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uvodnik

Biti cel

Z adnje čase se veliko raje kot 

z avtom vozim z avtobusi in 

vlaki. To je tako kraljevsko, 

vozi te šofer, ti pa moraš samo 

paziti, da stopiš na pravi postaji dol. 

Tudi bolj gledališko je, saj se v javnem 

prevoznem sredstvu lahko dogajajo 

prave drame, komedije in tragedije, če 

ne to, pa vsaj  kakšna pantonima ali  

improliga, ko se gledalci mimogrede 

prelevijo v igralce in postanejo stvari 

zanimive. Včasih ljudje radi diskutirajo o 

tem, ali se pes lahko vozi z avtobusom 

ali ne, pa četudi gre za majceno džukelo, 

ki iz naročja prav nesrečno škili, kdaj bo 

že konec vožnje, najde se kakšna ter-

cialka, ki ob kužku zavija z očmi:«Bog 

se vas usmili« in se zgraža, danes zjutraj 

pa je moja skuštrana Veka spravila v do-

bro voljo drobceno ženičko s karirastim 

klobučkom, ki je prišla na avtobus v 

centru mesta in se usedla nama naspro-

ti, ob tem pa kužka  mimogrede z vajeno 

roko pobožala. Čeprav majhen, je prit-

likavi šnavcer lahko precej neugoden, 

če mu kdo nepričakovano šari okrog 

frfruja nad očmi, toda Veka ni ob spon-

tani kretnji naklonjenosti niti trznila. Tudi 

gospa ima kužka, izvem, ki zna biti zelo 

priliznjen, kadar gre od doma, danes  pa 

je namenjena  na pokopališče, ker je že 

28 let vdova. Pomenljivo me pogleda z 

živahnimi temnimi očmi  in reče:«Sem že 

92 let stara.«

To pa je za čestitat, v tako častitljivih letih 

se ne vozi mnogo ljudi samih z avtobusi. 

Njena mama, družina je iz Podpeči v 

okolici Ljubljane, pa je doživela celo 96 

let in oče, ki je umrl za njo, še nekaj več.  

Tako starost, prežeto z življenjsko vital-

nostjo, zanimanjem za ljudi in živali oko-

li sebe, spominom, ki seže mnogo de-

setletij nazaj (tudi v čas vojne, preživet 

v taborišču), z neko vedrino, ki je sicer 

atribut mladosti in neprisiljeno komuni-

kativnostjo, ki mimogrede poživi dan, 

si lahko človek samo želi. Seveda mora 

biti dolgoživost v genih, ampak malce ji 

lahko pomagamo s tem, kako zdravo si 

uredimo življenje. Tokrat v Diti predstav-

ljamo gospo, ki je zaradi diabetesa iz-

gubila obe nogi, ampak ji življenjskega 

optimizma ne manjka. Ob strokovni op-

ori, ki jo dobi v Inštitutu za rehabilitacijo 

Soča poteka učenje hoje s protezama 

hitreje in z manj negotovosti, ampak 

koliko volje je po amputaciji dela telesa 

treba zbrati, da se stvari postavijo zopet 

v nek red, si zdravi najbrž niti predstav-

ljati ne znamo. 

Diabetes je poglavitni vzrok za am-

putacije v razvitem svetu, samo v 

Sloveniji letno zaradi diabetesa opravijo 

od 200 do 300 amputacij, kar je ve-

liko in preveč, če vemo, da je najboljši 

način preprečevanja tovrstnih zapletov 

vzdrževanje normalnega nivoja krvne-

ga sladkorja. Ob tem, ko so merilniki 

glukoze za domačo uporabo že tako 

običajni kot merilniki krvnega tlaka, 

si lahko želimo samo še, da bi bolniki 

ob slabših rezultatih meritev tudi ne-

mudoma ukrepali, prilagodili prehrano, 

se odločili za rednejše gibanje, morda 

z zdravnikom dogovorili za drugačno 

terapijo, karkoli, samo da ne bi zmignili 

z rameni, češ bo že. Ker ne bo. Krvni 

sladkor se za pričakovanja bolnikov ne 

zmeni, odvisen je od povsem fizičnih 

dejavnikov, in če je previsok, dela škodo 

ožilju in živčevju. Vedno in nepovratno. 

Menda je najtežje ob izgubi noge to, da 

ima človek od rojstva o sebi predstavo, 

da je cel, in ko se to spremeni, mu je 

urednica Darja LOVšiN

predstava o sebi, kot celem  človeku  

mučna in v breme, nadomestiti jo mora 

z drugo idejo, do katere pa se mora šele 

dokopati. K uspešni rehabilitaciji sodi 

tudi to, da se sprejmeš takšen, kakršen 

si.   

Med strahom in pogumom se znajde 

tudi človek, ki izgubi službo, vse pre-

malo pa se ob tem zavedamo, kolikšnim 

zdravstvenim obremenitvam je izpostav-

ljeno zdravje odpuščenih delavcev.  V 

prvih treh letih po odpustu je nevarnost 

srčne kapi kar petkrat večja, svari naša 

sogovornica dr. Metoda Dodić Fikafak. 

Diabetike infarkt bolj ogroža, kot ostale 

ljudi, stopnja tveganja je dva do štirikrat 

večja. Če se zgodi, da človek s slad-

korno boleznijo izgubi službo, se mora 

za svoje zdravje resnično ustrašiti in še 

bolj pobrigati. Diabetiki in drugi kronični 

bolniki so zaradi slabih gospodarskih 

razmer bolj ogroženi od ostalih, ampak 

o tem se ne govori. Zdravje je v naših 

predstavah še vedno nekje zgoraj v 

oblačkih, odkoder ga lahko sklatijo višje 

sile, ne pa pravica, za katero se morata 

pobrigati delodajalec in država. Zoper 

zmanjševanje zdravstvenega poten-

ciala prebivalstva nima moči nobena 

zdravstvena reforma, ker se tiče ce-

lotne družbe.  Tako menim, da bi k 

človekovim in pacientovim pravicam 

povsem upravičeno umestili nov pojem: 

zdravstvene pravice. Naše zdravje je 

seštevek mnogih okoljskih dejavnikov, 

nekateri menijo, da nanj v največji meri 

vpliva red, kot lahko beremo v nedavno 

izdani knjigi Kemoterapija zdravi raka 

in Zemlja je ravna plošča. To se sliši 

kar pametno, a kaj, ko je včasih eno 

življenje premalo, da bi to modrost v ce-

loti doumeli.
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Biološkim podobni  
proizvodi v medicini
 »Biosimilarni proizvodi« je izraz, ki navadnemu Zemljanu 
nakazuje, da se dogaja nekaj »bio«. V neki meri gre za  zavajanje, 
saj izdelovanje takih bio proizvodov le temelji na biotehnologiji 
in biotehnološki procesni izdelavi, izdelek sam pa je »bio« prav 
toliko, kot je bil prvi genetsko spremenjen paradižnik. Težava 
je, da se genetsko spremenjenih proizvodov po tihem bojimo, 
istočasno pa postajajo nujnost zaradi potreb po povečevanju 
proizvodnje ne samo hrane, ampak tudi zdravil in  drugih snovi, 
ki jih potrebujemo v medicini. tekst: DaMjaN justiNeK, dr. med.

P rvi tak »paradižnik« v medicini 

je bil eritropoetin zeta, namesto 

Eprex (eritropoetin alfa), ki ga 

naši zavarovalnici ZZZS zara-

di visoke cene nismo smeli omenjati,  

namesto tega smo rekli Retacrit (epoetin 

zeta) in to je bilo to. Ampak, kaj pomeni 

tak proizvod in ali je vse na njemu kot bi 

želeli, je vprašanje, na katerega danes ne 

znamo odgovoriti.

kaj ti proizvodi So ali kaj 

miSlimo, da So?

Biološko podoben (similar) medicinski 

izdelek je nov izdelek, ki je razvit tako, da 

je podoben že obstoječemu biološkemu 

izdelku, ki je zanj referenca. Medtem ko  

smo v preteklosti za zdravila uporabljali 

kemične in fizikalne metode, prečiščenje, 

izolacijo, ekstrakcijo itd., so novi biološki 

izdelki v osnovi drugačni od standardnih 

kemičnih  zdravil predvsem po svoji kom-

pleksnosti in jih ne moremo šteti za nam 

bolj poznane generične izdelke. Tako 

varnost kot uporabnost morajo še doka-

zati, čeprav je osnovna sestava podobna, 

če ne identična že obstoječemu zdravi-

lu. Generična verzija zdravila posnema 

referenčni (bioidentični) izdelek in izvira iz 

rekombinantne tehnologije. Kljub odlični 

izdelavi v 3D tehnologiji moramo biti po-

zorni vsaj na novo imunogenost, saj lahko 

izdelki sprožijo drugačne stranske učinke, 

ki bi oslabili ali izničili njihov, sicer povsem 

dober bioterapevtski učinek.

medicina, diabeteS, inzulini

Poleg biosimilarnih  inzulinov poznamo v 

medicini še celo vrsto »bio« zdravil; tukaj 

je poleg hormona eritropoetina še rekom-

binantni humani analog rastnega hormona, 

pa biosimilarni lepirudin, nadomestek sred-

stva (hirudina) proti strjevanju krvi z bloka-

do trombina, ki ga sicer izdelujejo pijavke; 

potem so še interlevkini (zdravljenje goba-

vosti), pa interferoni (alfa, beta1 in gama), 

pa anakinra interlevkin (zdravljenje revma-

toidnega vnetja sklepov), ščitnični hormoni 

(biosimilarni tirotropin v diagnostiki raka v 

ščitnici), urokinaza (zdravljenje pljučnih em-

bolij), vrsta faktorjev za zdravljenje hemo-

filije (krvavitev), zdravila za cistično fibrozo 

in celo nadomestki za rast kože pri ranah 

bolnikiov z diabetesom so med njimi. Ta 

sredstva so sprožila revolucijo na področju 

nekaterih bolezni (npr. monoklonalna pro-

titelesa ali biološka zdravila pri rakavih 

boleznih), a so vseeno različna v štirih ele-

mentih: velikosti molekule, kompleksnosti, 

načinu izdelave in stranskih učinkih.

Zakaj so ti proizvodi tako zanimivi ? Ra-

zlogov je več, glavni pa je cena ali vsaj 

pričakovano 20 odstotno znižanje cene 

razvoja, potem pa široka uporaba. Ta trd-

itev ima večjo težo, kot se morda zdi na 

prvi pogled. Še pred nekaj leti  so ljudje 

s sladkorno boleznijo po svetu umirali. Pa 

niso umirali zaradi zapletov diabetesa, pač 

pa veliko številčnejše zaradi pomanjkanja 

inzulina na trgu! S tem, ko so se v proizvod-

njo poleg poznanih velikih proizvajalcev 

Danske, ZDA in Nemčije vključile tudi dru-

ge države, se je inzulin pocenil za šestkrat 

in postal dostopen tudi v nerazvitem svetu. 

Naenkrat so postale »velesile« pri izdelavi 

inzulinov Indija (Marvel Life Sciences Ltd.),  

Kitajska in Poljska. Ali so ti inzulini povsem 

enako kvalitetni in čisti, za ljudi v predelih 

hudega pomanjkanja niti ni tako pomem-

bno. Evropski trg je bolj zaprt in pri nas teh 

NOVOsti V raZVOju terjajO PreViDNOst 

Današnji tekmeci novosti
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proizvodov skoraj ne poznamo, a čas bo naredil 

svoje (v dobri in v slabi smeri) in ne bo dolgo, ko 

jih bomo srečali. Ko jih bomo, verjetno sploh ne 

bo problem kvaliteta in čistost, ker gre za mas-

ovno proizvodnjo, ki sama, glede na količino 

izloči slabe proizvode, ampak njihova osnovna 

značilnost, da so »bio«, torej le biološko podob-

ni. Končni izdelek je namreč danes možno nar-

editi na več načinov: tvori ga naše telo, izdela 

ga živa bakterija ali glivica, lahko ga naredimo 

tudi povsem drugače, na primer rekombinant-

no ali da se genom vstavi v neko rožo itd. To 

ni šala: roža izdela rožno olje, olje izstisneš, 

izločiš z razrezom molekul inzulin, ga filtriraš in 

– prodaš. Preprosto.

zakaj potem Skrb?

Ti novi proizvodi nikoli ne morejo biti identične 

kopije originalnim molekulam, čeprav izkazu-

jejo enake učinke, na primer učinek na gliki-

rani hemoglobin HbA1c in urejenost sladkorne 

bolezni. Še vedno so le  »similar«, torej podob-

ni. Izdelava takih molekul je veliko bolj kom-

pleksna, medtem ko so naravne učinkovine 

male molekule. Upoštevati je treba primarno 

strukturo (zaporedje aminokislin), sekundarno 

(dvodimenzionalno) in terciarno (3D strukturo), 

pa še kvartarno, ko se več molekul poveže v 

kompleks, kot na primer inzulin v dimere in hek-

samere, kar vpliva na sproščanje in kasnejše 

delovanje inzulina. Nas zdravnike pa najbolj 

skrbi imunost, se pravi odgovor s protitelesi, ob 

še nepredvidljivih stranskih učinkih. Če bo, na 

primer, človek reagiral s protitelesi na humani 

inzulin in bo potreboval zamenjavo, mu bomo 

po današnjih znanjih dali na primer ribji inzulin. 

A kaj bo, če bo reagiral na tisti inzulin »iz rožic« 

? Naj dobi človeškega, ali govejega, ali sploh 

nobenega? Kako naj vem, kaj bo (če bo in če 

to ni le strah), če pojemo gensko spremenjen 

paradižnik? Prvič gotovo nič, a potem vsak dan 

in vedno do konca življenja?

Novosti  so potrebne, a vendar naj opozorim, 

da je razvoj v sodobnem svetu za naše pojme 

izreden, in da srečujemo stvari, ki so nam bile 

včasih domače in smo jih sprejeli za svoje – a 

tokrat morda niso. Če jih bomo uporabili pravil-

no, bomo rešili marsikatero življenje ali ga vsaj 

izboljšali, naredili kvalitetnejšega. A skrben 

razmislek in pretehtana odločitev ob uvajan-

ju novosti  je bila v medicini vedno na prvem 

mestu.

Včasih se nam zdi, da mine veliko časa, preden so vidni rezultati 
sprememb, ki jim botruje zdrav način življenja. Kilogrami se topijo 
počasi in telovadba nam ne prinese takojšnega opaznega povečanja 
moči in vzdržljivosti. Vendar pa so študije pokazale, da se že po šestih 
tednih od začetka intenzivnega izobraževalnega programa za zdravju 
prijazne vedenjske spremembe,  udeležencem opazno zmanjša tveganje 
za kar nekaj bolezni. Vse tako kaže, da se spremembe na bolje pokažejo 
hitro, vendar ne vedno tako, da bi jih opazili. 

6 tednov za  
boljše zdravje

P redmet raziskave, ki so jo ob-

javili v Journal of the Ameri-

can Dietetic Association je bil 

izobraževalni program, v katerem 

so se udeleženci srečali za dve uri štirikrat 

tedensko štiri tedne, kar je skupaj naneslo 

32 ur usposabljanja. V programu so se 

ljudje učili o boleznih povezanih z načinom 

življenj (srčne bolezni, osteoporoza, rak 

in diabetes), sestavinah zdrave prehrane 

in načinih preprečevanja kroničnih bolez-

ni. Ljudi so spodbudili k dieti in gibanju. 

Končno analizo so opravili šest tednovov 

po začetku izvajanja programa. Proučili so 

⊲ njihovo znanje o zdravju 

se je povečalo

⊲ naredili so več korakov

⊲ jedli so več sadja, zelenjave in 

polnozrnatih izdelkov

⊲ jedli so manj mesa

⊲ zmanjšali so količino maščob, 

nasičenih maščob in holesterola v prehrani

⊲ zaužili so manj natrija

⊲ zaužili so manj kalorij

⊲ njihov odstotek telesne maščobe 

se je zmanjšal

⊲ njihova raven glukoze v krvi 

se je  zmanjšala

⊲ njihov skupni holesterol in LDL 

(slabi holesterol) se je zmanjšal

Tudi v kontrolni skupini je bilo nekaj 

zdravstvenih izboljšav, vendar pa je skupi-

na, ki je bila deležna usposabljanja, izka-

zala bistveno izboljšanje vseh dejavnikov, 

razen manjšega vnosa soli.  

Ta študija kaže, da intenzivni program us-

posabljanja ne samo, da  motivira ljudi, 

ampak udeleženci tudi spremenijo svoje 

vedenje, s spremembami, ki jih naredijo, 

pa lahko znižajo tveganje za številne 

bolezni v le šestih tednih.  

Tako intenzivno usposabljanje je drago 

in zahteva veliko zavzetosti udeležencev, 

zato niso primerno za vsakogar. Pomem-

bno pa je vedeti, da lahko ljudje veliko 

naredijo za svoje zdravje v samo šestih 

tednih.

tekst: Beti OraŽeM

167 ljudi, ki so sodelovali v programu in 170 

udeležencev kontrolne skupine, ki so bili 

na čakalni listi za kasnejšo vključitev v pro-

gram. Pred raziskavo in nato še enkrat po 

koncu, so udeleženci izpolnili vprašalnik, 

s katerim so testirali svoje znanje o 

zdravstvenih tveganjih in zdravem načinu 

življenja. Odgovarjali so tudi na vprašanja 

o prehrani, nosili števec korakov sedem 

dni in opravili različne laboratorijske teste.

Po izteku šestih tednov so v skupini, ki je 

opravila usposabljanje, ugotovili statistično 

pomembne izboljšave pri številnih dejavni-

kih:

Stopnje inzulinske  izdelave
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CeLOVita OBraVNaVa je KLjuč DO usPeha 

Zaradi DiABeTesA 
večina amputacij

Amputacija ima velik vpliv na kakovost življenja bolnikov s 
sladkorno boleznijo, zato smo obiskali oddelek za rehabilitacijo po 
amputaciji na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v 
Ljubljani in se o obravnavi tovrstnih bolnikov seznanili s pomočjo 
prim. Metke Prešern Štrukelj, dr. med., ki se z rehabilitacijo 
amputiranih bolnikov ukvarja že več kot tri desetletja.

kako poteka rehabilitacija po  

operaciji?

V večini bolnišnic po Sloveniji imamo ko-

lege fiziatre, ki se z bolnikom srečajo že 

pred načrtovano amputacijo.  Program 

se torej začne z vajami za krepitev mišic 

druge noge in rok, izvajajo  dihalne vaje 

ter ostale priprave na amputacijo. Po 

posegu je na vrsti zdravljenje bolečine, 

pozornost se posveča dobremu celjenju 

in predvsem pravilnemu položaju krna. 

