V ozadju izza stojnice z marelo strogo 
gleda župan Hribar, v rokah stiska papir-

je in je resnično veličasten. Pravzaprav 
je pogled tistih bronastih oči bolj proti 
mestni hiši strmeč in ne strog, prej pre-
roški, odločen in izražajoč neomajnega 
duha. Velik ljubljanski mož s prav film-
sko veličastnim koncem, če bi parafrazi-
rali Prešerna, čigar kip je pet minut hoje 
stran, bi rekli: samo vrtinec so vidli bro-
darji dereč, al Hribarja videl nobeden ni 
več.« V jugoslovansko zastavo ovit, se 
je po vkorakanju okupatorja v njegovo 
mesto vrgel v Ljubljanico, takega domo-
ljubja so zmožni samo res veliki duhovi. 

Hribarjevo nabrežje povezuje dva 
slavna mostova »najlepšega mesta na 
svetu«, Šuštarski most in Tromostovje. 
Po spomine, po mladost čez Šuštarski 
most, ta je dobil eno najlepših sloven-
skih popevk, ki jo še dandanes, ko je Maj-
da Sepe, ki jo je pela, že več let pokojna, 
še vedno radi zabrundamo, ko ubiramo 
korak tod mimo. Čez Tromostovje pa se 

Ne le Praga, tudi Ljubljana ima svoj stolDobri stari bombon petstopet s črto Tole je pa zanimivo

Ž i v a h n o  i n  v e s e l o
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vsako leto pripeljeta Miklavž in Dedek 
Mraz, to pa nekaj šteje. 

V antikvariatu, ki je na Hribarjevem na-
brežju številka 13 odprt v petek in sve-
tek, torej tudi v nedeljo, lahko človek 

kupi kolikor hoče poceni starih kuhar-
skih bukev. Saj še kaj drugega se tudi 
dobi, ampak nekateri pač kupujemo ku-
harske bukve. Potem prideš do samega 
srca mesta, to pa je med Frančiškansko 
cerkvijo in secesijske palače z začetka 
19. stoletja umeščen Prešernov trg. Tu je 
treba v mislih recitirati »O Vrbo, srečno, 
drago vas domačo« in ko prideš do »bi 
mirno plavala bi moja barka, pred og-
njem dom, pred točo mi pšenico bi bliž-
nji sosed varoval Svet Marka.«, si že pri 
Mesarskem mostu, lani dokončanem. 
Tam pa prav po mesarsko odrt kip na za-
četku mostu straši rahločutne meščane, 
ki ne vedo, zakaj morajo noter v trup bro-
nastemu monstrumu naravnost v rebra 
gledati in komaj se tega strašnega pri-
vida otresejo, že nova grozotna posta-
va s kroglo v bedru sredi mostu vzdiguje 
roke proti nebu. Pa kaj je hotel Brdar so 
to kroglo povedati?! Pojdimo dalje, pe-
klenskih muk še ni konec, tam sta joka-
joča Adam in Eva, preklinjajoča tisto ja-
bolko, ki sta ga jedla, da morata zdaj po 
Božji volji iz raja in to prav hitro. Tu se tu-
risti radi slikajo v isti obupujoči pozi z ro-
kami ob glavi, ljudje pa res hitro hec naj-

dejo. Županov kip Mersada Berberja mi 
je bolj všeč. Čeprav; kip generala Maistra 
pred glavnim kolodvorom, ki ga je tudi 
Jakov Brdar delal, je pa dober. 

Z Mesarskega mostu je lepo vide-
ti Ljubljanico, kako leno priteka dol od 
Tromostovja. Kako lep bi bil šele pogled 
z Ljubljanskega gradu, ko je ravno tako 
blizu Študentska ulica, po katere staro-
davnem tlaku se, stisnjena med stare 
hiše, dvigne pot na grajski hrib. Ne vem, 
kdo se sploh vozi gor z vzpenjačo, saj vi-
devam precej močne in tudi priletne lju-
di, ki zložno merijo razdaljo do vrha. No, 
da, angleška kraljica se je peljala z vzpe-
njačo na kosilo v grad, kjer jo je čakalo 
osemdeset narodovih izbrancev, kot po-
roča novinar z metuljčkom Mitja Meršol 
v svoji nadvse zanimivi knjigi Beseda – 
svet. Ampak to še ne upraviči stroškov, 
saj navsezadnje pelje na grajski hrib tudi 
asfaltirana cesta, po kateri bi se njeno 
veličanstvo lahko peljalo.

