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Umetnost preživetja

U v o d n i k

Kako zelo se časi spreminjajo, lahko vi-
dimo na področju diabetesa. Letos je mi-
nilo petnajst let od prve izdaje naše Dite, ki 
smo jih praznovali delovno s simpozijem, 
o katerem lahko berete v nadaljevanju. S 
police sem potegnila v rdeče platno vezan 
prvi in drugi letnik revije z letnicama 1995-
96 in začela prelistavati že malce orume-
nele strani ter naključno prebirati članke, 
kar mi pritegne pozornost naslov »Deklica 
z lončkom«. Upokojena gospa z diabete-
som tipa 1 se spominja, kako je kot triletna 
deklica s seboj vedno prenašala lonček, ki 
ga je uporabljala za pitje vode in za igra-
nje. Večna žeja in srbenje, zaradi katerega 
so jo s tabletami ogabnega okusa zdravili 
proti glistam, v tistih časih pred drugo sve-
tovno vojno niso bili dovolj jasen namig 
na diabetes, volčja lakota malega otro-
ka pa je bila v vojnem pomanjkanju le še 
dodaten problem. Prišel je dan, ko so ji v 
Dečjem domu le postavili diagnozo »slad-
korna bolezen«, ji predpisali dieto in inzu-
lin. Nekoč, hodila je že v šolo, vojna pa je 
še vedno trajala, jo je popoldne začel da-
jati spanec in tako je legla ter zaspala. Iz 
spanja se je zbudila s kričanjem, nato pa 
ni mogla več spraviti iz sebe niti besedice. 
Mati jo je hitro odpeljala k zdravniku, kjer 
so ugotovili, da je punčka pomotoma do-
bila namesto običajnega inzulinskega od-
merka s štiridesetimi enotami enkrat večjo 
koncentracijo. Takrat bi lahko umrla, am-
pak ni, doštudirala je fizioterapijo in vse do 
upokojitve pomagala ljudem iskati krajšo 
pot iz bolezni v zdravje, ob četrtkih popol-
dne pa je še vodila telovadbo na ljubljan-
skem Taboru. 

In danes?  Malo bolje je že, ampak tudi 
veliko slabše. Otroci in najstniki še vedno 
zbolevajo za diabetesom tipa 1, v povpre-

čju 50 do 60 na leto, smo slišali na nedav-
nem letnem srečanju »sladkorčkov« in nji-
hovih staršev na pediatrični kliniki. Seveda 
je dandanes, ko so informacije o vsem do-
stopne vsakomur, ki vsaj malo bere in upo-
rablja računalnik, čas od izbruha bolezni 
do postavitve diagnoze precej krajši. Vča-
sih že starejši brat ali sestra, ker pač sode-
luje v šolskem tekmovanju o poznavanju 
diabetesa, posumi na to bolezen, toliko že 
ve o pretiranem pitju in lulanju. Znanja o 
diabetesu je v primerjavi s preteklimi časi 
na razpolago, da bi še odkritelja inzulina 
Banting in Best začudeno gledala. V za-
dnjem desetletju so mladi pacienti upravi-
čeni do inzulinske črpalke, ki je najpopol-
nejši tehnični nadomestek prave trebušne 
slinavke in svojo bolezen poznajo tako do-
bro, da se lahko z lečečim diabetologom 
pogovarjajo v kolegialnem vzdušju. Skriv-
nosti so razkrite, pred vrati so obeti še eno-
stavnejšega zdravljenja z zdravili v razvo-
ju, pa matičnimi celicami in regenerativno 
medicino, a vseeno je odgovor na vpraša-
nje, ali smo lahko zadovoljni, žal, ne.  