Po amputaciji si namreč bolniki velikokrat 

podlagajo blazine, kar lahko pripelje do 

nepravilne drže operiranega uda. Naučiti 

jih je potrebno, kakšen je pravilen položaj 

krna, saj je sicer kasneje zaradi razvoja 

kontraktur uporaba proteze nemogoča. 

Pomembno je tudi kompresijsko povija-

nje krna za oblikovanje le - tega, saj je 

za nemoteno nošenje proteze potrebna 

enakomerna valjasta oblika.

Po odpustu s kirurškega oddelka gredo 

bolniki domov ali v negovalno bolnišnico, 

dokler se rana popolnoma ne zaceli. 

Potem jih sprejmemo na rehabilitacijsko 

obravnavo, kjer jih najprej obravnavamo 

fiziatri. Vsakega žilnega bolnika pregle-

da tudi internistka. V fizioterapiji  se učijo 

hoje s šolskimi pripomočki. V delovni 

terapiji se pozornost posveča samosto-

jnemu opravljanju dnevnih aktivnosti, kot 

je oblačenje, presedanje, osebna higie-

na ter izbiri pripomočkov za dom. Imamo 

tudi takoimenovani dom Iris, kjer bolniki 

spoznajo najmodernejše pripomočke za 

pomoč pri različnih aktivnostih in dobijo 

ideje za prenovo bivalnega okolja.

Rehabilitacija traja približno trideset dni. 

Ta doba pa je odvisna od psihofizične 

sposobnosti posameznika, nivoja am-

putacije spodnjega uda in spremljajočih 

bolezni. 

kaj je glavni cilj rehabilitacije? 

Bolnike želimo osamosvojiti in usposo-

biti za samostojno opravljanje dnevnih 

aktivnosti. Če je možno, jih opremimo 

s protezo in jih naučimo hoje. Z dobrim 

sodelovanjem se lahko torej bolnik 

skoraj nemoteno vrne v svoje okolje.

kaj je najpogostejši zaplet zdravljenja?

Če je pridružena okvara živcev, lahko pri 

nošenju proteze pride do nastanka ran, 

saj bolnik ne čuti stalnega draženja. To 

uspešno rešujemo z nameščanjem si-

likonskih vložkov na krn, tako da je koža 

zaščitena.

katere težave so po vašem mnenju pri 

bolnikih večje, psihološke ali fizične?

Menim, da gre za kombinacijo obojega. 

Psihologi pravijo, da pomeni amputacija 

eno najhujših psihičnih obremenitev. 

Ko se človek rodi zdrav, se mu tekom 

odraščanja v glavi razvije določena tel-

esna shema. Ob amputaciji pa pride do 

nasilne spremembe te sheme, kar je za 

V sloveniji opravijo letno med 
400 do 500 amputacij. Od tega 

jih je od 40 do 60 odstotkov 
pri diabetikih. Zaradi 

zoženih krvnih žil je omejena 
prekrvitev in sposobnost 

celjenja poškodovane površine, 
kar pripelje do napredovalega 
propadanja tkiva in neizogibne 

izgube noge. 
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Po ogledu oddelka za rehabilitacijo amputiranih smo se prepričali, 
da je bolnik tu res obravnavan celostno. Ker nas je zanimal 
tudi internistični pristop k rehabilitaciji po amputaciji, smo za 
predstavitev prosili prim. Tatjano Erjavec, dr. med., ki vodi 
internistično ambulanto za gibalno ovirane.

Pri vseh amputacijah 
proteza ne pride v poštev   

kakšno je vaše delo pri timski obravna-

vi sladkornega bolnika po amputaciji?

Moja naloga je, da ocenim ali je bol-

nik zaradi sočasnih bolezni srca in žilja 

sposoben za izvajanje programov reha-

bilitacije in za hojo s protezo. Dilema je 

predvsem pri  nadkolenski, dvojni nadko-

prizadetega velik stres. Prav tako pa 

lahko imajo bolniki tudi fizične težave z 

navlačenjem nožne proteze, pri hoji ter 

opravljanju dnevnih aktivnosti. 

imajo kateri bolniki prednost pri spre-

jemu in obravnavi?

Seveda imamo prednostne sprejeme. 

Gre za mlade ljudi, ki so še v delovnem 

razmerju in aktivni.  Pomagamo jim tudi 

po zaključku same rehabilitacije, tako 

da jih vključimo v center za poklicno us-

posabljanje, kjer ocenijo njihovo delovno 

sposobnost  in jim svetujejo o nadaljnjem 

delu. 

koliko pripomočkov, ki jih bolniki 

potrebujejo, krije zavarovalnica?

Zavarovalnica ima seveda cenovne 

omejitve, ki so odvisne od starosti in 

potreb bolnikov, vendar je na splošno 

to področje dobro urejeno. Bolniku 

pripadajo različni pripomočki kot so 

povišica za stranišče, hodulja, bergle, 

voziček, proteza ipd. Če si želijo kaj nad-

standardnega, pa je potrebno doplačilo. 

kdo sestavlja vaš tim?

Obravnava bolnika pri nas je res celo-

vita. Naš tim sestavljajo poleg bolnika 

še fiziater, internist, medicinske sestre, 

fizioterapevti, delovni terapevt, socialna 

delavka, psiholog in inženir protetik.

lenski in kombinirani nadkolenski in pod-

kolenski amputaciji, kjer so energetske  

zahteve pri hoji zelo velike. Pri teh bol-

nikih opravim obremenitveno testiranje 

iz dveh razlogov. Vsi bolniki z amputaci-

jami žilnega vzroka so uvrščeni v skupi-

no velikega tveganja za nenadne srčne  

dogodke med fizičnimi obremenitvami. 

S predhodnim obremenitvenim testiran-

jem je fizikalna terapija varnejša. Dobro 

poznavanje energetske zahtevnosti hoje 

s protezami nam omogoča določitev 

tiste stopnje  telesne zmogljivosti, ki je 

potrebna za hojo z različnimi protezami. 

K »sreči« je pri sladkornih bolnikih veliko 

bolj pogosta podkolenska amputacija. 

Hoja z eno ali tudi dvema podkolenskima 

protezama  ne zahteva toliko energije, 

zato namestitev proteze v večini prim-

erov ni vprašljiva.

Poleg telesne zmogljivosti ocenim tudi 

prekrvavitev druge noge, ki lahko ome-

juje programe rehabilitacije. 

VLOga iNterNista Pri rehaBiLitaCiji aMPutiraNih
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kako izvajate obremenitvene teste?

Pri nas tovrstne teste opravljamo z 

ročnim kolesom.  S testom ocenimo tel-

esno zmogljivost , odkrivamo morebitne 

motnje ritma, hipertenzivni odgovor na 

napor, klavdikacijsko bolečino v rokah in 

nenazadnje opazujemo tudi sodelovanje 

in motiviranost bolnikov. 

kakšen je postopek, če tekom rehabili-

tacije in priprave na protezo, zboli še 

druga noga?

Če gre za kritično ishemijo preostale 

noge in so izčrpane vse možnosti zdrav-

ljenja,  bo verjetno potrebna tudi am-

putacija le-te. Pri  podkolenski amputaciji  

se potrudimo, da bolnik čim hitreje dobi 

protezo in se nanjo nekoliko navadi. 

Pomembno je, da je po posegu na pre-

ostali nogi čim bolj samostojen vsaj pri 

opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. 

Podkolenska proteza mu to omogoča.

Če  je bolnik pri nas na rehabilitaciji 

zaradi nadkolenska amputacije in ima 

ogroženo tudi preostalo nogo  reha-

bilitacija zaradi nezmožnosti hoje ni 

mogoča. Bolnika tedaj premestimo v us-

trezno ustanovo. 

ali se pri dvojni nadkolenski amputaciji 

odločate za protetiko?

Se, vendar pri amputacijah žilnega vz-

roka zelo redko. Bolnik mora biti v takem 

primeru izredno motiviran, fizično dobro 

pripravljen in sicer zdrav. 

kako skrbite za vzdrževanje primerne 

ravni sladkorja v krvi?

Večino naših bolnikov potrebuje za 

zdravljenje sladkorne bolezni inzulin. 

Če pride bolnik k nam z urejeno shemo, 

potem poteka zdravljenje na oddelku po-

dobno kot doma. Odmerke le prilagodi-

mo fizičnemu delu, ki je tekom rehabili-

tacije načrtovano in časovni razporeditvi 

obrokov. Če pa ima kdo zelo nihajoče 

vrednosti sladkorja, poskušamo skupaj 

urediti ustrezne odmerke. 

Glede na to, da je sladkorna bolezen 

kronično sistemsko obolenje, je 

kvaliteta življenja sladkornih bolnikov 

prizadeta na različnih področjih. ali to 

predstavlja omejitev tudi pri rehabili-

taciji?

Večina bolnikov s sladkorno boleznijo 

ima poleg amputacije prizadete tudi os-

tale  tarčne organe.  Pogoste so  sočasne 

bolezni srca,  odpoved ledvic, povišan 

krvni tlak, možganska kap  in okvare 

vida.  Vsa omenjena stanja otežijo reha-

bilitacijo in včasih onemogočijo uporabo 

protez. 

če bi primerjali slovensko zdravstvo na 

področju rehabilitacije po amputaciji z 

ostalo evropo, kje smo?

V tujini je pristop do  rehabilitacije bol-

nikov po amputaciji zelo različen. V 

veliki večini  poteka ambulantno. Ve-

lik poudarek je na razvoju tehnično 

dovršenih protez, manj na celostni obrav-

navi, predvsem starejših, po amputaciji 

zaradi žilnega vzroka. Nadzorovan tren-

ing hoje s protezo je kratkotrajen ali ga 

sploh ni.  

Nisem zasledila, da bi kjerkoli obravnav-

ali bolnike po amputaciji žilnega vzroka 

tako celovito z vidika sočasnih bolezni, 

sekundarne preventive, socialne prob-

lematike ali psihološke obravnave, kot pri 

nas. Prepričana sem, da sta naš program 

in timski pristop dobra in se je v tej smeri 

potrebno razvijati v prihodnje. Veliko je 

še idej. V sekundarni preventivi nam npr. 

manjka strokovna pomoč bolnikom pri 

odvajanju kajenja in morda še kaj.
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Onesnaženost OKOljA  
in diabetes
Onesnaženje zraka z ozonom, izpušnimi plini, izpusti iz tovarni, 
kurišč in podobnih škodljivih virov lahko botruje pojavu sladkorne 
bolezni ali poslabšanju zdravstvenega stanja diabetikov s potrjeno 
diagnozo.

P otem ko so bili strokovnjaki 

(zdravniki, specialisti za eko-

medicino) dolgo prepričani, da 

onesnaženo okolje ogroža le 

pljuča in dihala, so nedavno potrdili tudi 

sum, da pospešuje nastanek in razvoj 

diabetesa tip 2.  Raziskovalci iz Children’s 

Hospital v Bostonu so z vrsto poglobljenih 

študij ugotovili, da imajo otroci in mladost-

niki, ki živijo v zelo onesnaženem okolju, 

v kasnejših letih vsaj 20 odstotkov večjo 

možnost, da zbolijo za diabetesom tipa 2

Vpliv ekoloških obremenitev na pojav 

sladkorne bolezni so vzeli pod drobno-

gled tudi harvardski znanstveniki in prišli 

do podobnih rezultatov. Skupina pod 

vodstvom dr. Allison Goldfine iz Harvard’s 

Joslin Diabetes Center je ugotovila, da 

igra med dejavniki tveganja za diabetes 

pomembno vlogo onesnaženje ozračja. 

Glavnina zdravnikov pa se posveča pred-

vsem standardnim štirim dejavnikom: de-

belost (prekomerna telesna teža, previ-

sok ITM), prehrana, gibanje in sprostitev. 

Ko jim uspe v sodelovanju s pacientom 

obvladati to četverico, so prepričani, 

da ne morejo ničesar več storiti. De-

tekst: N. M.

PreseNetLjiVa ODKritja

čim bolj zmanjšati obremenitve okolja. 

Pri tem zdravnik/diabetolog potrebuje 

pomoč ekologa oziroma ekomedicinca, 

farmacevta, psihologa, pa tudi komple-

mentarnega terapevta.

čiSto okolje in Gibanje za 

diabetike

Pri več kot 23 milijonih ameriških diabe-

tikov in milijonih tistih s prediabetesom, 

naj bi po mnenju harvardskih strokovnja-

kov obremenjeno okolje igralo pomem-

bno vlogo. Dr. Goldfinova poudarja, da 

lahko onesnaženje zraka botruje pojavu 

kroničnega blažjega vnetja, ki pri sicer 

zdravem in dedno neobremenjenem 

človeku povzroči večjo občutljivost in 

višje tveganje za pojav sladkorne bolezni.

V času, ko se ameriški in kanadski znan-

stveniki v visokospecializiranih laboratori-

jih posvečajo nadaljnjemu proučevanju 

ugotovitev o vplivu onesnaženosti na dia-

betes, pa zdravniki diabetikom in predia-

betikom priporočajo, naj se prehranjujejo 

s čimbolj neoporečnimi živili, poskrbijo za 

potrebno sprostitev in naj se čimveč gi-

bljejo v naravi. Razdalje naj premagujejo 

peš, z rolerji, rolko, kolesom, skirojem, ko-

talkami in ostalimi prevoznimi sredstvi na 

mišični pogon. S tem bodo poskrbeli za 

čisto in zdravo okolje, hkrati pa si bodo 

mimogrede zagotovili tudi potrebno mero 

gibanja, ki sodi med temelje uspešne 

diabetične preventive.

jansko pa se tedaj trdo delo zanje šele 

začne. Okrepiti morajo telesno oziroma 

psihofizično odpornost (imunost) diabe-

tika (bolnika), ga premestiti v bolj čisto, or-

ganizmu prijazno okolje in mu pomagati 
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DiABeTiKi v krizi izjemno  
slabo uravnavajo slADKOr
Dr.  Metoda Dodič- Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta 
za medicino dela, prometa in športa že leta opozarja, da je v 
Sloveniji preveč poklicnih bolezni, ki jih za povrh raje utajimo, 
kot da bi jih priznali in se delavcem vsaj denarno oddolžili, če 
jim že zdravja ne moremo vrniti. Letošnji prvi maj je sodelovala 
v radijski oddaji  s prav nič slavnostno tematiko: zdravje 
odpuščenih Murinih delavk. tekst: N. M.

Dr. MetODa DODič FiKFaK

Z dravje odpuščenih ljudi je akutno 

ogroženo, smo slišali. Kako pa 

bo gospodarska kriza vplivala 

na njihovo zdravje dolgoročno, 

če vemo, da  nezaposlenost pospešuje  

razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni? Dia-

betesa, na primer?  V zdravstvu ni mnogo 

sogovornikov, ki bi znali ali hoteli povezati 

zdravje ljudi z okoliščinami, ki jim utegnejo 

to največjo vrednoto navrtati in jo potopiti. Z 

vztrajno zagovornico zdravstvenih pravic de-

lavcev smo se želeli dokopati do odgovora.

za praznik dela ste sodelovali v radijski 

oddaji, kjer je bilo govora o zdravju, ven-

dar ne o zdravju samem po sebi, temveč v 

odvisnosti od nekaterih dejavnikov, ki ga 

lahko poslabšajo. ali lahko v kratkem pov-

zamete poudarke iz te zanimive oddaje?

Verjetno hočete od mene slišati to, da 

na našem inštitutu zdravja ne obravna-

vamo zgolj v smislu somatskega zdravja, 

ki je odvisno od človeka samega, ampak 

upoštevamo ogromno dejavnikov zunaj 

njega, ki določajo zdravje. Recimo, da gre za 

nekakšno treniranost človeka za življenje. In 

za delo. Pri nas izhajamo iz tega, da delo ni 

nuja, temveč del življenja. Zato mora biti delo 

takšno, da  človeka potrjuje, ga dela prisot-

nega, zadovoljnega in osmišljenega. Zato 

je pomembno ne le, da je človek zdrav, am-

pak tudi motiviran in ustvarjalen. Na SAZU-

ju so nam angleški izraz „fit“ lepo prevedli v 

slovenščino kot „čil“.  Čil za delo.

Skrajni čas je, da začnemo govoriti o zdravju 

tistih, ki niti niso več čili za delo, niti dela ni-

majo.

Ena od porušitev lepo zamišljenega sistema 

je, da človek ni več telesno zdrav. A tudi, če 

imamo invalida, ni prav, da se zanje ustvarja 

invalidske delavnice, kjer se jih zaposluje, 

ker se s tem človeka getoizira. Druga skupi-

na so ljudje, ki so bodisi bili odpuščeni, ker 

zanje ni več dela ali pa imamo preživelce, ki 

so ostali v podjetju, vendar se nanje izvajajo 

zelo veliki pritiski.

za kakšno zdravstveno simptomatiko gre 

pri teh ljudeh?

Na eni strani opažamo poglobitev diagnoz, 

ki so tipične, po drugi strani pa je bistveno 

več psihosomatike. In kot tretje, zaznavamo 

“Nisem zasledila posebnih podatkov o diabetesu in odpuščenih delavcih, razen npr. izjemno 
težkega kontroliranja bolezni v času krize, stresa ali trpinčenja na delovnem mestu. Seveda 
pa bi se dalo sklepati na osnovi situacije, v kateri se znajdejo. Tako lahko pričakujemo 
akutno poslabšanje stanja, o katerem vam verjetno izkustveno povedo lahko več diabetologi, 
če seveda utegnejo vprašati in poslušati ljudi o njihovih stiskah. Pričakujemo lahko tudi 
kronične posledice; če ni denarja, ni primerne hrane, dobra hrana se nadomešča s ceneno, 
visoko kalorično, kombinacija s stresom pa je dobra podlaga za slabšanje bolezni itd. Več 
je, seveda, raziskanega in napisanega o srcu in psihičnih motnjah.”

ODPuščaNje iN DiaBetes
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„prezentizem“, ko ljudje hodijo v službo, tudi 

če niso zdravi.  Za službo, če jo še imajo, jih 

je strah. Pri tem ni razlik med spoloma, na 

udaru pa so predvsem ljudje nad štirideset 

let, kar je tragedija, ker gre za starostno 

diskriminacijo. Pri odpuščenih delavcih in 

„preživelcih“ opažamo  veliko večje tvegan-

je, da bodo umrli za miokardnim infarktom 

ali da bodo prizadeti zaradi cerebrovasku-

larnega inzulta.

koliko časa po odpustu obstaja večja 

nevarnost infarkta ali kapi?