Grad je res lep, vzorno so ga obno-
vili in turistično obleganje – z Italijani 
na čelu – je v polnem zamahu. V mar-
sikateri dvorani, stolpu ali kletni galeri-
ji, v živo steno zidani, lahko obiskovalec 

Ali ni lep, tale Šuštarski most?Pariz ima slovite Galerie Lafayete, Ljubljana pa 
Galerijo Emropirum

Grafit, kot naročen
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velikaš z bujno brado najimenitnejši 
grajski zapornik. Za Madžare je pri svo-
jem možu Francu Jožefu prav milo navi-
jala lepa cesarica Sisi in kdo bi vedel, ali 
ni tudi za v Ljubljani zaprtega madžar-
skega domoljuba zastavila besede? 

Pa kaj bi ugibali, nekaj drži kot pribi-
to, ko se dodobra naužijem severoza-
hodne deželne panorame, vse od Kam-

Tihožitje s Plečnikom

Po tlakovani Študenstki ulici pelje pot na Grad 

niških planin preko Karavank do Julijcev 
s Triglavom in se nekako zanosna spu-
stim dol v mesto, odkrijem, že blizu Kri-
žank, da smo imeli Slovenci tudi svoje-
ga imenitneža. Nobelovega nagrajenca, 
kemika Pregla, ki je bil rojen v hiši na za-
četku Križevniške ulice leta 1923. Slove-
nec, Nobelov nagrajenec? Tako piše. In 
to v bronu.

Zaklinjanje ljubezni na ograji novega 
Mesarskega mosta

Obup, pa tako dobro jabolko je bilo!

naleti na umetniško razstavo. Čast raz-
stavljati prek novoletnih praznikov s 
tremi ambientalnimi postavitvami ste-
klenih stvaritev je pripadla Tanji Pak. 
Molto fragile, a tudi s trdim delom do-
gnana, je krhkost stotin steklenih čolnič-
kov, visečih na nevidnih nitkah v črno 
črni temi podzemne dvorane. Morda 
ravno tiste, v kateri je poletje 1849 pre-
bil prvi ministrski predsednik prezgo-
daj ustanovljene madžarske države v 
avstroogrski monarhiji. Po kakšni logiki 
je madžarskega grofa Bartolija cesarska 
oblast zaprla ravno v ljubljansko grajsko 
ječo, mi ni znano, a kot priča bronasti 
kip s štrlečimi mustačami, je bil plešasti 
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Redno gibanje pospešuje kurjenje prekomernih kalorij in top-
ljenje odvečne maščobe, uravnava krvni tlak, sladkor, maščobe 
in holesterol, obenem pa pospešuje prekrvitev in izboljšuje pre-
snovo v telesu. Za nežnejši spol, ki praviloma trpi zaradi celulita 
in maščobnih blazinic, so najprimernejše aerobne oblike telesne 
aktivnosti: plavanje, vodna gimnastika v vseh oblikah, tek, hitra 
hoja, kolesarjenje, vožnja z rolerji, tek na smučeh, plavanje, drsa-
nje na ledu, hoja po stopnicah, veslanje ipd. Za aerobno gibanje 
je značilen minimalen, a vztrajen in dolgotrajen napor, ki potreb-
no energijo črpa iz maščobnih zalog. Ob tem se krepi zlasti srce, 
ožilje in pljuča. Izboljšuje se mišični tonus in utrjevanje splošna 
telesna kondicija. Drugače je pri anaerobnih športih, kamor pri-
števamo boks, body building, dvigovanje uteži, tenis, squash, tek 
na 100 m ipd. Gre za zelo intenziven, kratkotrajnem in neenako-
meren telesni napor in mišične obremenitve, pri čemer telo ener-
gijo črpajo predvsem iz mišičja.

Zdravstveni zapleti v mrzlih mesecih so po ugotovitvah 
nemških zdravnikov predvsem posledica treh neugodnih de-
javnikov: okužb, preobilne in preveč kalorične hrane in po-
manjkanja gibanja. Zato vsem, ki se še niste razgibali in za-
čeli živeti bolj dinamično, svetujemo, da to čim prej storite, 
saj redna, zmerno intenzivna telesna aktivnost in gibanje vse-
stransko koristita organizmu. Pospešuje se presnova, z od-
plavljanjem škodljivih strupenih snovi pa se čisti organizem. 
Spodbudi se delovanje prebavil, ob hitrejši črevesni peristal-
tiki pa telo bolje izkoristi hranilne snovi, pospeši se izločanje 
strupenih odpadkov.