Pred petnajstimi leti smo v Diti zapisa-
li, da je na svetu 100 milijonov diabeti-
kov, kar se je zdelo ogromno,  vsekakor pa 
trikrat več kot leta 1987. Leta 2006, ko je 
OZN diabetes razglasila za epidemijo, se je 
števec obolelih, ki se neusmiljeno vrti vse 
hitreje in hitreje, zavrtel do 246 milijonov. 
Vsak čas bo prišel do tristo milijonov in to 
tudi na račun mladih, ki so začeli zboleva-
ti za diabetesom tipa 2, ker so predebeli. 
Torej je dandanes kljub medicinsko teh-
ničnemu napredku zdravje težje ohrani-
ti, kot nekdaj. Natanko pred petnajstimi 
leti smo v decembrski Diti poročali o kon-
ferenci, ki so jo slovenski diabetologi skli-
cali ob 50- letnici diabetologije na Sloven-

skem. V polni dvorani poslovne zgradbe 
na Litijski cesti v Ljubljani so predstavili iz-
hodišča za nacionalni program zdravstve-
nega varstva diabetikov, o čemer je nato 
tekla beseda tudi na okrogli mizi. Na fo-
tografijah pomembni predstavniki stro-
ke in zdravstvene oblasti: Kocijančič, Šorli, 
Medvešček, Mrevlje, Kržišnik, Koselj, Košir, 
predstavnica svetovne zdravstvene orga-
nizacije, v ozadju nekateri znani, takrat še 
mlajši obrazi. Vsi nedvomno zavzeti, da bi 
šle stvari na bolje, a kaj, ko niso šle. Danes 
vemo, da dosega dobro glikemijo komaj 
ena tretjina zdravljenih bolnikov in gre po-
temtakem ogromno denarja iz zdravstve-
ne blagajne v nič, oziroma, bodo stroški za 
zdravljenje diabetičnih komplikacij še tri-
krat večji. Da ne bo pomote, na tej konfe-
renci pred petnajstimi leti sploh še ni bilo 
govora o preprečevanju diabetesa, pač pa 
le o boljšem zdravstvenem varstvu. Z da-
našnje perspektive lahko sklenemo, da 
je vse napredovalo – le diabetesa je ved-
no več. Celo v skupini prebivalstva, kjer 
ga včasih ni bilo, je danes prisoten. Zato 
bi bilo res neumno še vedno  na prvo me-
sto postavljati znake diabetičnega obole-
nja, kadar gre za tip 2. Saj je čisto jasno, da 
je samo vprašanje časa, kdaj ga bo dobil 
debel človek s prevelikim trebušnim obse-
gom. Odgovor na vprašanje, zakaj se ljudje 
debelijo, presega ozke medicinske okvire. 
Morda je čas za novo disciplino, praktično, 
ljudsko, vsakodnevno - umetnost preži-
vetja. Ta nam bo prav prišla v kriznih časih, 
za katere ne vemo, ali se bodo sploh kdaj 
končali. Umetnost preživetja bi morali po-
znati in prakticirati od jutra do večera, kaj-
ti bolezen bo vse dražja. Da bi vas ta nova 
disciplina razsvetlila, osvojila in vam bila v 
veselje, vam iz srca želim v letu 2011. 

DARJA LOVŠIN
urednica
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Simpozij

Zdravljenje in prehrana 
starejšega bolnika z diabetesom

V nacionalnem programu za diabetes, 
pripravljenem konec lanskega leta so 
nekatere skupine prebivalstva (nosečni-
ce, mladostniki) posebej obravnavane, 
vendar med njimi ni starejših ljudi, če-
prav je to skupina z največjim deležem 
diabetesa (20% obolevnost) in največjo 
ogroženostjo zaradi kasnih zapletov. To 
je bil neposreden povod za organizacijo 
simpozija, je v uvodnem referatu pouda-
rila Darja Lovšin, univ.dipl. pol., direktori-
ca Zavoda za izobraževanje o diabetesu, 
kajti zdravljenje in prehrana starejšega 
bolnika z diabetesom imata svojo speci-
fiko, ki jo je treba prepoznati in jo v stro-
kovnih postopkih upoštevati. 

Slovenske smernice in priporočila o 
prehrani in diabetesu

Pri diabetesu je prehranska terapija 
vrednotena kot postopek zdravljenja, ki 
neposredno vpliva na potek bolezni, težo 
bolezni, pojav komplikacij in s tem tudi 
na stroške zdravljenja. V polpreteklem 
obdobju je prehransko politiko Slovenije 
na različnih področjih, tako tudi za skupi-
ne prebivalstva s posebnimi potrebami, 
kamor sodijo oskrbovanci v domovih za 
starejše, opredeljeval Nacionalni program 
prehranske politike od 2005 do 2010, ki ga 
je sprejelo Ministrstvo za zdravje R Slove-
nije. Cilji, ki jih vsebuje ta vzorno priprav-
ljen in praktičen dokument, so veljavni 
tudi za naslednjo »petletko«.