V prvih treh letih po odpustu je tveganje, 

da bo človek umrl zaradi srčnega infarkta 

petkrat večje. Nato se tveganje nekoliko 

zmanjša, vendar je tudi po preteku petlet-

nega obdobja tveganje še vedno dvakrat 

večje. Leta 2010, ko je bil prvi val krize, smo 

v Sloveniji opazili, da se v prvem letu po od-

pustu zgodi več možganskih kapi, ki so tudi 

v težji obliki.

Študije so pokazale, da najbolj tvegajo tisti, ki 

so stalni iskalci. Pri delavcih, ki enkrat izgubijo 

službo, pride po obdobju velikega strahu in 

negotovosti počasi do ustalitve. Veste, ljudje 

se naučimo živeti. Pri stalnih iskalcih, ki do-

bivajo zaposlitve samo za določen čas, pa se 

ta krivulja stresa stalno vzdiguje in pada in to 

ponavljanje je za zdravje največje tveganje. 

Evropska unija bo morala začeti razmišljati o 

teh ljudeh, ki so predvsem mlajši.

Poleg srčnožilnih obolenj beležimo v obdob-

ju prestrukturiranja gospodarstva duševne 

in vedenjske motnje. Pri tem ugotavljamo, 

da vsi tovrstno prizadeti izpolnjujejo pogoje 

trpinčenja (mobinga) na delovnem mestu. 

Čeprav se po mednarodni klasifikaciji diag-

noza imenuje  „reakcija na hud stres“, lahko 

po anamnezi ugotovimo, da so bili vsi priza-

deti do zadnjega žrtve mobinga.

kako se dolgotrajn trpinčenje pri človeku 

izrazi?

Človek je razvrednoten, depresiven in ga 

je zelo strah, ničesar si več ne upa, vreden 

ni nič, ker k psihiatru pridejo tisti najhujši, 

sčasoma pove, da ga v službi ne marajo, da 

se nihče več z njim ne pogovarja, da se o 

njem širijo govorice, da so mu predlagali, naj 

da odpoved, da so ga osamili. On je nepo-

memben, zato sledi strah in depresija.

kaj pa svetujete ljudem, ki čutijo, da se jim 

dogaja mobing?

Ne svetujemo, naj da človek odpoved, ker 

bi si namesto njega našli drugo žrtev, sam 

pa bi dojel vse skupaj kot poraz. Če zadosti 

zgodaj ugotovi, za kaj gre, če je dovolj moča 

in ima podporo, svetujemo, naj gre najprej 

k šefu, če ne prihaja mobing od njega in 

pove, kaj se mu dogaja. V nekaterih pod-

jetjih sprejemajo politiko nemobingiranja in 

določijo človeka v podjetju, ki ga spoštuje 

menedžment in delavci, h kateremu se 

lahko delavec anonimno oglasi in njegova 

dolžnost je, da zadevo uredi, ampak taka 

podjetja so izjema. Pri mobingu je pravilo po-

govarjati, pogovarjati, pogovarjati in čim prej 

najti človeka, ki ti bo pomagal.

S tem pa seznama zdravstvenih težav 

delavcev v podjetjih, ki so globoko v krizi, 

še ni konec, kajne?

V takšnih podjetjih, na primer v tekstilni in-

dustriji, prevladujejo kostno mišične bolezni, 

bolniški stalež pa se strmo dviguje. To so 

bolečine v križu, rami, v roku kar postane 

poseben problem, ko gre za stres, kajti ko-

stno mišične bolezni so izrazito psihogene. 

Zelo podobno je z diabetesom. Ljudje, ki so 

v krizi, izjemno slabo uravnavajo sladkor in 

diabetologi so nam povedali, da kljub vsem 

naporom, da bi pacientom pomagali, ne 

uspejo, kajti pri človeku, ki je neprestano 

v stresu, to ni mogoče. Tako se vidi, da je 

človek dejansko psihosomatsko in psiho-

socialno bitje. Samomorov je bilo v obdobju 

2008 – 09, ko se je kriza začela, štirideset 

več, kot prejšnja leta. Tako velikega porasta 

nismo prej beležili trideset let.  

doslej sva govorili o akutnih boleznih, ki 

se razvijejo v krajšem času po nastopu 

krize. kaj pa tiste bolezni življenjskega 

stila, ki za razvoj potrebujejo več časa, so 

pa tudi odvisne od družbenoekonomskih 

dejavnikov, na primer diabetes?

Na žalost v povezavi s temi ljudmi, okrog 

sto tisoč jih je, nihče ne razmišlja, kakšno bo 

njihovo zdravje v prihodnje. Poleg tega, da 

moramo skrbeti za kronične bolnike, da se 

jim zdravstveno stanje v krizi ne poslabša, pa 

gredo razmišljanja tudi v to smer, kaj nared-

iti, da ne bodo zdravi zboleli. Finci so začeli 

že sredi devetdesetih let, ko so doživeli 

gospodarsko krizo, opazovati na primer po-

javnost raka med mladimi, ki dolgo ne dobijo 

zaposlitve.

Mi smo se krize lotili leta 2007 in naredili 

študijo o mobingu na statističnem vzorcu 

delovne populacije, 1200 anketiranih, ki jo 

ponavljamo letos. Ko bodo ankete, ki ravno 

tačas potekajo, končane, bomo lahko iz 

primerjave obeh študij ugotovili, kaj je lju-

dem naredila kriza. Vključeni smo bili tudi v 

tri evropske projekte o prestrukturiranju in 

zdravju, ki jih nadaljujemo sami. Tako smo 

vseh tri tisoč tristo odpuščenih Murinih de-

lavcev vprašali, če lahko opazujemo, kaj se z 

njimi dogaja, samo 50 odstotkov je privolilo. 

Bolečina in razočaranje je preveliko.

lahko sklepamo, da ravno tisti delavci, ki 

so najbolj zdravstveno ogroženi, tega ne 

vidijo?

Tako je. Tem jeznim, ki se ne morejo odcepiti 

od občutkov, da so jih vsi zapustili, zaradi 

česar je v njih en sam gnev, je treba najbolj 

pomagati, ker so najbolj ogroženi. Zato 

sem bila v zvezi s tem tudi pri predsedniku 

države. V Prekmurju bi morali vzpostaviti 

skupine ljudi s sociologi, psihologi itd., ki bi te 

ljudi znali rešiti. Nehajmo si zakrivati oči, pre-

strukturiranje se bo dogajalo še naprej, zato 

bi  strokovnjake morali usposobiti za pomoč.

Kako ocenjujete zdravstveni potencial 

prebivalstva, če upoštevamo  nezaposlen-

ost, odpuščanja, revščino in slabšo ekonom-

sko situacijo.

Strah me je.

“slovenija je v 
priznavanju poklicnih 
bolezni precej za evropo, 
smo v obdobju začetnega 
kapitalizma, diagnoz 
je okrog dvesto, mi 
pa priznavamo samo 
azbestne bolezni. Žal, 
kajti vse so  preprečljive. 
Zaradi tega je 
pomembno, da vztrajamo, 
četudi se zdi, da je naše 
delo sizifovsko.”

Zmanjšati je treba breme bolezni z usmeritvijo k štirim najpogostejšim kroničnim 
nenalezljivim boleznim: diabetesu, srčno žilnim boleznim, raku in KOPB. Na večjo 
pojavnost teh bolezni vplivajo družbenoekonomske razmere, zlasti naslednji štirje de-
javniki: revščina, izobraženost, zaposlenost in družbena neenakost.

O siZiFOVeM DeLu

iZ eVrOPsKe strategije Za PODrOčje KrONičNih BOLeZNi  



neZaVedne HiPOGLiKeMiJe

prosila bi vas, če lahko moje vprašanje 

čimprej posredujete diabetologu, ki 

svetuje tudi v vaši reviji dita, katere redni 

naročniki smo in jo z veseljem prebiramo. 

moj mož je diabetik (tip 1). Star je 38 let in 

je 20 let na inzulinu. bolezen dobro obv-

laduje, nima nobenih drugih zdravstvenih 

težav, njegovi zdravstveni pregledi oz. iz-

vidi (holesterol, ledvice, žile, oči) so vedno 

bp. njegov največji problem pa predstavl-

jajo nezavedne hipe, ki jih ne čuti in sam 

nanje ne odreagira. vedno mu mora v 

takem stanju pomagati druga oseba, ki pa 

ga mora dobro poznati, da ve, kdaj je on v 

takem stanju - pogosto namreč deluje kot 

da je močno vinjen in ljudje to pogosto ne 

ločijo.

da ne bo pomote, nikoli ne spije nič alkoho-

la in tudi ne kadi. čeprav moram priznati, 

da kadar ve, da bo imel večji napor (npr. 

neprofesionalna rokometna tekma), si dos-

ti bolj pogosto kontrolira sladkor in je bilo 

do sedaj vedno v redu z njim.

Se pa zelo rad ukvarja s športom (rokomet, 

kolesarstvo) in je na splošno v zelo dobri 

kondicijski formi. letos se je odločil, da 

se bo preizkusi v kolesarskem maratonu 

franja (dolg približno 160 km). zanima me, 

ali je po vašem mnenju tak maraton prime-

ren za tovrstnega bolnika. bojim se, zaradi 

njegovih nezavednih hip in tudi, ali lahko 

pride pri njem tudi do kakšnih drugih za-

pletov pri takem naporu (npr. srce). Sama 

nisem navdušena nad njegovo odločitvijo 

na udeležbi maratona, vendar se bojim, da 

ga ne bom uspela prepričati v nasprotno.

v upanju na vaš čim prejšnji odgovor se 

vam že vnaprej zahvaljujem in vas lepo 

pozdravljam.

Anita T.

Nezavedne hipoglikemije so pogost prob-

lem in so rešljive pravzaprav samo z uvedbo 

zdravljenja z inzulinsko črpalko, pogosto 

samo s hkratno uporabo senzorja za ne-

prekinjeno merjenje krvnega sladkorja. Ven-

dar po mojih izkušnjah to drži predvsem za 

Diabetolog svetuje
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otroke, ki niso sposobni tako odreagirati na 

zaplet, kot to pričakujemo. Pogosto namreč 

vidim tudi pri odraslih osebah, da ponav-

ljajo vedno enako napako, ki jim potem 

sproži hipoglikemijo. Le-to pa občutijo zelo 

različno; nekateri ob višini krvnega slad-

korja 3,5 milimolov, drugi še nižje pri 1,5 

milimolih, tretji po občutku  ne razlikujejo 

hipergliokemije in hipoglikemije, vedno se 

počutijo »slabo« (in pojedo nekaj) in tako 

dalje. Daleč najbolj pogosto je dajanje in-

zulina prepozno ali celo po jedi, pogosto 

je kriva tudi uporaba čistih škrobnih živil, 

včasih pa res imajo ljudje drugačen ritem 

krvnega sladkorja kot običajno. Tako je 

lahko moj odgovor le, da načelno svetujem 

učenje in aplikacijo inzulinske črpalke, bi pa 

bilo zelo dobro govoriti prej z bolnikom in iz-

koristiti njegove izkušnje, kdaj, kje, v katerih 

okoliščinah se te »hipe« pojavljajo.

PRObLeMatiČne  tabLete

na vas se obračam, ker v ambulanti, kamor 

hodim, ne morem dobiti pravega odgovora 

za moj problem. to pa je, da ne prenašam 

skoraj nobenih tablet zaradi želodca. imela 

sem tri rane na želodcu in operacijo, zdaj 

pa je želodec preobčutljiv. dolga leta sem 

jemala diaprel mr 60, a mi ni več zadoščal, 

zato mi je zdravnica predpisala druge tab-

lete, preizkusila sem že Glukofage, Glu-

cobay in Glurenorm, a jih nisem dobro 

prenašala, še posebej Glucobay ne zaradi 

napenjanja. Žal se mi zdi, da je zdravnica 

jezna name, če načnem to temo, mene pa 

vseeno skrbi, saj mi je na kontroli rekla, 

da sem na brzovlaku za kap. krvni sladkor 

imam na tešče 7 ali 8 milimolov, po jedi pa 

pride tudi čez 11.  trenutno jemljem diaprel 

tablete in januvio, ampak sladkor ni dobro 

urejen. vprašala sem, če bi vzela še zvečer 

pol tabletke diaprela, pa je zdravnica re-

kla, da ne. meni pa se zdi, da bi imela v 

tem primeru zjutraj boljši sladkor. zanima 

me, zakaj ne bi smela jemati diaprela tudi 

zvečer. Seveda pa bi rada slišala tudi vaše 

mnenje o kar najboljšem zdravljenju zame 

v prihodnje. 

najlepša hvala za odgovor in lepo pozdrav-

ljeni!   

Zvesta bralka iz Ljubljane

Uporaba tablet je res pogosto problem, 

saj nekaterih (Glucophage, Glucobay) res 

ne prenaša  več kot 20 odstotkov bolnikov 

(tako povedo sami). Tako kljub temu, da so 

te tablete koristne, moramo poiskati druge. 

Po mojih izkušnjah se najbolje prenašajo ali 

že imenovani Diaprel, ali podobno zdravilo 

Glucotrol XL v odmerkih 5 mg ali 10 mg, 

tu pa je še  Amaryl v vseh odmerkih do 6 

mg. Predlagam uporabo enega zdravila 

od teh, lahko v kombinaciji z Januvio, ki 

jo imate sedaj. Glede samega Diaprela pa 

je navodilo proizvajalca, da naj bi se jemal 

samo enkrat  dnevno,  kot je svetoval Vaš 

zdravnik. Po mojih izkušnjah to zadostuje 

v 70 odstotkih primerov, včasih pa ne in je 

potrebno zdravilo vzeti še zvečer, če bolnik 

opaža visok krvni sladkor zjutraj. Morda je 

tako tudi pri Vas, zato predlagam uporabo 

do polnega odmerka, to je 2 tableti 60 mg 

Diaprela na dan. Poskusite najprej vzeti 

manjši odmerek 1 in  pol tablete zjutraj 

naenkrat, ali pa ločeno 1 tableto zjutraj in 

pol zvečer. Če boste v redu prenašali, lahko 

odmerek malce povečate in jemljete 1 tab-

leto zjutraj in 1 zvečer, skupaj dve tableti na 

dan . Škode ne morete narediti nobene, ko-

rist pa lahko. 

Tudi glede Januvije je stanje podobno, brez 

skrbi jo jemljete 2 krat dnevno, tako da 

lahko obe tableti vzamete tako zjutraj kot 

zvečer, če boste seveda potrebovali toliko 

tablet ob strogi dieti in aktivnostih. Edino 

opozorilo je namreč, da skupne hrane in 

kalorij lahko zaužijete toliko, da STOJI tel-

esna teža, tablet pa toliko, da STOJI krvni 

sladkor in ne obratno, sicer bo krvni sladkor 

odličen, teža pa bo naraščala.

Na koncu naj dodam še opombo glede 

dosedanjih navodil: včasih, brez samokon-

trole, se seveda nismo upali veliko sprem-

injati navodil proizvajalca, danes, ko vse 

merimo in nadzorujemo sami (vsak bolnik 

sam!), pa res ni problem, da ne bi poskusili, 

kako Vam najbolj ustreza, kateri režim in ka-

tere tablete.

Bralcem odgovarja diabetolog
DaMjaN justiNeK, dr. med.

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

Nasveti diabetologa tudi na portalu 
www.diabetes.si.
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sLadKOR, MesO, KOMPOt itd.

lani septembra so mi odkrili diabetes 

tipa 2, vendar so vrednosti sladkorja še 

takšne, da ne rabim tablet. Se mi je pa v 

zvezi z dieto nabralo več vprašanj, zato se 

obračam na vas. kolikor vem, je za diabe-

tike uporaba sladkorja v majhnih količinah 

dovoljena. zanima me, katere vrste slad-

korja najbolj priporočate? ali si lahko čaj 

osladim z majhno žličko medu?  ali so vse 

vrste medu enako sladke? morda je kateri 

za nas diabetike bolj priporočljiv? kako 

ocenjujete primernost kompota za diabe-

tike, saj sadje vsebuje določene količine 

sladkorja?

rada jem meso in mesne izdelke, zato 

bi vas prosila, da mi svetujete, katere 

vrste mesa priporočate in katere ods-

vetujete. Slišala sem, da je konjsko meso 

priporočljivo za nas ali to drži? 

vprašanj je še veliko, saj se mi porajajo 

skoraj vsak dan, ko se spravim za štedilnik, 

če ne že prej, v trgovini. zahvaljujem se 

vam za odgovor in vas lepo pozdravljam.

Hermina L., Celje

 

Verjamem, da se vam je ob odkritju slad-

korne bolezni porodilo kar nekaj vprašanj 

v zvezi s prehrano, s katero lahko vpli-

vamo na obvladovanje krvnega sladkorja v 

predvidenih mejah. Prehrana za sladkorne 

bolnike ne vključuje nobene posebne di-

ete, zato tudi ne govorimo o dovoljenih 

in prepovedanih živilih. Primernejša iz-

raza sta bolj in manj priporočljiva živila. 

Sladkor in sladice vsekakor spadajo med 

manj priporočljiva živila, kar pomeni, da 

jih lahko vključimo v prehrano v majhnih 

količinah, vendar jih moramo uravnotežiti z 

drugimi, bolj priporočljivimi živili in telesno 

aktivnostjo. Od sladkorjev se lahko upo-

rablja fruktoza, vendar moramo biti zmerni 

pri količini. Fruktozo, ki jo uporabljamo kot 

sladilo pridobivajo iz škrobnega dela koru-

ze. Če jo zaužijemo v prevelikih količinah, 

lahko povzroči dvig škodljivega LDL holes-

terola, povečuje količino trigliceridov v krvi 

in lahko povzroča prebavne težave, kot je 
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Kaj lahko jem?

driska. Naravna fruktoza v sadju pa nima 

škodljivih učinkov. Sladkorni alkoholi, kot so 

sorbitol, manitol, laktitol, so ogljikovi hidrati, 

ki se načeloma v telo vsrkavajo počasneje 

kot sladkor in tako ne povzročajo velikega 

porasta krvnega sladkorja. Kljub temu pa 

lahko imajo pri preveliki zaužiti količini 

škodljive učinke. Če jih zaužijemo več kot 

10 g na dan, lahko povzročijo vetrove, nap-

enjanje ali drisko. Nehranilna sladila, ki jih 

prav tako lahko uporabljate za slajenje, 

imajo sladek okus, ne dajejo energije in 

imajo bistveno slajši okus od saharoze. 