Gibanje pozimi

Aktivni tudi pri lažjem prehladu
NM

Organizem se pozimi poleni, zato ga je potrebno močneje spodbujati k športu in gibanju kot 

v poletnem času. Redna, primerno intenzivna telesna aktivnost je pravi balzam za organizem, 

ne le poleti, ko jo lahko izvajamo v naravi in imamo praviloma več časa in posluha zase, marveč 

tudi pozimi, ko se večina življenja preseli v zaprte prostore. 

Ž i v a h n o  i n  v e s e l o

Uravnavanje nivoja krvnega sladkorja je boljše, ker mišice 
med redno in zmerno vadbo trošijo energijo raje iz maščob 
kot iz ogljikovih hidratov in bistveno ne znižujejo koncentra-
cije sladkorja v krvi.

Krepi se srce, ožilje, gibala, dihala in živčevje. Optimalen je po-
lurni trening trikrat tedensko – lahko tek, hoja ali plavanje. Po-
membno je, da redno trenirate vzdržljivost, saj po ugotovitvah 
nemških nevrologov in fiziologov tako zmanjšujemo tveganje za 
možgansko kap kar za tretjino. Gibalna dejavnost izboljšuje pre-
skrbo organizma s kisikom ter spodbuja imunski sistem in sploš-
no psihofizično vitalnost. Preprečuje in lajša depresijo, melan-
holijo, stres, psihično utrujenost in naveličanost, ker spodbuja 
izločanje endogenih hormonov sreče (serotonin). Pomagata pri 
nespečnosti, omogočata umiritev in spodbuja sprostitev, pospe-
ši tvorbo endorfinov v centralnem živčevju.

Kaj pa v primeru slabega počutja?
Mnenja o telesni aktivnosti v času slabega počutja ali celo bo-

lezni, so deljena. Najnovejša spoznanja športnih medicincev pa 
so privedla do preprostega in vsakdanjega testa, s pomočjo ka-
terega lahko človek ugotovi, ali je sposoben za telesno vadbo 
med boleznijo. Pri blažjem do srednje hudem prehladu, ki se s 
simptomi izraža le kot bolečina v vratu, glavobol, zamašen, ne-
prehoden ali pa cedeč se nos, bolečine v grlu in težko požira-
nje, vendar brez splošne prizadetosti, narava infekcije običajno 
dovoljuje lahkotno do zmerno telesno aktivnost. Praviloma se 
težave s prehladnim obolenjem po športnem udejstvovanju ali 
med njim ne bi smele povečevati.

Močnejši, bolj zabrisani in generalizirani simptomi v obliki huj-
šega glavobola, mrzlice, povišane temperature, močne utruje-
nosti, izčrpanosti, kašlja, bolečine v mišicah in sklepih, driske, iz-
mučenosti, izčrpanosti ipd. pa zahtevajo počitek in mirovanje. 
Tedaj se je bolje odpovedati vsakemu psihofizičnemu napreza-
nju, čeprav ga pogrešate in počakati, da se težave ublažijo. Ver-
jetno ste namreč v začetni fazi resne viroze ali infekcije (laringitis, 
faringitis, bronhitis, pljučnica), pri čemer bi šport stanje pravilo-
ma še poslabšal. Najbolje je, da se vselej, ko ste v dvomih glede 
telesne aktivnosti, prisluhnete svojemu telesu in se zanesete, da 
vas bo opozorilo, kaj mu najbolj prija. Če med telesno vadbo za-
čutite, da se vas lotevata brezvoljnost in močna utrujenost, mor-
da celo slabost in izčrpanost, je najbolje, da z vadbo prenehate 
in počakate vrnitev zdravja oziroma boljšega počutja.
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Kakšna je misija Kitajske diabetične 
zveze?

Naša misija je preprečevati, oskrbova-
ti in zdraviti diabetes skozi izobraževa-
nje, znanstvene raziskave in medicinsko 
prakso.

Kako je potekal razvoj CDS od 
ustanovitve dalje? 