Upoštevati pa je potrebno, da je njihova 

dnevna uporaba omejena, kar je določeno v 

pravilniku o aditivih. Zato je pomembno, da 

tudi z diabetičnimi izdelki ne pretiravamo, 

oziroma ne smemo misliti, da jih lahko po-

jemo v velikih količinah. 

Glede ustreznosti medu pri sladkorni bolez-

ni so si mnenja deljena. Vsekakor je med bolj 

primeren kot navadni sladkor, saj je v medu 

od sladkorjev najbolj zastopana fruktoza, ki 

v organizmu ubira drugo pot presnove in di-

rektno ne vpliva na dvig krvnega sladkorja. 

Fruktoza ima tudi nižji glikemični indeks (19) 

v primerjavi z glukozo, ki ima vrednost 100. 

Tako kot pri vseh ljudeh, tudi pri sladkornih 

bolnikih zaznavamo ugodne učinke medu 

na organizem. Kljub ugodnim učinkom na 

organizem pa še vedno velja med za slad-

ko živilo, zato si ga privoščite v zmernih 

količinah. Količina sladkorjev oziroma 

razmerje med sladkorji je odvisno od vrste 

medu, pa tudi od učinkovitosti encimov. 

Razmerje med količino glukoze in fruktoze 

v medu ter razmerje med količino glukoze 

in vode pokaže, kako hitro bo med kristal-

iziral. Ker je fruktoza v vodi bolje topna 

kot glukoza, med z več fruktoze kristalizira 

počasneje, tisti z več glukoze pa hitreje. 

Tako bo cvetlični med kristaliziral veliko prej 

kot npr. akacijev. Zato izbirate raje tise vrste 

medu, ki imajo več fruktoze, kot so akacijev, 

kostanjev, gozdni, hojev.

Sadje je v prehrani diabetika zelo pomem-

bno živilo in ga je potrebno vsakodnevno 

vključiti v prehrano. Vsebuje sadni sladkor 

fruktozo, ki za svojo presnovo ne potre-

buje inzulina. Prav tako vsebuje prehransko 

vlaknino, ki upočasni vsrkavanje glukoze v 

krvni obtok. Privoščite si lahko sveže sadje 

ali sadje v kompotu, vendar bodite pri sled-

njem pozorni na vsebnost dodanega slad-

korja. Izogibajte se kupljenim kompotom, ki 

imajo dodanega veliko sladkorja in si raje 

privoščite doma pripravljen kompot, ki ga 

dodatno ne sladkate, saj je že sadje samo 

po sebi dovolj sladko. Dodate lahko malo 

cimeta in klinčke za bolj poln okus. Seveda 

pa morate biti tudi pri uživanju sadja zmerni 

s količinami.

Meso in mesni izdelki so v uravnoteženi 

prehrani zelo pomembni, saj vsebujejo 

telesu potrebne beljakovine. V prehrani 

sladkornega bolnika je potrebno zmanjšati 

delež maščob, predvsem nasičenih maščob, 

zato raje izbirajte med pustimi kosi mesa in 

mesnimi izdelki (pusta govedina, perutnina 

brez kože, konjsko meso, ribe...). Kot ste že 

sami ugotovili, je konjsko meso biološko 

zelo polnovredno živilo, vsebuje malo 

maščob in holesterola, zato je takšno meso 

zelo primerno, da ga vključimo v jedilnik. 

Zdrava in uravnotežena prehrana je še ved-

no eden od temeljev zdravljenja sladkorne 

bolezni, zato kar pogumno za štedilnik in 

uživajte pri pripravi takšnih jedi.

PeČena aLi KuHana Riba?

večkrat slišimo, da naj bi rib ne cvrli, am-

pak kvečjemu pekli, še bolje pa kuhali. pri 

nas jih imamo vsi radi, a ker je mož dia-

betik, se poskušam ogibati olju. vseeno 

pa so ena najbolj priljubljenih jedi na naši 

mizi ocvrte sardelice. v zvezi s tem me za-

nima naslednje: kakšna je razlika med por-

cijo ocvrtih in na malo maščobe zdušenih 

sardelic?  konkretno me zanima razlika v 

kalorijah, če je mogoče.

Maruška Zajc, Primorska

  

Ribe so pomemben vir zdrave prehrane 

in bi jih naj uživali enkrat do dvakrat na 

teden. Sardelice, ki spadajo med modre 

ribe, vsebujejo veliko nenasičenih ome-

ga-3 maščobnih kislin, ki jih človeško telo 

ne proizvaja in jih nujno moramo pridobiti 

s hrano. Seveda pa ni vseeno, kako jih pri-

pravimo. Načela zdrave prehrane, ki veljajo 

tudi pri sladkorni bolezni, narekujejo manj 

maščob in s tem se je potrebno tudi izog-

niti postopku cvrenja. Cvrenje ni primerno 

zaradi velike količine olja, ki ga živilo med 

postopkom toplotne obdelave vsrka. Še 

več maščobe pa vsrka panada, če pripravl-

jate panirane ribe. Če odstranite panado, je 

takšna riba popolnoma primerna. Vsekakor 

so primernejši postopki pečenje na mali 

količini olja, pečenje na žaru, kuhanje ali 

priprava rib v konvekcijski pečici. Kuhanje je 

tudi edini način priprave, ki ohrani svoj nara-

vni okus. Tako pripravljena riba je tudi lahko 

prebavljiva. Pri teh postopkih termične ob-

delave živilo ne vsrka veliko maščobe, kar 

je iz vidika zdrave prehrane bolj primerno. 

Je pa gotovo ocvrta riba okusnejša, saj je 

maščoba tista, ki prispeva svoj okus. En-

ergijska vrednost ocvrtih sardelic je okrog 

230 kalorij v 100 g. V primerjavi s tem imajo 

sardelice, pečene na manjši količini olja 

185 kalorij. Čeprav imajo ocvrte sardelice 

višjo energijsko vrednost, si jih občasno le 

privoščite, vendar odvečno maščobo dobro 

popivnajte s papirnato brisačo.

Bralcem odgovarja 
mag. Nataša trtNiK, univ. dipl. ing.

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



huMus 

Čičeriko namočimo čez noč  in naslednji 
dan do mehkega skuhamo v osoljeni vodi. 
Odcedimo in še toplo z vsemi sestavinami  
do gladkega zmešamo v mešalniku. 
Dodamo malo vode od kuhanja čičerike, 
da dobimo  gladko, ravno prav gosto maso. 

Zdrava kuhinja
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Okusi tujih dežel
Čeprav v zdravi diabetični kuhinji najbolj cenimo tradicionalne 
domače jedi, pripravljene na zdrav način, pa to še ne pomeni, da 
nam niso všeč eksotični okusi, ki jih prinašamo domov s potovanj. 
lahko pa se nad njimi navdušimo iz kuharskih knjig in v zadnjem 
času na internetu. Zato smo se na spomladanski kuharski 
delavnici za diabetike v Dita centru tokrat posvetili okusom tujih 
dežel. tekst: Darja LOVšiN; foto: ML

POtRebuJeMO:
♦ 2 skodelici kuhane čičerike  
♦ 1/3 skodelice tahinija ♦ sok 1 
limone ♦ 3 stroki česna ♦ ščepec 
sveže strte kumine ♦ pol skodelice 
strtega koriandra ♦ 4 žlice olivnega 
olja ♦ sol, žlička strtega popra

okus po arabiji

H umus je značilna jed Libano-

na, Sirije in krajev tam okoli. V 

osnovi gre za precej začinjen 

čičerikin namaz, v katerem se 

mora obvezno znajti precej zdrobljenega 

koriandra, sezamova pasta imenovana  

tahini, ki jo kupite že narejeno  in čili. 

Humus je lahko odlična predjed ali do-

datek k mesu na žaru, diabetikom pa ga 

priporočamo  z narezanimi kumaricami, 

bučkami, korenjem, zeleno  in drugo ze-

lenjavo, ki bo z vlakninami poskrbela, da 

bo krvni sladkor zdržal v mejah normal-

nih vrednosti. Delamo ga po originalnem 

receptu, v katerem ni nič takega, kar bi 

diabetikom škodilo, nasprotno, jed je po 

vseh strokovnih merilih, z nizko kalorično 

vrednostjo, dobrimi maščobami in vlakni-

nami  visoko v vrhu diabetične kuhinje.

okus po peruju

i z Peruja skozi vegetarijansko kuhin-

jo prihaja kvinoja. Popolno beljako-

vinsko živilo, ki vsebuje vseh osem 

esencialnih aminokislin, potrebnih 

za izgradnjo mišic. S takšno sestavo se 

lahko brez slabe vesti kosa z beljakovina-

mi, ki jih najdemo v mesu in mlečnih izdel-

kih. Poleg tega je kvinoja tudi odličen vir 

kalcija, kalija, cinka, železa, magnezija in 

vitaminov B-kompleksa. Ker ne vsebuje 

glutena, je primerna za prehrano bolnik-

ov s celiakijo. Ni malo primerov, ko sta di-

abetes in celiakija povezana in s kvinojo 

tako ubijemo dve muhi na en mah.

1 POLna ŽLiCa VsebuJe
♦ 114 kalorij ♦ 9 g ogljikovih 
hidratov ♦ 5 g beljakovin ♦ 6 g 
maščob ♦ 0,4 g nasičenih maščob

ena PORCiJa VsebuJe
♦ 351 kalorij ♦ 48 g ogljikovih 
hidratov ♦ 13 g beljakovin ♦ 13 g 
maščob ♦ 1 g nasičenih maščob
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Za 8 KOsOV POtRebuJeMO:
1/2 skodelice polnozrnate moke  
♦ ¾ skodelice bele moke ♦ ščepec 
soli ♦ 1 žlica masla ♦ 3 žlice olivnega 
olja ♦ 3 žlice mrzle vode

nadeV
♦ 2 jajci ♦ 4 beljaki ♦ 2,5 dl mleka  
♦ ščepec muškatnega oreška  
♦ ščepec soli, sveže strt poper  
♦ 15 dag manj mastnega sira   
♦ 20 dag špinače ♦ 1 žlica parmezana

KViNOja s šitaKaMi 

V ponvi segrejemo 1 žlico olivnega olja, 
dodamo narezan ingver in česen, med 
mešanjem popražimo in dodamo  oprano 
in odcejeno kvinojo, premešamo ter 
zalijemo z jušno osnovo.  Pod pokrovko 
na majhni vročini kuhamo približno 20 
minut, da se vsa tekočina vsrka.
V večji posodi segrejemo sezamovo olje 
in na njem popražimo na liste narezane 
šitake, pražimo jih, da malce porjavijo 
in karamelizirajo, zato jedi ne mešamo, 
temveč samo potresemo ponev. Dodamo 
sojino omako in kuhano kvinojo, 
premešamo in odstavimo.

ena PORCiJa VsebuJe
♦ 379 kalorij ♦ 46 g ogljikovih 
hidratov ♦ 19 g beljakovin ♦ 14 g 
maščob ♦ 2,6 g nasičenih maščob

Za 4 PORCiJe POtRebuJeMO:
♦ 2 žlici olivnega olja ♦ 1 žlica sveže 
narezanega ingverja ♦ 2 stroka 
česna ♦ 1 skodelica kvinoje  
♦ 2 skodelici jušne osnove 
(zelenjavne ali piščančje) ♦ 1 žlica 
sezamovega olja ♦ 8 namočenih 
šitak ♦ 1 žlica sojine omake

A li mislite, da obvladate že vse pite in narastke in vas ne more nič več preseneti-

ti? Quiche (izg. kiš) pomeni slano pito, najbolj znana je quiche Lorraine, pita s 

šunko in sirom. Naredimo ga doma, kadar  se  v hladilniku nabere preveč stvari. 

Uporabimo zelenjavo, ki jo lahko blanširamo, na primer  por, špinačo, blitvo, 

obvezen je sir, za diabetike, ki morajo večinoma hujšati, naj bo manj masten,  žlica ali dve 

parmezana, namesto kisle ali sladke smetane  uporabimo lažjo jogurtovo kislo smetano, 

dobro pa nam bo uspel tudi tudi z mlekom. 

Pečico segrejemo na 190˚C. V skledo 
damo moko in sol, dodamo stopljeno 
maslo in olje ter mešamo, da dobimo 
grudice. Dodamo vodo in zgnetemo 

Kiš s sirOM testo, ki naj pol ure počiva. Testo na 
tenko razvaljamo v krog, položimo v 
namaščen model ter večkrat prebodemo. 
Poravnamo robove in damo peč. Pečemo 
10 minut, vzamemo iz pečice in malo 
ohladimo. V večji skledi zmešamo jajca in 
beljake, dodamo mleko, sol, poper in 
premešamo. V slani vodi blanširamo 
špinačo in odcedimo. Po pečeni osnovi 
razporedimo špinačo, potresemo nari-
ban sir in parmezan ter prelijemo z 
jajčno maso.  Kiš pečemo, dokler ni rezilo 
noža, ki ga zabodemo v sredino, čisto, 
približno  30 minut. Preden postrežemo, 
naj se nekoliko ohladi. 

okus po franciji



 okus po  
kardamomu

P ri sladicah si želimo, da ne bi 

bile preveč kalorične, se pravi 

mastne in ne bi vsebovale bel-

ega ali  rjavega sladkorja. Če je v 

receptu sadje, smo že zelo blizu idealnega 

posladka za diabetike, saj so vlaknine iz 

sadja v vlogi čuvarja krvnega sladkorja, 

ki bi sicer utegnil hitro splezati visoko na 

vrh lestvice glikemične obremenitve. Pred-

stavljamo vam idealno sezonsko torto za 

diabetike.

BOgata saDNa tOr-
ta s KarDaMOMOM

s pomladi obogatimo diabetični jedilnik s čim več zelenjave, med katero naj ne 

manjkajo šparglji. Špargljevi juhi zvišamo hranilno vrednost z belim piščančjim 

mesom. Če imate zjutraj problem z visokim krvnim sladkorjem, si takšno juho 

privoščite za večerjo, saj vam zagotovo ne bo dvignila krvnega sladkorja. 

šPargLjeVa juha

Piščančje prsi kuhamo v 8 dl oslajene vode pol ure.  Dodamo očiščene in na manjše 
kose narezane zelene šparglje, nasekljano čebulo in česen in kuhamo še 20 minut.  
Nameljemo poper, dodamo sok limone in olivno olje ter odstavimo.  Odstranimo 
meso in juho piriramo s paličnim mešalnikom. Okusna juha s spomladanskimi 
šparglji  je hitro gotova, postrežemo jo z narezanim piščančjim mesom.

Zdrava kuhinja

OKus POMLaDi

Za 4 PORCiJe POtRebuJeMO:
♦ 40 dag špargljev ♦ 1 piščančje prsi ♦ pol čebule ♦ 2 stroka česna ♦ 1 žlica 
olivnega olja ♦ sok pol limone ♦ sol in sveže strt poper

Za 12 KOsOV POtRebuJeMO:
♦ 3 jabolka ♦ nekaj zrn kardamoma 
♦ košček masla ♦ 3 jajca  ♦ 5 žlic 
sadnega sladkorja ♦ 4 žlice olja 
♦ 5 žlic polnozrnate moke ♦ 4 žlice 
bele moke ♦ ¾ pecilnega praška 
♦ 3 žlice kakava ♦ 8 žlic mleka

nadeV:
♦ 5 dl sojine smetane za stepanje 
♦ sveže stisnjen sok 2 pomaranč 
♦ 40 dag jagod

Pečico ogrejemo na 180°C. Okrogel 
model namažemo s koščkom masla. 
jabolka dobro operemo, in neolupljena 
narežemo na rezine, s katerimi 
obložimo dno modela. Stremo zrna 
kardamoma in jih potresemo po 
jabolkih. jajca, olje in sadni sladkor 
stepemo, dodamo moko s pecilnim 
praškom, kakav in mleko. Biskvitno 
maso prelijemo čez jabolka in damo 
peč na srednjo rešetko. Pečemo 
približno 25 minut. 
Ohlajen biskvit z ostrim nožem 
prerežemo, navlažimo s pomarančnim 
sokom ter obložimo z jagodami, čez 
katere namažemo stepeno sojino 
smetano in pokrijemo z drugo polovico 
biskvita. Obod in zgornji del torte 
premažemo s smetano in potresemo z 
zdrobljenimi orehi.

ena PORCiJa VsebuJe
♦ 319 kalorij ♦ 25 g ogljikovih 
hidratov ♦ 5 g beljakovin  
♦ 22 g maščob ♦ 13 g nasičenih 
maščob

ena PORCiJa VsebuJe
♦ 200 kalorij ♦ 4 g ogljikovih 
hidratov ♦ 28,5 g beljakovin ♦ 8 g 
maščob ♦ 2 g nasičenih maščob

18



P reden smo se  18. 

aprila popoldne lo-

tili priprave jedi, smo 

prisluhnili preda-

vanju diabetologa damjana 

justineka o diabetesu, zdrav-

ljenju in prehrani. Udeleženci 

so seveda izkoristili priložnost 

in priljubljenega diabetologa 

povprašali tudi o svojih oseb-

nih zdravstvenih problemih. 

Tako so mimogrede izvedeli 

tisto, kar jih je v zvezi z njihovim 

zdravljenjem najbolj zanimalo. 

V izobraževalnem delu tečaja 

je sledila predstavitev vseh 

možnosti uporabe aparata Bi-

optron, ki jih je razložila marta 

kastelic, svetovalka za terapijo 

z Bioptronom v podjetju Zepter 

Slovenija. 

Nato pa je prišel čas za pred-

pasnike in zvrhano mero ra-

dovednosti ter pripravljenosti 

za lupljenje, sekljanje in nas-

ploh pripravo jedi po navodil-

ih Zepterjevega kuharskega 

tandema marinke in karla 

ostreža. Se razume, da pečice 

tudi za peko torte in sadne pite, 

imenovane kiš, nismo rabili, saj 

se da vse to prav okusno pri-

praviti v Zepterjevih posodah 

na štedilniku.

Na jedilnik smo tokrat uvrstili 

nove okuse, kakršnih vas 

večina verjetno ne pozna, na 

primer, humus, kvinojo, kiš, pa 

sadno torto s kardamomom,  za 

sezonsko noto pa smo dodali 

še osvežilno špargljevo juho z 

belim piščančjim mesom. Če 

vas zanima, kaj zvečer jesti, da 

ne bo zjutraj krvni sladkor vi-

sok, je taka juha pravi odgovor. 

Pa niti koščka kruha zraven, 

raje malo več mesa.