Začetki CDS so v študijski skupini, ki 
so jo oblikovali znotraj Kitajske endokri-
nološkje zveze pred tridesetimi leti. Po-
stopno jo je gradilo in krepilo Kitajsko 
medicinsko združenje. Danes CDS izvaja 
izobraževanje, preventivo in ozaveščanje 
o diabetesu s programi, ki tečejo v dvaj-
setih provincah. Naslednje leto bomo 
praznovali 20 letnico obstoja. Ob tej pri-
ložnosti bomo sprožili kampanjo ozaveš-
čanja o diabetesu po vsej Kitajski.

Kako se bo kitajsko združenje 
odzvalo na študijo, ki je bila nedavno 
objavljena v New England Journal 
of Medicine, po kateri je Kitajska 
uvrščena na sam svetovni vrh po 
velikosti diabetične populacije?

Res je alarmantno, da ima Kitajska 92,4 
milijonov diabetikov in 150 milijonov 
ljudi, ki jih diabetes neposredno ogro-

Kitajska vlada dala diabetesu prednost pred drugimi boleznimi

Na Kitajskem 92 milijonov diabetikov 
Prevedla: JOŽICA KEK 

Na internetni strani Mednarodne federacije za diabetes redno predstavljajo 

ljudi, ki so aktivni v tej organizaciji in tako smo lahko več izvedeli o tem, kako 

se soočajo z izrednim številom diabetikov na Kitajskem. Nazadnje je bil namreč 

gost profesor Linong Ji, predsednik Kitajske diabetične zveze (CDS) 

pri Kitajskem medicinskem združenju.

ža. Šokantno je, da se 6 od 10 ljudi z di-
abetesom sploh ne zaveda svoje bolez-
ni. Nedavna študija je pokazala, da imajo 
ljudje na Kitajskem diabetes v povprečju 
pet let, preden ga odkrijejo. Tako se pri 
večini do postavitve diagnoze še ne raz-
vijejo komplikacije. Za CDS je izziv izpe-
ljava raziskovalnih študij, s katerimi bi v 
vsakdanjem življenju in medicinski prak-
si uresničevali izsledke raziskav, ki so po-
stavljale mejnike – tako na primer Da 
Qingova študija iz leta 1997. To bi po-
menilo izboljšanje življenja ljudi z dia-
betesom in tistih, pri katerih obstaja tve-
ganje za razvoj bolezni. Druga prioriteta 
je izboljšanje zgodnejše diagnostike, da 
bi lahko diabetes bolje nadzorovali in ga 
zdravili. Glede na obseg tega problema 
na Kitajskem utegne to biti velik izziv.

Kako pomaga kitajska vlada pri 
soočanju z diabetično epidemijo na 
Kitajskem?

Kitajska vlada je dala diabetesu naj-
večjo prioriteto med vsemi nenalezljivi-
mi boleznimi. Intenzivno je promovirala 
ozaveščanje v najbolj oddaljenih kon-
cih dežele. Lani je vlada začela triletni 

program na lokalni ravni, v katerem na-
merava izobraziti o diabetesu sto tisoč 
zdravnikov in medicinskih sester. Vlada 
v prihodnje obljublja še več sredstev za 
diabetes.

Kako ste na Kitajskem praznovali 
svetovni dan diabetesa?

V sodelovanju z mednarodnimi orga-
nizacijami smo obeležili ta dan v nacio-
nalnem gledališču v Pekingu, vzdolž Ki-
tajskega zidu in v 27 kitajskih mestih. Ob 
tem sta naša in mednarodna zveza dia-
betikov lansirali rezultate nove študije, 
ki odkriva družbeni in ekonomski uči-
nek diabetesa na Kitajskem. Gre za na-
daljevanje študije, ki je bila objavljena v 
New England Journal of Medicine ,in ki 
odkriva, da ima Kitajska dvakrat več dia-
betikov, kot se je dotlej ocenjevalo, torej 
92,4 milijonov odraslih. Gostili smo tudi 
slavnostni začetek projekta IDF imeno-
vanega Klic k akciji za diabetes , s kate-
rim mednarodna diabetična federaci-
ja začenja globalni program diabetične 
skupnosti pred vrhom Združenih naro-
dov o kroničnih nenalezljivih boleznih, 
ki bo letos septembra v New Yorku.
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Diabetes v Hiši eksperimentov

Dve uri za vrečko čipsa, 
pet minut za eno korenje

Tekst in foto: NEŽA CUNDER

V Hiši eksperimentov so sredi decembra praznovali prvo obletnico Sladkolesa, 

eksperimenta, ki pomaga tako mlajšim in kot tudi malo manj mladim razumeti, kako 

deluje trebušna slinavka sladkornega bolnika. Ob tej priložnosti so, poleg prostega 

vstopa in animacije, pripravili tudi svetovanje o prehrani na malo drugačen način.