Recepte objavljamo v tej 

številki, zapišimo samo še, da 

so tečajnice navdušeno poh-

valile tako izbor jedi, kot izved-

bo tečaja, še posebej vesela 

pa je bila udeleženka iz Mar-

ibora gospa lidija koren, ki je 

prejela priročno Zepterjevo 

darilo. 
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KuharsKi tečaji Za DiaBetiKe   

V Dita centru je dišalo

Marta Kastelic iz Zepter Slovenija je presenetila izžrebano Lidijo Koren iz 
Maribora s kompletom nožev

Kuhinjo v Dita centru so dodobra napolnile udeleženke delavnice in 
ekipa Zepterja z Marto Kastelic in kuharjema Marinko in Karlom Ostrež

Kuharske delavnice v Dita centru so med najbolj priljubljenimi načini spoznavanja 
diabetične prehrane. Tudi na tečaju v aprilu smo gostili lepo število tečajnikov in 
ekipo Zepter Slovenija, ki je s sponzorsko podporo omogočila izvedbo tečaja.



Ko vstopamo v svet tropskih začimb, je druga črka te eksotične 
abecede ‘k’ kot kardamom, takoj za ‘i’ kot ingver. Uporaba obeh 
pa je precej podobna, le da ingverja ne dajemo v kavo.

Zdrava kuhinja

K ardamom je imenitna začimba s 

citrusno noto, ki nekoliko spom-

inja na bergamotko. Izvira iz južne 

Indije. To so drobni zelenkasti plo-

dovi vednozelenega grma, ki jih oberejo 

ne povsem zrele in posušijo; če bi dozoreli 

na rastlini, bi iz njih izpadla semena, ki jih 

uporabljamo kot začimbo. V Evropi se kar-

damom dobi v vsaki bolje založeni trgovini, 

tudi pri nas, bodisi kot celi plodovi ali kot 

zmleta semena. Ker slednja hitro izgubijo 

svojo prodorno dišavnost in aromo, da-

jemo pri nakupu prednost celim plodovom, 

iz katerih izluščimo semena, jih stremo v 

tolkaču ali zmeljemo z mlinčkom za kavo 

tik pred uporabo. Tako kot druge začimbe 

tudi kardamom hranimo v zaprtih steklenih 

kozarčkih na temnem mestu.

Kardamom uporabljamo v različnih jedeh in 

pijačah. Z njim pripravljamo slane in sladke 

jedi, aromatizirane zeliščne poparke in čaje, 

pecivo, sladolede in še marsikaj. Za začetek 

si privoščimo kavo s kardamomom: na dve 

žlički mlete kave dodamo nekaj zrnc sveže 

strtih semen in skuhamo kavo kot navadno. 

Če je ne pijemo, pripravimo čaj, črn ali ze-

len, tako da na vsako žličko čaja dodamo 

ščepec zdrobljenih semen in naprej delamo 

kakor po navadi. Je odlična začimba za sad-

ne solate in razno sadno pecivo. Zrna, ki jih 

najprej suho popražimo in potem stremo, 

dobijo čisto samosvojo začimbno noto, 

kar pomeni začetek nadaljevanega tečaja 

začinjanja s kardamomom. Tako priprav-

ljena semena pridejo v poštev predvsem za 

začinjanje zelenjavnih in mesnih jedi.

Poskusite namesto cimeta v jabolčnem za-

vitku aromo kardamoma, samo nekaj zrc pa 

dobite drugačen, bolj svež in sadni okus 

naše tradicionalne sladice.  Tudi bananino 

jagodna torta, recept zanjo objavljamo 

na receptnih straneh je s kardamomom 

drugačna, bolj eksotična.

Med začimbami, 
ki jih v Aziji takole 
ponujajo na cesti, 

ne boste našli 
kardamoma, ker je 
preveč dragocen.

Kardamom je doma v južni indiji, 
kjer na sonce občutljivi grmi rastejo 

v senci večjih dreves 

Kardamom



Medtem ko je maja večina spremljala oddajo Slovenija ima talent, sem 
jaz odkrivala druge talente Slovenije: jagode. Ta mali rdeči sadež je tako 
vsestransko nadarjen, da so možnosti za njegovo uporabo praktično brezmejne.  
Tokrat predstavljam samo dva iz te plejade: pito in smoothie. Prva je nastala po navdihu nekega 
drugega recepta in glede na razpoložljivost sestavin, drugi pa kot pozdrav za dobro jutro in odlična 
popotnica za v službo.

jagodni smoothie

jagodna pita

Za 4 PORCiJe POtRebuJeMO:
♦ 3 žlice sesekljanih lanenih semen, namočenih ♦ 3 
žlice sezamovih semen, namočenih ♦ 2,5 dl sirotke ali 
sojinega mleka ♦ 10 dag skute ♦ 1 banano ♦ 10 dag jagod 
♦ 1/4 žličke narezanega ingverja ♦ 1 žličko limoninega 
soka

Za 8 PORCiJ POtRebuJeMO:
♦ 115 g kamutove moke ♦ 115 g polnozrnate moke 
♦ 1 žličko pecilnega praška ♦ pol žličke sode bikarbone
ščepec soli ♦ 50 g zmehčanega masla ♦ 50 g sladkorja 
♦ pol žličke vanilijeve arome ♦ pol skodelice sirotke ali 
sojinega mleka ♦ 200 g jagod, razrezanih na kocke

ena PORCiJa VsebuJe
♦ 175 kalorij ♦ 27 g ogljikovih hidratov ♦ 4 g beljakovin 
♦ 6 g maščob ♦ 2 g nasičenih maščob

ena PORCiJa VsebuJe
♦ 200 kalorij ♦ 14 g ogljikovih hidratov ♦ 10 g beljakovin 
♦ 12 g maščob ♦ 1,3 g nasičenih maščob

Zdrava kuhinja

Kuharski b log
slovenija ima jagode

V multipraktiku na visoki hitrosti zmešamo maslo in sladkor, da se 
spenita. Dodamo vanilijevo aromo in premešamo. V drugi posodi 
premešamo moki, pecilni prašek, sodo in sol. Postopoma dodajamo 
masleni mešanici, izmenično s sirotko oziroma sojinim mlekom. 
Pazimo, da ne zmešamo preveč. Segrejemo pečico na 200 stopinj. 
Maso nadevamo v pomaščen in pomokan pekač s premerom 20 
cm. Pogladimo in potresemo z narezanimi jagodami. 
Pečemo pol ure. Proti koncu pito prekrijemo z alu folijo. 

V visoki posodi s paličnim mešalnikom spasiramo skuto, banano, 
jagode in semena. Dodamo vse ostale sestavine in ponovno 
pasiramo. Po želji dodajamo še malo tekočine. Prelijemo v dva 
kozarca in postrežemo za dobro jutro. 

tekst in foto: iVa gruDeN
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Kuhamo po diabetično

KUHARSKE 
TEČAJE

so vam pred kratkim odkrili diabetes? 
Ali pa imate diagnozo že dolgo in 
vas je kuharska domišljija pustila na 
cedilu? Zavod za izobraževanje o 
diabetesu in revija Dita organizirata

V enem popoldnevu boste izvedeli vse, kar morate vedeti o diabetični prehrani: 
izbor živil po glikemičnem indeksu, priprava jedi z manj kalorij in nasičenih maščob, 
razporeditev obrokov preko dneva, kaj je z malicami, kakšna naj bo večerja, da ne bo 
vplivala na jutranji krvni sladkor, primernost kruha, testenin, riža, kakšne naj bodo 
diabetične sladice itd. 

Cena  
4 urnega 

kuharskega tečaja  
za diabetike je  

samo 35 eur 

prijavite se zdaj in si  
zagotovite mesto na tečaju!

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

Kraj: DITA CEnTER,  
bezenškova 18,  
1000 Ljubljana

termini:

21. junij

14. september

10. november

trajanje tečaja od 16. do 20. ure.
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P oleg špinače in lososa sodijo 

med tri najpomembnejše vrste 

super hrane. Majhne temne ja-

gode vsebujejo veliko hranilnih 

snovi in pa toliko antioksidantov, kolikor jih 

vsebuje petkratna količina korenja, jabolk, 

brokolija ali bučk! Poleg izrednih zdravilnih 

učinkov in učinkov proti staranju (Alzheimer-

jeva bolezen, senilna demenca) borovnice 

znižujejo tudi tveganje za razvoj bolezni srca 

in ožilja ter tudi za nastanek raka. Pomagajo 

tudi pri izboljšanju koordinacije in ravnotežja 

ter celo pri multipli sklerozi. Koristijo pa tudi 

sluznicam in koži, saj jo ohranjajo zdravo, 

preprečujejo in zmanjšujejo starostne pege 

in gubice okoli oči. Vsebujejo velike količine 

rastlinskih hranilnih snovi - predvsem an-

tocianina, ki jim daje tudi značilno modro 

vijoličasto barvo. Delujejo kot močni antiok-

sidanti, ki med drugim blažijo vnetja, pripo-

morejo k širjenju žil ter zavirajo strjevanje 

krvi  in nastajanje strdkov. Čim temnejše so 

borovnice, tem več antocianina vsebujejo. 

Ponašajo se z vrsto koristnih hranilnih in var-

ovalnih snovi. 

Za bio flavonide in flavonoide, ki sodijo 

med močne antioksidante, je že dalj časa 

znano, da blagodejno delujejo na arterije. 

Poleg kakava, v katerem je flavonoidov zelo 

veliko, jih najdemo tudi v nekaterih vrstah 

sadja, tako v temnem grozdju, črnem ribezu 

in v borovnicah. Kajpak tudi v črnem vinu. 

Borovnice so lahko prebavljivo, okusno, 

osvežilno in zdravilno jagodičasto sadje, ki je 

A meriški diabetiki so preko svo-

jega združenja ADA (American 

Daibetes Association) stroko-

vnjakom Zveznega urada za 

hrano in zdravila predlagali, naj ponovno 

vzamejo pod drobnogled umetna sladila, 

z aspartamom na čelu. 

Najnovejša znanstvena poročila namreč 

pričajo, da lahko uživanje višjih odmerk-

ov aspartama in nekaterih drugih, manj 

znanih umetnih sladil, povzročajo maligne 

sprememb pri podganah, zlasti krvnega 

raka ter raka na dojki. Na pričujočo civilno 

pobudo se je FDA odzvala s sporočilom 

za javnost, v katerem so njeni eksperti 

zatrdili, da trenutno nimajo vzroka, da 

bi utemeljeno spremenili ali celo ovrgli 

svojo prvotno trditev, da je uživanje as-

partama varno. Sladilo aspartam se upo-

rablja v gaziranih pijačah v pločevinkah in 

v številnih drugih napitkih, z oznako “brez 

dodanega sladkorja”, vsebujejo pa ga tudi 

proizvodi blagovne znamke NutraSweet, 

Equal itd.

V ZDA je uradno priznana in s strani FDA 

registrirana, oziroma potrjena peterica 

umetnih sladil, ki jih v večji meri in redno 

uživajo predvsem diabetiki, srčni bolniki, 

predebeli posamezniki in vsi, ki jim pri-

jajo sladkarije, pa svojega organizma ne 

želijo obremenjevati s pretiranim vnosom 

sladkorja. Ne glede na uradna zagotovila 

pristojnih ustanov pa se mnogi uporab-

niki sprašujejo, ali jim umetna sladila z 

aspartamom na čelu morda dejansko ne 

povzročajo več škode (tveganja) kakor 

koristi.

Borovnice
Umetna  
sladila pod  
drobnogledom

Žlahtno in priljubljeno jagodičasto sadje je bogato z vitamini, 
minerali in antioksidanti, rastlinskimi sladkorji in vlakninami. 
sodijo med najbolj okusne vrste sadja z visoko hranilno vrednostjo 
in so zelo revne s kalorijami. 

Kot smo že poročali, je nedavno na Hrvaškem izšel Veliki kuharski vodnik za diabetike avtorice 

Darje Lovšin. Strokovni recenziji sta prispevali redna profesorica dr. sc. Irena Colić Barić in mag. 

Irena Martinis, univ. dipl. ing, ki sta delo priporočili kot dobrodošlo in neobhodno v hišni knjižnici 

tako diabetikov in  njihovih bližnjih, kot vsake družine, ki se želi pravilno in raznovrstno prehran-

jevati. Prvi tovrstni priročnik na hrvaškem tržišču, kot so zapisali na spletni strani Zveze društev 

diabetikov Hrvaške, je že začel uspešno pot med tamkajšnje občinstvo, nekaj izvodov v hrvaščini 

pa imamo na razpolago tudi v uredništvu Dite. Informacije in naročila po telefonu: 01 542 50 04.

Veliki kuharski vodnik v hrvaščini

revno s kalorijami. V 100 gramih je komaj 22 

kalorij (kcal). 

Borovnice, ki sodijo med hrano z nizkim 

glikemičnim indeksom in jo lahko jedo dia-

betiki brez posebnih omejitev, pomagajo 

pri driski (zlasti posušeno), varujejo ožilje, 

krepijo oči in vid ter spodbujajo splošno 

odpornost organizma. Pri premagovanju sta-

rostnih težav in kroničnih bolezni se je poleg 

uživanja materine dušice, ovsa (kot napitek 

in kot živilo), rožmarina in žajblja, izkazalo 

predvsem uživanje borovnic. 

Okusne temnomodre jagode spodbu-

jajo imunsko odpornost, krepijo vid, srce in 

ožilje, možgane in živčevje, pripomorejo k 

dolgovečnosti, mladostnosti, zdravju in vi-

talnosti, čistijo in krepijo organizem. Naha-

jajo se na samem vrhu top lestvice najbolj 

priporočljivih živil.

Vse zrelo, temno obarvano sadje vsebuje 

predstopnjo vitamina A, betakaroten, ki se 

je izkazal učinkovitega pri preprečevanju 

malignomov, degeneracije in staranja or-

ganizma. Borovnice se lepo podajo k slanim, 

sladkim, kislim in grenkim jedem, pa tudi k 

živilom nevtralnega okusa. Borovnice lahko 

uživamo samostojno ali skupaj z drugimi 

vrstami sadja, zelenjave, žitaric, mlečnih 

izdelkov, sladic ipd. Najbolj priporočljivo jih je 

uživati surove. Uporabne so za kuho in peko, 

sušenje, zamrzovanje, vkuhavanje (konzervi-

ranje). Priljubljene so v obliki omak, prikuh in 

prilog, peciva in sladic, džema, marmelade, 

kompota, strjenke, soka, likerja, vina, čaja itd.  



Zdrava kuhinja

K efir se ne izdeluje, temveč nastaja, ko kefirna zrna živijo 

v mleku in vanj sproščajo svoje učinkovine. Nastaja torej 

brez kakršnikoli dodanih mlečnih kultur.  Kefirno zrno je 

zelo kompleksna združba različnih mikroorganizmov, ki 

živijo v sožitju in to prenašajo v mleko. Med nastajanjem tradi-

cionalnega kefirja pride do vrenja, ki temeljito spremeni sestavo 

končnega izdelka v primerjavi z njegovo osnovno surovino mle-

kom. Med procesom fermentacije bakterije in kvasovke kot vir 

hrane izkoriščajo osnovne sestavine mleka in jih pri tem spremin-

jajo v lažje prebavljive in prehransko visoko vredne snovi. 

Edina mlekarna v državah EU, ki je specializirana za proizvodn-

jo kefirja po tradicionalnem postopku iz kefirnih zrn je Mlekarna 

Krepko iz Laz pri Logatcu.

PRednOsti tRadiCiOnaLneGa KefiRJa 

Od vseh fermentiranih mlečnokislinskih izdelkov (kislo mleko, 

jogurt, netradicionalni kefir) ima tradicionalni kefir največ dobrih 

bakterij, človeku koristnih mikroorganizmov. Kefir vsebuje  nekaj 

deset različnih vrst bakterij in kvasovk, ki žive v medsebojnem 

sožitju in proizvajajo številne encime, antioksidante, vitamine, an-

titumorne snovi, vrsto protiteles, biološke stimulanse in druge me-

tabolite, ter spreminjajo mleko v bistveno boljšo hrano, kot je mle-

ko samo. Osnovne spremembe, ki jih v mleku sproži živa kefirjeva 

kultura, oziroma kefirno zrno so: razgradnja mlečnega sladkorja 

(laktoze) do mlečne kisline, razgradnja beljakovin do njihovih os-

novnih sestavnih enot aminokislin in razgadnja mlečne maščobe 

do prostih maščobnih kislin. Posledica teh sprememb sta boljša 

prebavljivost in višja prehranska vrednost tradicionalnega kefirja 

v primerjavi z mlekom. 

Poleg v maščobi topnih vitaminov (A, D, E, K), vsebuje tudi vita-

mine B-kompleksa, ki pomagajo uravnavati delovanje ledvic, jeter 

in živčnega sistema. Pomembna je tudi vsebnost mineralov, kot 

sta kalcij in magnezij, ki sta pomembna za razvoj kosti in zob, ter 

fosfor, ki telesu pomaga izkoriščati ogljikove hidrate, maščobe in 

proteine ter tako pomaga oskrbovati telo z energijo. 

Kar precej je zdravilnih učinkov, ki jih ima tradicionalni kefir na 

naše zdravje, najbolj znani med njimi so vsekakor naslednji: 

razstrupljanje organizma, izboljšana prebava, olajšan vnos kalcija, 

raZstruPLja OrgaNiZeM, OLajša PreBaVO   

Tradicionalni KeFir 
Tradicionalni kefir je najstarejši znani probiotični 
mlečni izdelek z naravnimi probiotičnimi 
lastnostmi, zato je za zdravje tako dragocen. 
Začetki izdelave kefirja segajo daleč v zgodovino 
in prav tradicionalni postopek izdelave kefrija 
iz pravih kefirnih zrn velja po znanstevenih 
raziskavah za izredno zdravilnega. 



zvišanje imunske sposobnosti organizma, antimikrobni učinki in 

preprečevanje okužb, izboljšan odziv organizma na zdravila, an-

tioksidacijske lastnosti, ki zavirajo procese staranja in skleroze, 

znižuje holesterol itd. 

Vse opisane procese, ki nastajajo pod vplivom kefirnega zrna in 

vse zdravilne učinke, ki jih ima kefir na naš organizem, pripisuje-

jo strokovnjaki le tradicionalnemu kefirju, takemu kot je Krepko, 

ki je izdelan iz pravih kefirnih zrn.

Zaradi številnih zdravilnih učinkov ga je vsekakor smiselno 

uvrstiti v vsakodnevno prehrano Tradiconalni kefir lahko uživajo 

vsi, tako otrok kot odraslih in seniorjev.