Živimo v času, ko se zdravje spreje-
ma kot vrednoto, za katero je potreb-
no skrbeti in jo primerno vzdrževati. Po-
plava izrazov, kot so glikemični indeks, 
energijska vrednost, kompleksni in eno-
stavni ogljikovi hidrati, nasičene in ne-
nasičene maščobne kisline, nam brez 
poznavanja in zanimanja ne pomeni kaj 
dosti. Poleg tega so tu otroci, ki jih je s 
tovrstnimi pojmi nesmiselno obreme-
njevati, priporočljivo pa jim je privzgoji-
ti zdrav način prehranjevanja. Prav zato 
se je ekipa ustvarjalcev in demonstrator-
jev Hiše eksperimentov domislila meto-
de, ki obiskovalcem brez uporabe tabel 
energijskih vrednosti pokaže, koliko do-
ločeno živilo redi. Energije, ki je v telo 
vnesena s hrano, se je potrebno znebi-
ti z delom, sicer se shrani v obliki maš-
čobnih zalog. Avtorji so delo ponazori-
li s kolesarjenjem – aktivnostjo, s katero 
se lahko ukvarja večina prebivalstva. Na 
vsako živilo so napisali, koliko časa je po-
trebno kolesariti, da porabimo prido-
bljeno energijo. Tako moramo na primer 
za 100 gramsko tablico čokolade kolesa-
riti 1 uro in 15 minut, za 150 gramov čip-
sa 2 uri, za 200 gramov napolitank pa kar 
2 uri in pol. Na drugi strani pa za 500 gra-
mov skute ali 100 gramov riževih vafljev 
zadostuje 50 minut, za eno pomarančo 
oziroma jabolko pa le 11minut. S takim 
pristopom se veliko lažje odločimo, kaj si 
bomo privoščili za malico, če nas čaka še 
cel dan sedečega pisarniškega dela. Po-
udariti pa je potrebno, da tudi ta tabela 
ne razporeja živil v skupini zdravih in ne-
zdravih. Dober primer za to je pijača. Za 

liter kokakole je potrebno pedala poga-
njati 1 uro, za liter 100% pomarančnega 
soka pa 1uro in 15 minut. To naj ne bo 
vodilo, da v trgovini, namesto po 100% 
soku, sežemo po kokakoli, saj je le-ta 
brez vsake hranilne vrednosti. Zavedati 
pa se moramo, da tudi 100% sadni sok 
ni najboljša izbira ob hudi žeji. Sadje na-
mreč že samo po sebi vsebuje veliko 
sladkorja. Ko zaužijemo svežo pomaran-
čo, dobimo poleg sladkorja tudi vlakni-
ne iz belega ovoja. Poleg tega že samo 
lupljenje vzame toliko časa, da se nam 
po dveh ali treh pomarančah običajno 
ne da več. Boljša izbira kot 100 % sok je 
zatorej čista voda in sveži sadeži. 

S prvim letom delovanja Sladkolesa je 
zelo zadovoljna tudi dr. Karin Kanc, spe-
cialistka za sladkorno bolezen. Svojim 
bolnikom priporoča obisk Hiše ekspe-
rimentov, saj si po virtualni vožnji lažje 

zapomnijo, katera hrana jih je pripelja-
la v hiperglikemijo. Vsekakor bolj, kot 
pa po branju obsežnih diet in prepove-
di. Vpeljava povsem novega načina pre-
hranjevanja običajno ne prinese dobrih 
rezultatov, saj velike spremembe v krat-
kem času predstavljajo stres za organi-
zem. Na začetku se bolnik sicer zavestno 
odloči in drži novega režima, sčasoma pa 
se vda in vrne na stare pregrehe. Veliko 
lažje se je osredotočiti na že obstoječ na-
čin prehranjevanja in ga postopoma spre-
minjati. Bel kruh zamenjamo za polnozr-
natega, sladkarij ne prepovemo, vendar 
predlagamo polnozrnate, ki niso sladka-
ne z belim sladkorjem, pri sadju omeji-
mo grozdja, lubenice, fige, ostalo sad-
je pa kombiniramo z jogurtom ali skuto, 
pri uporabi maščob pa poskusimo počasi 
dodajati rastlinsko olje. Vožnja Sladkole-
sa kaže tudi na pomembnost prepletanja 
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Konec lanskega leta je prišla v javnost 
novica, da je podjetje za zdravstveno 
oskrbo in medicinske raziskave Abbott 
Laboratories objavilo preklic okoli 360 
milijon testnih lističev za krvni sladkor. 