Maja 2009 je tradicionalni Kefir Krepko v mednarodni konkuren-

ci dobil najvišje priznanje, tri zvezdice  in naziv Okus leta 2009, 

ki ga podeljuje iTQi, vodilni mednarodni Inštitut za okus in kako-

vost iz Bruslja. Priznanje za vrhunsko kakovost in okus je podeli-

la žirija kuharskih mojstrov in somelierjev iz 75 držav na svečani 

prireditvi v Bruslju.

Izbor knjig in publikacij  
o diabetesu
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V enem samem lončku tradicionalnega kefirja 
Krepko je shranjeno pravo bogastvo sestavin, 

s katerimi ohranjamo vitalnost in zdravje.  
Redno uživanje tega naravnega izdelka, vas bo 

prepričalo o njegovih pozitivnih učinkih.

Kvasovke, ki 

so sestavni del 

kefirnega zrna 

proizvajajo 

naravni CO2, 

ki pomaga k 

večjemu iz-

koristku kalcija, 

ki je nujno 

potreben za 

razvoj kosti in 

zob! Znanstveni 

izsledki pričajo 

celo do 30% 

boljši izkoris-

tek kalcija pri 

tradicionalnem 

kefirju, kot pri 

mleku in drugih 

mlečnih izdel-

kih. O prisot-

nosti naravnega 

CO2, priča 

tudi napihjen 

pokrovček 

tradicionalnega 

kefirja Krepko, 

ki se potem, ko 

ga pretresemo, 

vmeša v napitek 

in po zaužitju 

aktivno oprav-

lja pomembne 

funkcije znotraj 

telesa. 
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Diabetes je v razvitem svetu najpogostejši vzrok za amputacijo 
noge. Med amputiranimi bolniki, ki pridejo v Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut SOČA na rehabilitacijo je tako veliko 
diabetikov. Pogovarjali smo se z gospo Milojko Franc, ki je 
zaradi sladkorne bolezni izgubila obe nogi.  
Kljub temu, da se je večkrat soočila s hudim šokom, je v 
njenem pripovedovanju čutiti neverjeten pozitivizem in voljo do 
življenja. Človek bi jo lahko z velikim spoštovanjem poslušal ure 
in ure. tekst: NeŽa CuNDer  Foto: rOK MaLeK

MiLOjKa FraNC 

nam prosim opišete, kako je pri vas 

potekala sladkorna bolezen?

Za sladkorno boleznijo sem zbolela leta 

1995, ko se je začela pojavljati huda žeja, 

pogosto sem hodila na vodo. Do prve 

amputacije leta 2008, sem sladkor urav-

navala s tabletami in dieto. Po amputac-

iji pa sem začela z injekcijami inzulina. 

Začelo se je z malim žuljem na prstu leve 

noge. Zvečer sem ga predrla, zjutraj pa 

nisem mogla več stopiti na nogo. Najprej 

so mi odrezali prst, hitro so sledile na-

Optimistično 
čez vse

triNajst Let PO DiagNOZi je MiLOjKa iZguBiLa NOgO

ovire
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daljnje amputacije, ki so se ustavile pod 

kolenom. Ob tem, da sem izgubila del 

telesa, so bile najhujše strašne bolečine. 

Ko se je rana lepo zacelila, sem začela 

z injekcijami inzulina, dobila sem protezo 

in preživela super poletje na nogah. Leta 

2009 pa se je zopet začelo, tokrat na 

desni nogi. Sledila je ponovna amputaci-

ja. No, ravno danes pa sem dobila novo 

protezo še za desno nogo.

kako ste sprejela izgubo nog?

Sprva je bil zame to velik šok, vendar 

sem po naravi taka, da se hitro sprijaznim 

in razmislim, kako se da situacijo obrniti 

na bolje. Tega sem se naučila v pretek-

losti, za seboj imam namreč tri rake, plin-

sko gangreno ter hudo zaporo črevesja. 

Nikoli se ne vprašam, zakaj ravno jaz, am-

pak zakaj sploh kdo. Izračunam kakšne 

so moje možnosti in na koncu vedno 

pridem do 110 odstotkov. Človek ne sme 

nikoli obupati, življenje je še vedno prel-

epo. Če imaš voljo, se vsega navadiš. 

Naučiš se biti invalid in sprejmeš protezo. 

Je pa težko, ker nimaš izkušenj, saj ti ni 

prirojeno biti invalid. Še težje pa je, če 

nisi več mlad.

pri katerih aktivnostih najbolj čutite 

omejitve zaradi invalidnosti? 

Najbolj me moti, da se ne morem v tre-

nutku odločiti in nekam oditi. Drugače se 

brez večjih težav postavim na noge, pre-

hodim pot do trgovine in nazaj, seveda 

pa si pri tem pomagam z berglami. Doma 

se dobro znajdem, pri osebni higieni pa 

imam probleme le s tuširanjem. Po am-

putaciji obeh nog si namreč manj sta-

bilen, zato mi v kad pomaga mož. 

kako je družina sprejela amputacijo?

Najprej so počakali na mojo reakcijo. 

Poznajo me in vedo, da nisem preveč 

panična. Mislim si, če lahko drugi, lahko 

tudi jaz. Pomagali so mi skozi najhujše 

obdobje, me stalno spodbujali  in se vs-

emu prilagodili. Vsekakor se brez družine 

nikakor ne bi zmogla tako sprijazniti z 

boleznijo, kot sem se.

kako doživljate rehabilitacijo tu v Soči? 

Super je. Večina osebja je izredno prijaz-

na in strokovna. Na začetku rehabilitacije 

te predvsem spodbujajo, da se naučiš biti 

invalid. Sprejeti moraš, da nisi več nor-

malen človek, v očeh drugih si revež. Sle-

di učenje dnevnih aktivnosti ter osebne 

higiene, veliko se dela na razgibavanju. 

Ko je vse to za tabo, je na vrsti najlepši 

del, ponovno učenje hoje. Dobiš zračno 

protezo, s pomočjo hojce se postaviš na 

noge in vidiš svet iz popolnoma druge 

ter bergle, saj namreč to, da imaš inva-

lidski voziček izključuje, da bi ti pripadalo 

karkoli drugega za hojo. Doma je moral 

mož razširiti vhodna vrata, zamenjati 

tla. Ampak sedaj, ko si ne kupujem več 

čevljev, vsaj tu privarčujemo (smeh). 

Kljub temu, da je čas gospodarske krize, 

ki je poleg drugih področij, prizadela tudi 

zdravstvo, smo še vedno družba, ki skrbi 

za človeka. Za diabetike je pri nas do-

bro poskrbljeno. Zavedati se je treba, da 

nikoli ni idealno, vendar tako je povsod. 

perspektive, kot na vozičku. Poleg tega ti 

strokovni tim pomaga pri čisto osnovnih 

stvareh, kot je urejanje invalidnine,  pren-

ova in prilagoditev stanovanja, izbira 

poklica… 

kakšni pa so bili stroški, ki ste jih imela 

zaradi invalidnosti?

Ker pri meni uradna zdravila niso imela 

želenega učinka, sem se odločila za API 

terapijo, ki pa jo zavarovalnica ne krije. 

Sama sem si kupila tudi hojco s kolesi 
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sLaVNi DiaBetiKi 

Douglas Cairns

P o končani osnovni šoli se je 

vpisal na gimnazijo, nato pa na-

daljeval študij inženirstva v Edin-

burgu, kjer je leta 1985 uspešno 

diplomiral. Nato je štiri leta preživel v 

kraljevskih letalskih silah, kjer je nadalje-

Navihani deček, ki se je leta 1964 rodil v meščanski družini v 
Veliki Britaniji, je od nekdaj občudoval ptice, ki so lahko razpele 
krila in letele, pri tem pa žalostno razmišljal, zakaj se ljudje lahko 
gibljemo predvsem na kopnem. Že kot majhen deček, ko so nje-
govi vrstniki sanjali, da bodo postali učitelji, nogometaši, poštarji, 
vozniki avtobusa, vrtnarji in podobno, si je Douglas želel samo 
eno: postati pilot. tekst: N. M.

val izobraževanje, se izpopolnjeval in us-

posobil za pilota jumbo-jetov ter postal 

inštruktor pilotov teh zahtevnih letal. 

Najpogosteje je letel na letalih Hawks 

in usposabljal pilote za upravljanje z jeti 

tipa Provostos. Po petih mesecih, ki jih je 

kot inštruktor prebil v RAF, so ga pokli-

cali na redni rutinski pregled, saj mora biti 

zdravje pilotov RAF brezhibno. A kakšno 

presenečenje, ko so mu postavili diagnozo 

diabetes tipa 1. 

Douglas je bil šokiran, zdravnikom sprva 

sploh ni verjel, zato je zaprosil za kontrolni 

pregled, ki pa je prvotno diagnozo samo še 

potrdil. Kolegi so ga opozorili, da v skladu 

s strogimi pravili to pomeni konec letalske 

kariere. Kot navdušen pilot, predan svo-

jemu delu in poklicu, se je obrnil na na-

drejene in jih prosil, naj mu pogledajo skozi 

prste. Svojega šefa je uspel prepričati, da 

bo lahko kljub novoodkriti sladkorni bolez-

ni še naprej vestno in učinkovito opravljal 

svoje delo, njegova prizadevanja, da bi še 

naprej ostal aktiven član RAF so podprli 

tudi številni kolegi, sorodniki, prijatelji in 

znanci, saj so vedeli, da je rojen za pilota 

in ima še veliko potencialov. Čeprav so ga 

nižje inštance podprle, pa so ga višje za-

vrnile. Britanska birokracija se je tudi tokrat 

izkazala za neizprosno. Douglasu so odv-

zeli licenco in ga obvestili, da po zakonu 

ne more več leteti in ostati član RAF. 



Ostal je na cesti, a ni odnehal in se je kma-

lu znašel. Iz letalstva se je podal finančne 

vode, kjer se je kmalu uveljavil kot dober 

strokovnjak. Izpopolnjeval in usposabljal 

se je na vrhunskih finančnih ustanovah 

v Veliki Britaniji, se zaposlil pri priznani 

investicijski korporaciji, Schroder Invest-

ment Management Limited v Londonu, 

nato pa ga je pot zanesla na Tajsko. Tam 

je najprej postal izvršni direktor britanske 

podružnice matičnega podjetja, nato pa 

glavni direktor te podružnice v Bangkoku. 

Kljub prezaposlenosti s financami, se je 

začel spet spogledovati s svojo največjo 

ljubeznijo – letenjem. Tako je leta 1997 

spet sedel v  kokpit letala in okusil slast 

pilotskega krmila, tokrat pod okriljem ta-

jskega letalskega kluba. Kmalu je izvedel, 

da v ZDA lahko dobi pilotsko licenco tudi 

kot diabetik, saj so ZDA edina država, ki 

te stvari urejajo nediskriminatorno. Leta 

1999, deset let potem, ko so ga izključili iz 

RAF, je uradno spet postal pilot inštruktor. 

Opravil je vse zdravniške in ostale 

preglede in testiranja, izpolnil stroge po-

goje FAA in od decembra leta 2000 ima 

spet veljavno dovoljenje za polete.

Februarja leta 2002 si je na zeleni celini 

pridobil tudi pilotsko licenco Avstralije, ob-

novil svojo ameriško licenco US Private Pi-

lot Licence (PPL) in začel pogosteje leteti 

na Tajskem, sprva s spremljevalcem kot 

kopilot, kasneje pa sam.

Leta 2002  je z izjemnim  letalskim pod-

vigom oblastem na novi celini dokazal, 

da je vreden njihovega zaupanja. Odločil 

se je da bo obletel svet in to je tudi storil. 

Po mesecih priprav in trdega treninga se 

je odpravil na pot z lahkim dvomotornim 

letalom in v 159 dneh  preletel 22 držav 

na vseh celinah ter srečno pristal na cilju 

kot prvi pilot s sladkorno boleznijo tipa 

1, ki mi je uspel ta zahteven podvig. S 

tem je dokazal, da lahko diabetik varno 

in učinkovito pilotira letalo ter da človek 

zmore vse, kar resnično hoče. Bolezen 

mu ne more uničiti ambicij in onemogočiti 

uresničitev velikih ciljev. 

Svoje potovanje je združil s humanitarnos-

tjo in zbral 26.000 dolarjev za medicinske 

raziskave o sladkorni bolezni, zlasti na 

področju preprečevanja in zdravljenja. 

Svojim sotrpinom, bolnikom s sladkorno 

boleznijo je s tem podvigom sporočil, 

da so za diabetike primerni tudi najbolj 

zahtevni poklici, če so le dovolj vztrajni, 

odločni, potrpežljivi in disciplinirani, da jim 

uspe obvladovati sladkorno bolezen. 

Svoje potovanje je Douglas poimenoval 

Diabetes World Flight (DWF) in še danes, 

skoraj deset let kasneje, je prvi in edini 

licenčni pilot s sladkorno boleznijo tipa 

1, ki mu je to uspelo, načrtuje pa že nove 

podvige. 

Dve leti po koncu svoje globalne letalske 

avanture, ki je bila medijsko zelo odmevna 

in je opozorila na probleme diabetikov v 

zahtevnejših poklicih, je Douglas napisal 

knjigo in jo naslovil Dare To Dream: Flying 

Solo With Diabetes.  Hkrati pa je začel tudi 

predavati, voditi seminarje, zbirati denar 

za diabetične raziskave in razvoj zdravil 

ter sodelovati v humanitarnih akcijah. 

Pri vsem tem ga nenehno podpirajo tudi 

domači, prijatelji in kolegi.

Istega leta je meseca junija doživel tudi 

prijetno srečanje s svojimi prijatelji in 

nekdanjimi sodelavci RAF v Veliki Bri-

taniji, na katerem so se dogovorili za 

Diabetes Flight 48. V 33 urah so z letali 

tipa World Flight Baron B58 obleteli 48 

ameriških zveznih držav in zbirali denar 

za diabetične raziskave ter razvoj zdravila 

za diabetes. Polet se je začel 4 dni kas-

neje in uspelo jim je zbrati 27.000 dola-

rjev, ki so jih namenili ameriški zvezni 

fundaciji za raziskavo sladkorne bolezni 

pri mladih. Naslednji večji projekt te vrste 

so načrtovali za leto 2010 in ga nato lan-

sko leto tudi navdušeno izvedli. Bili so 

spet uspešni, tako v letalskem kot tudi 

finančnem smislu. Zbrani denar so naka-

zali dvema ključnima ustanovama za dia-

betes v Veliki Britaniji in v ZDA. 

Podjetni Douglas je na pobudo kolegov 

s sladkorno boleznijo sklenil ustanoviti 

združenje pilotov diabetikov. Zavihal je 

rokave, okrog sebe zbral dobro ekipo in 

novembra leta 2007 je že potekala sloves-

na inavguracija društva "Pilots With Dia-

betes" (PWD), ki združuje predvsem nek-

danje britanske komercialne in zasebne 

pilote s sladkorno boleznijo, priključili pa 

so se jim že tudi številni, danes aktivni 

piloti z veljavno licenco in bodoči piloti s 

sladkorno boleznijo tipa I. Njihov glavni cilj 

je doseči, da si bodo tudi v Veliki Britaniji 

piloti, diabetiki (zlasti tipa 1), lahko prido-

bili, ohranili in obnavljali svojo licenco 

– uradno dovoljenje za letenje in opravl-

janje poklica pilota. Privilegij, ki ga pilotom 

s sladkorno boleznijo danes omogočajo in 

zagotavljajo le v ZDA. V Veliki Britaniji o tej 

možnosti sicer že resno razmišljajo, a bo 

po mnenju poznavalcev preteklo še nekaj 

časa, preden se bo njihov togi birokratski 

aparat s svojimi tradicionalnimi adminis-

trativnimi postopki prilagodili zahtevam 

PWD.   

Douglas Cairns je s svojim življenjem in 

delo svetel zgled številnim diabetikom in 

njihovim najbližjim po vsem svetu, saj jih 

vsak dan znova prepričuje, da ni zanje nič 

nemogočega.

29

Popravek
Naši bralci ste nas obvestili o nastali napaki v zadnji Diti, kjer 
je bilo v članku Merilniki na slovenskem tržišču napačno 
zapisano, zakaj lahko pride do nepravilnih rezultatov. Odveč 
je bila samo besedica »ne« v zapisu, da merilnikov ne hranite 
na sobni temperaturi. Pravilno je kajpak merilnike hraniti na 
sobni temperaturi in jih ne izpostavljati vlagi in vročini.  
Zahvaljujemo se našim zvestim bralcem, da so nas opozorili na 
to napako, za katero se opravičujemo.
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Na Vremščico
Živahno in veselo

Napovedan je bil izlet na Vremščico. Skupina se je v ranem jutru 
zbrala na ljubljanski avtobusni postaji in točno ob pol sedmih je 
avtobus odpeljal proti morju. Vodil je Andrej, ki zase pravi, da je 
umetniški tip, zato ni nikoli delal planinske transverzale, ampak 
v hribe pa še vedno rad hodi. Mimo opuščene gostilne v centru 
Senožeč, kjer se je svoje čase pred potjo pila kava, zdaj pa sama 
ljuba zapuščenost in propadajoče pročelje kazita podobo kraja, se je 
četica pohodnikov kaj kmalu izvila iz klobčiča hiš in že jim je prva 
rdeče bela markacija pokazala pot.

N aselje je za nami in samo še 

stezica vodi mimo leskovih gr-

mov navzgor proti spomladan-

sko zelenemu gozdu in naprej. 

Še malo in v nahrbtnike se počasi preselijo 

odvečna oblačila, saj marsikomu že kaplja 

pot po hrbtu.  Tih pogovor tu in tam, cene ja-

god in češenj, pa druge vsakdanje drobnari-

je, ki so se nabrale med tednom se luščijo 

od sredice kot suho lubje. Kriza kaže zobe, 

cene so podivjale, ampak to se pove, poko-

mentira in gremo dalje. Tam ob robu gozda, 

kaj niso tisto potonike? Res so, očarljive v 

svojih živo roza krinolinah, nekatere že v 

polnem cvetu, druge pa še skrivajo lepoto 

v popkih. 

Z neba priletijo dežne kaplje, skoraj vsi 

potegnejo iz nahrbtnikov zložljive dežnike in 

kolona "jurčkov" se  neomajno poda naprej. 

Ampak tale božji žegen za novince v skupi-

ni, ki ne vedo, da je treba v nahrbtniku ved-

no imeti dežnik, se kaj hitro konča in višje 

ležeča pobočja se že spogledujejo s son-

cem izza oblakov. Tam se začne vzhičeno 

občudovanje razgleda proti Brkinom, še 

nekaj sto metrov pa se bomo lahko z vrha 

razgledovali na vse strani. Dotlej pa so tu 

divje narcise, nežno rumene, dišeče kra-

sotice, ki ta čas sredi maja zaljšajo hribovs-

ke planote. Z divje rastočimi rožicami se ne 

more kosati nobeno nabuhlo razkošje rož na 

tržnici ali v cvetličarni. Ampak presenečenja 

še čakajo. Na vrhu Vremščice smo v slabih 

dveh urah in tu je res vredno pogledati na-

okrog, saj je razgled veličasten. Počutiš se 

kot na vrhu sveta, saj ni važno, če je tale hrib 

s svojimi manj kot tisoč metri komajda vz-

petinica proti himalajskim devettisočakom, 

Belgijci in Nizozemci še takega nimajo.  

počitek na Gori

Na vrhu je dovolj položno in mehka trava 

vabi, da se utrujeni hribolazci posedemo in 

privlečemo na plano sendviče, sadje, jogurt, 

sokove in drugo, kar prija bolj kot vsi zrezki 

v dolini. Še fotografiranje, zadnji pogled na 

dolino in – gremo.  Smer Škocjanske jame 

in Divača, ampak stezica tako spogledljivo 

vijuga mimo šopov divje modrih perunik, da 

se nikomur ne mudi v dolino. Dajmo še malo 

posedet, saj se nam ne mudi, sezujemo 

težke planinske čevlje in nogavice in do-

volimo travnim bilkam, da nas žgečkajo po 

bosih nogah. Zaokroži čokolada, tista dobra 

črna z začimbami, če že dovajamo energijo, 

naj bo iz najboljših sestavin. Kaže, da ni med 

nami nikogar z diabetesom,  nihče se je ne 

brani. 

Potem se naše poti začasno razidejo, kot 

zamudnica, ki stika za fotografskimi pos-

netki, zgubim stik s skupino, slišim, da me 

kličejo, a jih ne dohitim več. Pri tabli, ki kaže 

proti Škocjanskim jamam istočasno pa slika 

medveda opozarja, da je to območje kos-

matincev, se odločim, da ne grem v globino 

gozda, ampak se raje držim makedamske 

ceste, ki vodi naravnost, nekam, samo, 

da ne vem kam. Na ravnem, trdem make-

damu začnejo peči stopala, cesta je tako 

samotna in srhljiva, nobenega nikjer, da mi 

že načenja živce, ko se končno prikaže as-

falt regionalne  ceste. Dobim štop in tako se 

znajdem pred vsemi drugimi v Divači, kjer 

preberem ob kavi časopis, nato pa se sredi 

sončnega dne odpravim na ogled lokalnih 

znamenitosti. Predvsem me zanima, kaj 

skriva Škrateljnova domačija, na katero opo-

zarja kažipot. In ugotovim, da ta mali zaspani 

kraj hrani legendo, pravo filmsko zgodbo o 

deklici, ki je vse stavila na eno kocko.         

tekst in foto: Darja LOVšiN

Ura hoda je že za nami



SlovenSka lepota

V Divači je bila rojena velika filmska zvez-

da Ita Rina. Njeno življenje je bilo prežeto 

z romantiko, patriotizmom, razočaranji 

in burnimi čustvi, prava filmska zgodba. 

Čeprav jo je na vrhuncu slave francoska 

publika dobesedno nosila na rokah, je od-

bila ponudbe velikih holivudskih studijev 

in to zaradi ljubezni. Bila je prva, verjetno 

pa tudi največja mednarodna filmska diva 

z območja bivše Jugoslavije. Ita Rina se je 

rodila kot Ida Kravanja 7. julija leta 1907 v 

tedaj avstroogrski Divači kot prva od dveh 

hčera v zakonu Jožefa Kravanje in Marije 

Marke. Po začetku prve svetovne vojne se 

je družina Kravanja preselila v Ljubljano, 

kjer je Ida hodila v gimnazijo in se kasneje 

zaposlila v banki. Ni bila dobra učenka, zato 

pa je redno obiskovala gledališke in film-

ske predstave ter sanjarila, da bo postala 

igralka. Ko je leta 1926 kandidirala za miss 

Jugoslavije, so jo opazili filmarji iz Berlina. 

Povabili so jo na poskusno snemanje.  Ko 

je iz Berlina prišla ponudba, je Idina mama 

odločno nasprotovala, prepričana da je 

za vsako pošteno dekle najvažnejše, da 

konča šolo in se poroči. Ida je zato pobeg-

nila od doma in se namenila v Nemčijo. Dva 

dneva kasneje, po neprespani noči in jutru 

“pričakanem v solzah”, je odšla na poskus-

no snemanje. “Osvetlili so me z reflektorji. 

Kamere so začele brneti... Govorili so mi naj 

vreščim, se smejem, maham, jokam. Mislim, 

da sem najbolj naravno zgledala v scenah, 

kjer sem jokala... Bilo je dovolj, samo da 

sem pomislila, kako daleč sem od doma in 

kako sem preslepila mamo...”, je pripove-

dovala kasneje.

Ob vstopu v filmsko umetnost si je spreme-

nila ime v Ito Rino. Njena kariera se je nato 

samo še vzpenjala, vrhunec je doživela 

v filmu Erotikon iz leta 1929 pod taktirko 

znanega režiserja Gustava Machatyja. Nas-

topala je v čeških in nemških filmih in posta-

la ena najbolj znanih igralk v tridesetih letih 

20. stoletja. Na vrhuncu slave, leta 1931,  je 

igralka dolgoletno zvezo z inženirjem Mi-

odragom Đorđevićem iz Beograda, ki se je 

začela po njenem prihodu v Berlin, kronala 

s poroko. Nameravala je zapustiti film, a 

se je na srečo hitro vrnila v filmski svet in 

posnela še več filmov. Obdobje okupacije 

je Ita Rina preživela umaknjeno v Beo-

gradu in Vrnjački banji ter skrbela za sina 

in hčerko. Po vojni je ponudila svoje bo-

gato filmsko znanje novi oblasti, a naletela 

na zid molka in podcenjevanja in ni dobila 

novih vlog. Zadnjič je igrala v epizodni vlo-

gi filma “Vojna” Veljka Bulajića leta 1960. 

Sredi šestdesetih se je umaknila iz javnega 

življenja in se preselila v Budvo, kjer je um-

rla maja 1979, med katastrofalnim potre-

som. Pokopana je na Novem pokopališču 

v Beogradu, njen muzej pa je v čudovito 

obnovljeni Škrateljnovi domačiji v Divači, 

kjer je mala deklica, ki jo je čakala pot slave 

in občudovanja, preživela najzgodnejša 

otroška leta.

V Divači pa je bila na železniški postaji 

tistega lepega pomladnega dne ura že 

čez četrto, ko je s polurno zamudo pripeljal 

vlak. Kako lepo se je peljati z vlakom, ko 

se brez skrbi zaziraš skozi okno in pustiš 

mislim, da plavajo po svoje, zdaj naprej, 

zdaj nazaj po ogrlici trenutkov, ki povezu-

jejo preteklost s sedanjostjo in vse minulo 

z vsem, kar še pride.

Na vrhu Vremščice 

ita Rina v bronu na 
dvorišču nekdanjega domaŽelezniška postaja 

Škrateljnova domačija v divači kraj 
otroštva ite Rine

Pot v dolino
Maja cvetijo pod 
Vremščico divje 

potonike

Divje perunike

Ura hoda je že za nami

Mrk možak ali le markacija?
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Na pragu poletja se  mnogi odločijo, da se bodo več gibali in 
bolje skrbeli za svoje zdravje. skupina ameriških strokovnjakov 
za športno medicino in psihologijo je v sodelovanju s trenerji in 
zavzetimi rekreativci izoblikovala vrsto nasvetov, kako se lotiti 
gibanja, v njem napredovati, vztrajati in doseči pričakovane učinke. 
Osnovna je peterica ključnih korakov: družabnost, igra in delo, 
učenje, sprostitev in naklonjenost.

Živahno in veselo

kaj je treba Storiti?

druŽabnoSt

Socialna komponenta igra po izsledkih 

številnih znanstvenih raziskav odločilno 

vlogo za glavnino navdušenih rekreativcev. 

Srečevanje in druženje sta za gibanje 

kot sol in poper v okusni jedi. Ljudje smo 

družabna bitja, zato je večina naklonjena 

komunikaciji in druženju tudi na spre-

hodu (pri hoji, teku), med vrtenjem pedal, 

pohodništvom, planinarjenjem, telovadbo 

itd. Strokovnjaki poudarjajo, da je kom-

binacija gibanja in družabnosti v prim-

eru melanholije in depresije prav tako ali 

tekst: N. M.

5  KLjučNih  KOraKOV    

Gibanje  
je zdravje

celo bolj učinkovita kot zdravila. Nobeno 

zdravilo namreč ne more popolnoma na-

domestiti prijetne bližine, iskrenega pogo-

vora, odprtega sodelovanja, spodbudnega 

okolja in dobrohotne čustvene podpore. 

Britanski znanstveniki so z vrsto raziskav 

in študij v zadnjih desetletjih dokazali in 

potrdili zdravilno moč prijateljstva in nak-

lonjenosti ter njun pozitivni vpliv na telo in 

dušo tudi pri diabetikih in ostalih kroničnih 

bolnikih. Družabnost in priljudnost pred-

stavljata pomemben element zdravega, 

srcu in ožilju, presnovi in organizmu nas-

ploh prijaznega načina vedenja, življenja 

in delovanja. Prava, iskrena ljubezen in 

prijateljstvo učinkovito ohranjata človeka 

zdravega, mladega in vitalnega. Stopnja 

tveganja za sladkorno bolezen ter težave 

s srcem in ožiljem je pri razgibanih, odprtih 

in družabnih posameznikih nižja kot pri nji-

hovih zasedenih, osamljenih, vase zaprtih 

vrstnikih. Hkrati pa je družabnik, ki človeka 

spremlja pri gibanju, dobrodošel tudi v pri-

meru zdravstvenih zapletov in drugih ne-

varnosti, saj lahko nudi takojšnjo pomoč, 

nasvet, tolažbo in oporo, pokliče zdravnika, 

reševalce ipd. Primerna družba spodbuja 

navdušenje, motivacijo, pomaga odpravl-

jati zastoje in preprečevati oziroma prema-

govati krize. Zato je za dobre rezultate 

pomembnejša od vrhunske športne garde-

robe in opreme. 

iGra in delo

Kdor si ne zna več predstavljati, kako pri-

jetno in učinkovito združiti gibanje, igro 

in delo, naj opazuje otroke pri igri. Ti se 

nenehno premikajo, skačejo, plešejo, 

tekajo, hodijo, gestikulirajo ipd., ne da bi 

se utrudili ali celo opešali in se naveličali. 

Ravno nasprotno, živahni in dinamični se 

igraje marsikaj novega naučijo in se pri tem 

tudi imenitno zabavajo. Strokovnjaki ugo-

tavljajo, da posamezniki, ki se lahkotno in 

igraje lotevajo telesne dejavnosti, pri njej 

tudi dlje in pogosteje vztrajajo ter dosežejo 

želene spremembe. Gibanje, ki za mnoge 

ne predstavlja le igre, marveč tudi in pred-

vsem delo, potrebuje določeno mero 

brezskrbnosti in lahkotnosti, da se človek 

preveč ne napreza, da ne skuša zastav-

ljenih ciljev doseči s stisnjenimi zobmi in 

pestmi, da ni izmučen od pretiranega ga-

ranja v želji po čimprejšnji zmagi in da se 



brezkompromisno ne žene preko meja 

svojih zmožnosti. Lahkoten, igriv sprehod, 

v kombinaciji z živahnim tekom in poskoki, 

organizmu bolj koristi kot neusmiljen tek z 

neizprosnim občutkom dolžnosti, ne glede 

na izgubljene kalorije.

Kanček igrivosti je učinkovito sredstvo 

proti neprijetni rutini in posledičnemu 

dolgočasju, ki v številnih primerih botrujeta 

prezgodnjemu koncu tudi najbolj obetavnih 

gibalnih poskusov. Podobno kot pri igri, 

tudi pri telesni dejavnosti in gibanju človek 

potrebuje nove poglede in pristope, zato 

domiselna, inovativna fizična dejavnost or-

ganizmu veliko bolj koristi od ustaljene in 

prežvečene rutinske vadbe.   

Gibalna dejavnost kot kombinacija igre in 

dela je človeku najbolj prijetna, organizmu 

pa najbolj prijazna in koristna. Diabetik, ki 

se odloči, da bo iz dosedanjega garanja 

raje prešel na lahkotno, igrivo rekreacijo, 

pa mora upoštevati, da bo za isti energet-

ski učinek potreboval več časa. Kdor ne 

verjame, naj spet pokuka k otrokom, ki se 

jim pri igri nikoli ne mudi, hkrati pa so tako 

zaposleni, da sploh nimajo časa gledati 

na uro. Sproščujoča, razbremenjujoča in 

zdravilna telesna dinamika je neobčutljiva 

na naglico in imuna na časovno stisko. 

učenje 

Gibanje predstavlja tudi idealno priložnost 

za nabiranje novega znanja, izkušenj in 

kompetenc ter utrjevanje in poglabljanje 

starih. Interaktivno učenje v naravi, na kat-

erega prisegajo otroci in mladina moderne 

dobe, je več kot aktualno tudi pri gibanju 

zdravih in bolnih ljudi. Človek se pri giban-

ju nauči opazovati samega sebe in svoje 

reakcije, si prisluhniti, se bolje razumeti, 

obvladati, prilagajati in spreminjati. Med 

gibanjem si nabira novo znanje in izkušnje, 

ko komunicira s svojimi sopotniki, opazuje 

naravo, okolje, ljudi in dogajanje v njem. Pri 

športu in rekreaciji se človek uči in vzgaja, 

poglablja svoje mentalne 

in značajske potenciale ter 

jih bogati, odpirajo se mu 

nove dimenzije življenja in 

dela, mišljenja in bivanja. 

Išče odgovore na številna 

vprašanja in jih brez poseb-

nega napora pogosto tudi 

najde. 

Učenje in gibanje sta si po-

dobna v vseh treh fazah: 

začetni, vmesni in končni. 

Začetek gibalne dejavnosti 

(poigravanje z mislijo na 

gibanje, sprejem odločitve, 

načrtovanje, izbira strategije 

in konkretizacija) je podobno 

kot v primeru učenja pov-

ezan s skrbmi in s strahovi; 

izzivi, s katerimi se soočajo 

vpleteni posamezniki pa so 

kompleksni in zahtevni. Se-

gajo na telesno, duševno in 

socialno področje ter pogos-

to botrujejo napetosti, obre-

menjenosti in stresu. 

Vmesna faza pri učenju in pri 

gibanju terja zvrhano mero 

potrpežljivosti, vztrajnosti, 

odločnosti in poguma. Zaključna faza pa je 

pri obeh zahtevna, kompleksna in naporna 

predvsem zato, ker se zaradi utrujenosti in 

pomanjkanja motivacije človek nenehno 

sooča s skušnjavo, da bi predčasno vrgel 

puško v koruzo. 

Znanstveniki ugotavljajo, da se s podob-

nimi težavami najbolje spopadajo tisti, ki so 

sposobni prijetne in koristne gibalne nav-

ade čimbolj spretno vplesti v pospešeni 

utrip vsakdanjosti. 

SproStitev

Ko preobremenjeni in zasedeni razmišljate 

o živahni sprostitvi in dinamični razbre-

menitvi, se ju lotite postopoma. Način, po-

gostost  in čas si izberite sami. Za začetek 

sprostitvenemu gibanju vsak dan posvetite 

nekaj več časa in prostora; ko počivate in 

se umirjate, pa poskrbite za pravo mero 

tišine, miru in spokojnosti.

Kadar načrtujete gibanje in se z jim uk-

varjate, se ne bojte stresa in si pred njim 

ne zatiskajte oči, marveč ga vzemite kot 

nekaj vsakdanjega, saj sodi med neizo-

gibne spremljevalce sodobnega človeka 

in mu poleg tegob prinaša tudi številne 

ugodnosti. Zato najprej prerešetajte nje-

gove prednosti in jih izkoristite. Ne poza-

bite, da stres spodbuja organizem k maksi-

malni dejavnosti in učinkovitosti – dejstvo, 

ki ga lahko spretno izkoristite pri telesni 

aktivnosti in gibanju. Pomanjkljivostim in 

slabostim stresa, ki pripomorejo k obole-

vanju, izčrpanosti, slabemu počutju in 

razpoloženju ter prezgodnjemu staranju 

(propadanju) organizma, pa se skušajte 

čimbolj spretno izogniti. Pri tem si lahko 

pomagate z gibanjem, ki krepi človekov 

psihofizično in psihosocialno odpornost. 

K učinkovitemu premagovanju in lajšanju 

posledic preobremenjenosti in stresa 

lahko poleg telesne dinamike in rednega 

gibanja, uspešno pripomorejo še izbrana 

prehrana, ciljna sprostitev, joga, avtogeni 

trening, tai či, meditacija, počitek in spanje, 

družabnost, delo, hobi ipd.

navdušenje in naklonjenoSt

Pozitivna čustva krepijo ugodne učinke 

telesne aktivnosti in gibanja na organizem. 

V raziskavi na prostovoljcih, ki so jo izvedli 

na novi celini, je bila skupina diabetikov, 

ki se je z veseljem lotevala vadbe in v njej 

tudi navdušeno vztrajala za 60 odstotkov 

bolj učinkovita pri obvladovanju krvnega 

sladkorja od svojih vrstnikov v kontrolni 

skupini, ki se je gibala na ukaz, z odpo-

rom in nejevoljo. Iskrena naklonjenost in 

dobrohotna pozornost, namenjeni telesni 

dinamiki, spodbujata ugoden vpliv in ko-

ristno delovanje le-te na organizem. Zato 

poskrbite, da vas bodo ob misli na šport 

in rekreacijo vsakič znova preplavili pri-

jetni občutki, povezani z optimizmom in 

navdušenjem. Pozitivna čustva imajo dvojni 

učinek: človeka spodbujajo k gibanju, ker v 

njem uživa in mu je prijetno, hkrati pa mul-

tiplicirajo ugodne učinke telesne dinamike 

na zdravje, počutje in razpoloženje, pa tudi 

na mladostnost, vitalnost in dolgovečnost.