Obstajal je namreč sum, da testni li-
stiči prikazujejo nižje vrednosti, kar bi 
lahko posledično pripeljalo do zdrav-
stvenega tveganja. Obvestilo, ki sta ga 
skupaj objavila Abbot in Ameriška upra-
va za hrano in zdravila (FDA), se nanaša 
na šest različnih vrst testnih lističev, ki so 
jih prodajali v ZDA in Porto Ricu. Abbott 
je hkrati zatrdil, da so njihovi aparati za 
merjenje krvnega sladkorja neoporečni. 
Preklicane testne lističe bodo nadome-
stili brezplačno, so sporočili, kar bo to 
farmacevtsko družbo stalo 20 milijo-
nov ameriških dolarjev, po lanskoletnih 
5 milijonih, ki so jih utrpeli, ko so mo-
rali umaknili otroško hrano Similac za-

Milijonska škoda v Abbotu

Milijoni preklicanih testnih 

lističev za krvni sladkor

zdrave prehrane in rekreacije. S primer-
no fizično aktivnostjo se lahko prikrije 
marsikatero pregreho na jedilniku. Naj-
pomembneje pa je, da bolnik bolezen 
sprejme zavestno in podzavestno. Ob po-
gledu na sladkarijo naj se namesto mis-
li NE SMEM, poraja NOČEM. Naj ne bodo 
družinski člani ali zdravnik tisti, ki prepo-
vedujejo določena živila, ampak bolniko-
va samoiniciativnost in samokritičnost. 

Danes se o zdravem načinu prehra-
njevanja govori veliko več kot pred leti. 
Včasih je problem prav v (pre)velikem 
številu različnih študij, ki so na voljo naj-
širši javnosti. Iz šolskih klopi pa se vsi 
spomnimo, da so nam v spominu osta-
le večinoma zanimive teme in drugačni 
pristopi. Glavni namen virtualne vožnje 
s Sladkolesom, svetovanja o zdravi pre-
hrani, izraženi v minutah kolesarjenja in 
podobnih projektov je torej pomaga-
ti različnim generacijskim skupinam, da 
osnove o zdravem načinu življenja razu-
mejo in si jih hkrati tudi zapomnijo. 

radi suma na onesnaženost z ličinkami 
in dietno zdravilo Meridia zaradi mo-
rebitne povezave s povečanim tvega-
njem za srčni infarkt in možgansko kap.
Pomanjkljivost lističev naj bi bila, da so 
vsrkali manj potrebne krvi, kot bi bilo 
potrebno, kar bi zaradi nižjih izmerje-
nih vrednosti lahko diabetične bolni-
ke navedlo k nepotrebnemu zviševanju 
nivoja krvnega sladkorja ali k temu, da 
zaradi napačnih rezultatov ne bi ukre-
pali za zniževanje visokega krvnega 
sladkorja. Del lističev naj bi bil izpostav-
ljen tudi toplejšemu okolju pri skladiš-
čenju, kar lahko čez daljši čas vpliva na 
natančnost odčitka.

JOŽICA KEK

Namen virtualne vožnje s Sladkolesom je svetovanje o zdravi prehrani, izraženi v minutah 
kolesarjenja in tako pomagati različnim generacijam, da razumejo osnove zdravega življenja

Prebrala sem članek v Diti (okto-
ber, 2010), nato sem šla pogledat 
na internet. Moje mnenje o vsem je 
tako: dieta je dobra, vendar od nje 
ne ozdraviš, pa tudi težko delati ne 
moreš. Pogledala sem filmček, re-
čem lahko le, da Igor in Irma blefira-
ta, da bi jih morali zapreti, ne samo 
kaznovati, glede na to, kar sem pre-
brala in videla. 

Sem diabetik že skoraj 50 let, tip 
1, ves čas jemljem inzulin, samo z di-
eto si ne morem pomagati. Saj sem 
tudi že poskusila, umrem v 3 dneh. 
Hvala bogu da je uradna medicina, 
veliko ve, pa še premalo. Če bi po-
slušala As–An, bi moji najdražji ho-
dili na pokopališče prižigat svečke.

Kralj Pavla, naročnica Dite 
 
P.S
To besedilo sem poslala tudi na 
družbo As-An d.o.o.

Pisma bralcev
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Zdrava prehrana je trend in to je prva 
kuharska oddaja, v kateri se bo kuha-
lo zdravo. Komu je oddaja namenjena? 
Prav vsem, ki bi radi dolgo in zdravo ži-
veli. Kajti s hrano si lahko življenje never-
jetno zakompliciramo, lahko pa tudi ne. 
In kar je zdravo za diabetike, je zdravo 
tudi za večino ljudi. 

Gre za popolnoma drugačno kuharsko 
oddajo, kot jih poznamo, v vseh pogledih 
zanimivo in poučno, še posebej za dia-
betike. Profesionalne ekipe, ki se je zbra-
la ob projektu bi bili veseli marsikje, saj je 
naša ambicija tudi narediti profesional-
no brezhibno oddajo, primerno tudi za 
predvajanje na televiziji. Ob dejstvu, da je 
tisto, kar jedo diabetiki, primerno tudi za 
srčno žilne in onkološke bolnike ter vse, 
ki se želijo natančneje počiti, kakšna je 
zdrava kuhinja, se za občinstvo ni bati. In 
kaj bo na sporedu prve oddaje? Naj bo to 
majhna skrivnost, zaradi katere boste še 
težje čakali na zagon novega portala o di-
abetesu, povejmo le, da bodo oddaje te-
matske, posvečene mesu, zelju, sladicam, 

Kuharska oddaja na diabetičnem portalu

Prva kuharska oddaja za diabetike

Lani decembra je padla prva klapa nove kuharske oddaje Umetnost preživetja – 

Kuhamo po diabetično. Oddajo, kakršne še ni bilo, pripravlja ekipa Dita centra, 

ogledali pa si jo boste lahko na novem diabetes portalu meseca aprila.

JOŽICA KEK

Zadovoljna snemalna ekipa z avtorico oddaje Darjo Lovšin 

Snemalni studio v Dita centru

testeninam itd. Stalnica bo tudi Znanstve-
ni kotiček, v katerem se bodo gledalci po-
učili o zdravljenju diabetesa. 

Avtorica in voditeljica oddaje je Diti-
na urednica Darja Lovšin, in če vemo, 
da bo njen Veliki kuharski vodnik v krat-
kem izšel na Hrvaškem, si lahko upra-
vičeno obetamo všečno in poučno od-
dajo. Če bo res postala začetek nove 
umetnosti – umetnosti preživetja, pa 
bomo še videli.

Umetnost preživetjaUmetnost preživetja

kuhamo po diabeti~no

www diabetes.si

K U H A R S K A  O D D A J A
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Nenalezljive bolezni – rak, srčno žilna 
obolenja, kronične bolezni dihal in diabe-
tes – povzročijo 60 % vseh smrti na svetu, 
a dobijo le 2.3 % mednarodne zdravstve-
ne razvojne pomoči. 80 % smrti, povzro-
čenih zaradi kroničnih bolezni odpade na 
dežele v razvoju. Vseeno pa mednarodna 
skupnost ne kaže nikakršnega vznemirja-
nja ali želje po ukrepanju, čeprav tihi ubija-
lec, kot z eno besedo imenujejo te bolezni, 
že ogroža razvoj in ekonomski napredek.

Ni razvoja brez zdravja
To sporočilo je Zveza za nenalezljive 

bolezni naslovila na prominenten skup 
svetovnih voditeljev in preko 400 med-
narodnih razvojnih agencij in donator-
jev, ki so se ob evropskem dnevu razvoja 
lani decembra sestali v Bruslju. 

Očitna odsotnost NCD s svetovne raz-
vojne agende se kaže v programu ev-

Nenalezljive bolezni

Čas, da se posvetimo tihemu ubijalcu
Tekst: DARJA LOVŠIN

Aliansa za kronične nenalezljive bolezni (non-communicable disease, NCD) je decembra 

2010 pozvala svetovne voditelje in razvojne agencije k ustanovitvi fonda za nenalezljive 

bolezni v najmanj razvitih državah, kjer kritično primanjkuje vsakršnih sredstev za akcijo.

ropskega foruma za razvoj, v katerem ni 
ta največji in najpomembnejši ubijalec 
niti omenjen. Zato je Zveza za nenalez-
ljive bolezni, v kateri so združene Med-
narodna federacija za diabetes (IDF), 
Mednarodna zveza proti tuberkulozi in 
pljučnim boleznih, Mednarodna zveza 
za rakava obolenja in Svetovno združe-
nje za srce to vrzel zapolnila z vzpored-
nim zasedanjem o NCD v najmanj razvi-
tih deželah.