K navdušenju, motivaciji in elanu lahko 

učinkovito pripomore priljubljena oblika 

gibanja, dobra družba, spodbudno okolje, 

dragoceno znanje in izkušnje, primerna 

garderoba in oprema, optimalni čas gibanja 

itd. Optimizem, ki dokazano krepi zdravje, 

je v kombinaciji z gibanjem in sprostitvijo 

preverjeno učinkovito orožje proti sladkor-

ni bolezni, tako pri preprečevanju kot tudi 

obvladovanju.  

Če ste se ob branju tega članka odločili, da 

boste sami udobne domače copate čimprej 

zamenjali za športno obuvalo in smuknili na 

plano, ne odlašajte. Čas počitnic, ki so pred 

nami, je za to več kot idealen. 
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LOthar hirNeise    

Kemoterapija zdravi raka in 
Zemlja je ravna plošča 
Založba Orbis, Ljubljana, 2011, 629 strani

Pri založbi Orbis je ne-

davno izšla knjiga s 

pomenljivim naslovom, 

ki namiguje, da so uvel-

javljene metode zdrav-

ljenja raka ravno toliko 

uspešne, kot je Zem-

lja ravna, o čemer so bili 

včasih ljudje prepričani. 

Avtor Lothar Hirneise je 

v knjigi zbral in opisal več 

kot sto načinov zdravljen-

ja raka in snovi, ki so se iz-

kazale kot učinkovita pod-

pora pri takem zdravljenju. 

Prvič je opisan program 3 

E, ki je nastal na podlagi 

opisa razvoja bolezni tisočev bolnikov, ki so premagali raka 

v poznem stadiju. Glavne točke tega obetavnega programa 

so preproste: pravilna prehrana, odstranitev strupov iz telesa 

in povečanje energije.

V knjigi se boste seznanili tako z uradnimi kot tudi alterna-

tivnimi načini zdravljenja. Seznanili se boste tudi s tveganji, 

ki spremljajo izbrane metode, kaj mora bolnik nujno vedeti, 

preden sprejme tako zdravljenje in zakaj toliko ljudi umre 

zaradi raka in zakaj ga številni preživijo.

Lothar Hirneise je študiral psihoanalizo in več kot 10 let delal 

v bolnicah kot terapevt. Ko je za rakom zbolel njegov pri-

jatelj, se je posvetil iskanju informacij o uspešnih metodah 

zdravljenja, ki so ga popeljale po vsem svetu. Prelomno je 

bilo srečanje z avtorico knjige Česa vam zdravniki ne pov-

edo Lynne McTaggart. Ustanovil je združenje Ljudje proti 

raku v Nemčiji. Več let je sodeloval tudi z dr. Johanno Bud-

wig, sedemkratno nominiranko za Nobelovo nagrado in 

začetnico oljno-proteinske prehrane namenjene rakavim 

bolnikom. Sedaj vso energijo vlaga v raziskovanje novih 

metod zdravljenja in širjenju informacij obolelim in njihovim 

najbližjim.

Ker je tudi rak, tako kot diabetes, kronična nenalezljiva 

bolezen, ki je v veliki meri pogojena z dolgoletnim napačnim 

načinom življenja, je bilo zanimivo preveriti, kaj je tisto skup-

no, najpomembnejše, kar nas ohranja zdrave ali pripomore 

k zdravljenju, če je diagnoza že podana.  Ne moremo se bolj 

strinjati s tem nemškim oporečnikom vsemu konvencion-

alnemu, ko središčno vlogo v človeškem življenju pripiše 

redu in pojasni:«Za ljudi, pa tudi za živali in rastline to pomeni, 

da je ena naših glavnih nalog vsakodnevno vnašanje reda v 

naša življenja. To najpogosteje delamo s pomočjo svetlobe, 

hrane in naših misli… Čim starejši smo, več napora moramo 

posvetiti temu področju in obenem nam to postaja tudi 

pomembnejše.»

V tej zanimivi in kontraverzni knjigi boste vsekakor našli izziv 

in podlago, da moč za uspešnejše zdravljenje svoje bolezni 

najdete v sebi in ne izgubljate dragocenega časa, volje in 

energije s pričakovanjem, da vam bo vse rešil vaš zdravnik.

RECENZIJA



O kinavo, otok v arhipelagu Rjukju, 

ki je s svojo površino 1434 

km2 največji v razgibanem in 

razčlenjenem otočju na robu 

Vzhodnega kitajskega morja, so znan-

stveniki v preteklem stoletju krstili za “Otok 

dolgovečnosti”. Gosto naseljena obmorska 

pokrajina ima dobrih 1,2 milijona prebival-

cev, med katerimi je zelo veliko živahnih in 

čilih starostnikov. Otok, ki je znan tudi kot 

nekdanja pomorska baza ameriške vojske 

(od 1945 do 1972) in se danes preživlja pred-

vsem z ribolovom, poljedeljstvom, lahko 

predelovalno industrijo in turizmom, velja 

za svetovni fenomen, saj je število zdravih 

stoletnikov na kvadratni kilometer največje 

v svetovnem merilu. Glavnina izmed njih je 

v dobri telesni, duševni in socialni kondiciji, 

kronične bolezni srca in ožilja, diabetes, 

obolenja gibal, presnove in živčevja, ki 

pestijo veliko mlajšo evropsko populacijo, 

pa so med njimi prava redkost.

Na Okinavi je starost spoštovana in cen-

jena, zato je nihče ne omalovažuje, obnjo 

se nihče ne spotika in nikogar posebej ne 

vznemirja, marveč vzbuja občudovanje in 

priznanje. Podobno, kot v glavnini visokoraz-

vite zahodne poloble častijo mladost, na 

Okinavi, kjer povprečna življenjska doba 

pri moških znaša zavidanja vrednih 78 let, 

za ženske pa kar 86 let, cenijo, spoštujejo 

in podpirajo starost. Obravnavajo jo kot re-

zultat in posledico zdravega, poštenega in 

navdušenega življenja in dela.      

Elegantno, diskretno in gracilno staranje 

- napredovanje v modrosti, izkušenosti in 

dolgovečnosti, je za žilave prebivalce Oki-

nave del železne tradicije, navada, ki se ji ni-

majo namena odpovedati. Staranje smatrajo 

kot izziv in priložnost, prednost in milost – 

pot do modrosti, umirjenosti in spoštovanja. 

S staranjem pride do obvladovanja življenja 

in presenečenj, ki jih prinaša. Starost častijo, 

občudujejo in slavijo, v nasprotju z zahodn-

jaki, ki svoja leta skrivamo in se jih sramu-

jemo, ker se starosti bojimo in se ji skušamo 

na vsak način izogniti. V skladu z žlahtno 

tradicijo na Okinavi človeka smatrajo za 

otroka ali vsaj mladostnika do 55 leta. O 

kakem Abrahamu, podcenjevanju in odpisu 

pri petdesetih, po vzoru zahodnega sveta, 

na otoku dolgovečnosti ni ne duha ne sluha. 

Potem Okinavec preide fazo odraslosti in 

starosti, ki traja do 97 leta starosti. Ko človek 

dopolni častitljivih 97 let, pa se celo mesto 

veseli in proslavlja njegovo ponovno vrnitev 

v otroštvo, oziroma drugo mladost, kakor 

Okinavci imenujejo tretje življenjsko ob-

dobje. V pozni starosti je človek v marsičem 

dejansko zelo podoben otrokom, ki se ves-

elijo življenja in znajo uživati v vsem, kar jim 

prinese na pot. Zato ne preseneča dejstvo, 

da je med tamkajšnjimi 100 in več letniki le 

tretjina takih, ki potrebujejo pomoč in oskr-

bo, ker so bolni ali onemogli.

Tretjina je takih, ki sami skrbijo zase in za 

svoje potrebe, tretjina posameznikov, ki so 

na svoji torti že pihnili 100 ali več svečk, pa 

še vedno skrbi za svoje domače, vodi gos-

podinjstvo, obdeluje vrt, nakupuje ali se celo 

ukvarja s pridobitno dejavnostjo in tako v 

starosti, ko njihovi vrstniki drugod po svetu 

le še počivajo, še naprej ustvarja dragoceno 

dodano vrednost in jo tudi uspešno ponuja 

trgu. In to ne zato, ker bi bili prisiljeni zaradi 

pomanjkanja denarja – na Okinavi praktično 

ni revščine – marveč zato, ker radi delajo in 

se učijo, ker učenje in delo sodita med nji-

hove primarne vrednote.

Živahni sivolasi prebivalci Okinave s svo-

jim življenjem vsak dan znova potrjujejo in 

izpričujejo, da je starost relativna, pogojena 

predvsem s človekovo psiho, s spremembo 

duševnosti, odnosa do samega sebe, svo-

jih bližnjih in svojega okolja. Iz povsem ba-

nalnih razlogov si človek nenadoma začne 

domišljati ali celo verjeti, da je star  pri 30, 

40, 50, 60 ali 70 letih; prestar, da bi si lahko 

privoščil reči, ki so namenjene mlajšim.

Priznani strokovnjak, raziskovalec in avtor, 

dr. Deepak Chopra iz ZDA poudarja, da je 

starost stanje, ki se najprej pojavi (rodi) v 

človekovi duševnosti, temu pa kmalu sledi 

tudi organska podoba posameznika, ki v 

prepričanju, da je “že v letih”, postaja vse 

bolj počasen, previden, preudaren, omahl-

jiv, okoren, pogosto celo zavrt, zadržan in 

zamorjen. Najhitreje se postarajo ljudje, ki 

se zaprejo vase, zreducirajo socialno plat 

svojega življenja, nehajo razmišljati, se učiti 

in ustvarjati, se veseliti in biti radovedni, ig-

rivi in nagajivi.

Na OKiNawi

staranje kot priložnost 
in svetel vzgled

Zaskrbljeni nad ekspanzijo diabetesa na  
visokorazviti zahodni polobli, populaciji, ki se sooča z največjim 

zdravstvenim tveganjem v zgodovini, zdravniki priporočajo, naj se 
zgledujejo po poševnooki populaciji otoka zdravja, Okinave.

tekst: N. M.

Živahno in veselo



Leta 2010 so izvedli raziskave na pomembnih celicah našega 
telesa ter na biomolekulah, ki so proizvod naših celic in so pravi 
pokazatelji sprememb v delovanju celic. Te raziskave so poka-
zale, da Cellfood® učinkovito zaščiti pred oksidativnim stresom 
vsaj dve zelo pomembni biomolekuli našega organizma. to sta 
glutation kot nam lastni antioksidant (reducirana oblika gluta-
tiona - gsh) in prenašalka dedne zasnove  (desoksiribonuklein-
ska kislina - DNK). 
Iste raziskave tudi kažejo, da Cellfood® ščiti pred oksidativnim 
stresom eritrocite in limfocite, osnovna celična sistema,  kar 
predstavlja zaščito pred poškodbami ter njihovim predčasnim 
in prekomernim odmiranjem.
Podatki, pridobljeni v tej študiji, potrjujejo zaščitno antioksi-
dativno delovanje Cellfooda, ki  omogoča preprečevanje in 
odpravljanje številnih fiziopatoloških simptomov, povezanih 
z oksidativnim stresom, od staranja, anemije pri športnikih, 
fibromialgičnega sindroma z nevarnostjo srčnih in krvožilnih 
zapletov, do neurodegenerativnih nepravilnosti in razvoja raka. 

www.diabetes.si 

naročanje revije: 
PO teLeFONu 01 542 50 04

e-mail: revija.dita@siol.net

enoletna naročnina  
na revijo (6 številk)  je 16 euR.

Bolezni oči zaradi

Februar 2011   Cena: 3,20 € www.diabetes.si

Medicina in diabetes ♦ diabetolog svetuje ♦ Kaj lahKo jeM? ♦ Zdrava Kuhinja ♦ Živahno in veselo ♦ eni in drugi ♦ vesti

Pege  

tip 1 in 2 diabetes pri otrocih in mladostnikih

Jožica ČeČeliČ

hujše od diabetesa

diabetesa
Kvinoja
mati vseh semen

učiNKOVita Zaščita BiOMOLeKuL iN CeLiC Našega 
OrgaNiZMa PreD OKsiDatiVNiM stresOM    

adijo prehitremu 
staranju in  
degenerativnim 
spremembam



Na spletnem naslovu www.
diabetes.si se nahaja portal, ki smo 
ga ustvarili za vas. Naša želja je, 
da bi vam olajšali pridobivanje 
informacij in podatkov o sladkorni 
bolezni. Na njem vam s pomočjo 
širšega kroga strokovnih sodelavcev 
različnih specialnosti kar najhitreje 
zagotavljamo aktualnosti o 
zdravljenju, prehrani in vsakdanjem 
življenju z diabetesom. 

Področja informacij, ki vam jih 
portal ponuja:

♦ O diabetesu (aktualne informacije)
♦ Diabetična prehrana
♦ Knjigarna
♦ Diabetolog svetuje
♦ revija Dita
♦ Forum
♦ Mediji
♦ Aktualno

Portal www.diabetes.si  je vez med 
ljudmi z diabetesom, njihovimi 
bližnjimi in vsemi, ki jih diabetes 
zadeva ter tistimi, ki o diabetesu 
vedo več. Da bo ta vez čim 
močnejša, si želimo tudi vašega 
sodelovanja, posredujte nam svoje 
izkušnje na forumu, povprašajte 
za nasvet diabetologa in se nam 
pridružite pri soustvarjanju portala. 

Želimo si, da bi vam s portalom 
prihranili odvečne skrbi in čas pri 
vašem obvladovanju diabetesa in 
zmanjšali skrbi, kako se spoprijeti z 
napori vsakega novega dne.
Pridružite se nam tudi na naši 
facebook strani.
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O POrtaLu     sTrAH  
ima velike oči
V oddaji Preverjeno, ki je bila na sporedu 31. maja, ste predvajali 
zelo aktualen prispevek o zdravljenju krvnega tlaka in holesterola, 
ki je pokazal na predimenzioniranost farmacevtskega pristopa k 
omenjeni problematiki. 

N ekateri slovenski zdravniki so 

se v zvezi s tem tudi izjavili, 

pri čemer nas je začudila iz-

java zdravnice Nene Kopčaver 

Gučer, da bi se v nekaj mesecih, ki jih 

človek potrebuje, da si uredi holesterol 

s hrano, lahko zgodilo marsikaj, zato 

zdravnik raje predpiše zdravilo, kot da bi 

tvegal. Ne verjamemo, da je spodbujanje 

pacienta k zdravemu načinu življenja v 

nasprotju s katerokoli medicinsko doktrino 

na katerem koli področju medicine, zago-

tovo pa velja pri preventivi in zdravljenju 

srčno žilnih obolenj, raka in diabetesa. Ne-

davne raziskave so pokazale, da se lahko 

pozitivne spremembe v zdravju pokažejo 

že v šestih tednih zdravju posvečenega 

življenja.

Za holesterol obstajajo podatki, da se 

opazno zniža po dveh mesecih prehran-

jevanja z živili, ki vsebujejo veliko vlaknin 

(stročnice, zelenjava, itd.) in omejevanju 

tistih, ki vsebujejo škodljive maščobe.

Zato je strah omenjene zdravnice preti-

ran, vsekakor pa bolj razumljiv, če vemo, 

da nima nič proti oglaševanju izdelkov 

namenjenih "izboljšanju" zdravja po radiu. 

Večkrat letos smo jo lahko slišali v oglasni 

oddaji na Valu 202  in konsekvetno novi-

narsko delo bi moralo pod vprašaj postav-

iti tudi njeno ravnanje, ko se je izpostavilo 

ginekologinjo, ki je oglaševala po televiziji.

Zdravnik, ki pod  pretvezo skrbi za zdravje 

oglašuje katerikoli izdelek v kateremkoli 

mediju, objektivno ni verodostojen, kajti 

njegova pristranskost je na strani plačnika. 

Takemu zdravniku ne gre vsega verjeti in 

to se je v vaši oddaji jasno pokazalo tudi v 

primeru Kopčaver Gučkove.

Kako vedeti, kateri bolnik je ogrožen zara-

di srčno žilnega zapleta zaradi previsoke-

ga tlaka pa se je v istem prispevku vprašal 

dr. Poredoš. Njemu sicer lahko verjam-

emo, ni pa nujno, da ima čisto prav. Vseka-

kor se da v veliki meri predvideti, kdo je 

bolj ogrožen in kdo manj. Navedimo samo 

dva aktualna dejavnika tveganja: diabetes 

in izguba delovnega mesta. V prvem pri-

meru, ki je aktualen zaradi epidemičnosti, 

je ogroženost, da bo človek zaradi diabe-

tesa doživel srčni infarkt ali možgansko 

kap od dva do štirikrat večja (gre za enega 

najpogostejših zapletov diabetesa).

Če pa delavec izgubi delovno mesto, kar 

je žal aktualnost slovenske družbe v sodo-

bnem času,  se petkrat poveča nevarnost 

infarkta, oz. možganske kapi  v obdobju 

treh let po odpustu. Kajpak je treba te 

podatke poznati in se  pri pacientu o njih 

pozanimati.

O tem, da bi se spraševali o zdravstvenih 

pravicah odpuščenih ljudi, če vemo, da 

je nezaposlenost med dejavniki tveganja 

za najpogostejše kronične nenalezljive 

bolezni, med njimi tudi diabetesa, ki se mu 

v naši ustanovi največ posvečamo, boste 

morda spregovorili v kateri od vaših pri-

hodnjih oddaj. Izguba delovnega mesta je 

namreč izguba zdravstvenega potenciala 

in s tem tudi ene od osnovnih človekovih 

pravic – pravice do zdravja.

Vesti

zavod diabeteS

Sp
reminjam

o
 

diabeteS

diabetes.si

Darja Lovšin, urednica revije Dita

Zgornje pismo smo ustvarjalcem oddaje 
Preverjeno poslali 1. junija 2011

NAŠE PISMO
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PRaViLna ReŠiteV ZadnJe KRiŽanKe
OFsajD,BrODar, Larisa, ONa, Nh, čK, PiM, NiŽiNa, VasiLa, 
straNKarstVO, treKiNg, ViKtOr, rOPOtaNje, aiDa, OD-
BOr, Piet, rOB, gerD, ZiBKa, ONtaKe, uLjaNiK, steNičNiK, 
ajDa, tarta, uta, seaD

PRaViLnO ReŠiteV Je POsLaL:

Franjo Tomazini, Ulica generala Levičnika 14c, 6000 Koper,  
ki bo prejel poučno knjižno darilo Zdravo.Sladko. čestitamo!
rešitve nagradne križanke pošljite do 10. julija 2011 na naslov: 
revija Dita, Bezenškova 18, 1000 Ljubljana. Nagrajenec bo  
prejel  knjigo 101 odgovor na vprašanja o diabetesu.
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