»Dežele z nizkim prihodkom se sooča-
jo z naraščajočim bremenom nenalezlji-
vih bolezni, kar pomeni resno grožnjo že 
sicer krhkim zdravstvenim sistemom«, je 
evropskemu forumu sporočill Jean Clau-
de Mbany, predsednik IDF. »Zdaj je čas, 
da svet ukrepa zoper njih«, je pozval.

Prezrtje nenalezljivih bolezni je alian-
sa ponazorila s slonom v sobi, ki se ga je 
mednarodna razvojna skupnost odločila 

ignorirati. Ta slon lahko resno ogrozi do-
seganje razvojnih ciljev tisočletja.

Skupna prizadevanja v okviru alianse 
so usmerjena v letošnji september, ko bo 
v Združenih narodih potekal visok vrh o 
teh prezrtih in razvojnih temah. Podoben 
vrh na temo HIV/AIDS se je leta 2001 iz-
kazal za preobrat, katerega rezultat je bil 
znatno financiranje in politične zaveze k 
skupnemu akcijskemu programu.

WHO predvideva, da bo smrtnost za-
radi NCD v naslednjih desetih letih na-
rasla za 17 %, največ v afriški regiji (27 %) 
in vzhodnem Sredozemlju (25 %). Naj-
večja absolutna smrtnost bo v zahod-
nem Pacifiku in v vzhodni Aziji. 

Nenalezljive bolezni imajo velik vpliv 
na posameznike, skupnosti in države, saj 
vsako leto povzročijo 8 milijonov pre-
zgodnjih smrti v manj in srednje razvitih 
državah.

Informacije % 01 542 50 04 
ali e-mail: revija.dita∞siol.net. 

Kalorije, glikemi~ni indeksi, 
diabeti~ni jedilnik, itd.

Ljubljana, Bezenškova 18
Delovni čas: 9.00 do 14.00

center
DITA

Individualno svetovanje 
o prehrani diabetika

V e s t i
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IME ZA
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ŽELEZOV

OKSID
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Ljubljana, 
Bezenškova 18

Delovni čas: 
9. do 14. ure

Telefon: 01 542 50 04

center
DITA

Pravilna rešitev zadnje križanke
KAVBOJ, ODLIKA, SMETAR, MIK, ARAGAT, TA, SPA, ALM, EL, SVILENOST, 
EDNA, PAVAROTTI, REDI, ORANGUTAN, IBIS, LINA, GOLTANEC, NAV, OA, 
INGOLIČ, ONA, STOTIN, ITA, STREL, PECA, NIK, TALKA, SVAT, ASA

Pravilno rešitev je poslala tudi izžrebana: 
Judita Nikolov, Belovo 1, 3270 Laško, ki bo prejela poučno knjižno 

darilo iz DITA centra. Čestitamo!

Rešitve nagradne križanke pošljite do 10. marca 2011 na naslov: 
Revija Dita, Bezenškova 18, 1000 Ljubljana. Nagrajenec bo prejel 
knjigo 101 odgovor na vprašanja o diabetesu. 10% popust pri nakupu knjig v Dita centru.

R a z v e d r i l o

• Izobraževanje

       • Kuharski tečaji

              • Literatura

                     • Svetovanje
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2. raz{irjena izdaja

Format: 194 × 260 mm

Obseg: 256 strani

Vsebina
Presku{eni recepti za:
• predjedi • juhe • solate 
• glavne jedi • sladice

Jedilnik za ves teden
Tabele 
Slovar
Nasveti

Ali v va{i kuhinji kaj pogre{ate?

NARO^ITE SI KUHARSKI PRIRO^NIK 
ZA DIABETIKE

veliki
kuharski vodnik
za diabetike

zdrava hrana za
diabetike in ostalo 

sorodstvo

DARJA LOV[IN

DARJA LOV[IN

Veliki kuharski 

vodnik za diabetike 

Cena: 29,80 EUR 
(+ po{tni stro{ki)

Veliki kuharski vodnik za diabetike – nepogre{ljiv v va{i kuhinji!

Naro~ila: 01 542 50 04 ali www.diabetes.si

Zbirka DIABETES

USPE[NICA!
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