Leta 2008 so izšla Priporočila za pre-
hransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah 

Tekst: DARJA LOVŠIN
Foto: ROK MALEK 

in starostnikov v domovih za starejše ob-
čane, v katerih so tudi priporočila za di-
abetes. Sodeč po Praktikumu jedilnikov 
zdravega prehranjevanja bolnikov v bol-
nišnicah in starostnikov v domovih za sta-
rejše občane, ki je izšel skupaj s Priporočili 
kot njihova praktična izpeljava in vsebuje 
tudi jedilnike za bolnike s sladkorno bo-
leznijo, je zdrava prehrana starostnikov z 
diabetesom (in zapleti) nekaj zelo kompli-
ciranega, kar pa seveda ni res. Zdravstve-
ne spremembe, povezane z diabetesom 
in dejavniki, ki spremljajo staranje, resda 
narekujejo spremenjen način prehrane, 
ki pa se, kot je bilo poudarjeno na sim-
poziju, bistveno ne razlikuje od siceršnje 
prehrane, ki jo priporočamo starejšim. 

Višji HbA1c in poenostavljeno 
odmerjanje inzulina

Sladkorna bolezen je zaradi drugačne 
patofiziologije v starejšem obdobju uni-
katna, je na simpoziju opozoril diabeto-
log Damjan Justinek, dr. med., zato za-
hteva zelo individualen pristop. Mejne 
vrednosti krvnega sladkorja niso pov-
sem enake; starejša oseba je bolj podvr-
žena hipoglikemiji, zato je nekoliko viš-
ja vrednost glikiranega hemoglobina še 
normalna. HbA1c v višini 8% je še spre-
jemljiva vrednost, če ni kliničnih znakov 
hiperglikemije. S starostjo se presnov-
ni procesi upočasnijo, pogosto se zniža 
tudi poraba inzulina, pričakovano po 85. 
letu. Izbira napačne hrane, neaktivnost, 
počasen in nizek metabolizem prispeva-

jo svoje k porastu telesne teže in zaple-
tom zaradi sladkorne bolezni. 

Novosti v zdravljenju sladkornih bolni-
kov v starejših letih skorajda ni. Medicin-
ski principi zdravljenja so enaki, posebno 
ob prekomerni teži se svetuje metformin 
(ITM > 25), ob dejstvu, da znižanje tele-
sne teže tudi pri teh bolnikih ima svoj 
učinek. Resnično novost predstavljajo 
morda samo zdravila, ki izkoriščajo in-
kretinski efekt, za katerega so odgovorni 
hormoni iz črevesne stene, GIP in GLP-1.

Navodila za popravke inzulinskega od-
merka in s tem krvnega sladkorja pri sta-
rejših poenostavimo. Bolnik korigira tera-
pijo glede na to, koliko je krvni sladkor nad 
10 mmol / lit in doda običajnemu odmer-
ku odgovarjajoče število enot. Zelo poe-
nostavljeno, a od starejših dobro sprejeto. 
Pogosta je kombinirana terapija z inzuli-
nom le zvečer, preko dneva pa tablete.

Kako delajo v Sončnem domu?
Aleksandra Zel, dipl. med. sestra je 

predstavila zdravljenje in prehrano sta-

Ko človek že ima diagnozo bolezni, je možno s primernim zdravljenjem, 

prehrano in gibanjem vitalnost ohranjati v pozna leta in odložiti ali preprečiti 

zaplete. To je bilo osnovno sporočilo simpozija Zdravljenje in prehrana starejšega 

bolnika z diabetesom, ki ga je 7. oktobra v Ljubljani organiziral Zavod za 

izobraževanje o diabetesu v sodelovanju s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije. 

Pokrovitelj simpozija je 
bila družba Novo Nordisk
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rejšega bolnika z diabetesom v Sonč-
nem domu v Mariboru, kjer je med 161 
stanovalci 29 obolelih za sladkorno bo-
leznijo. Sladkorno dieto pripravljajo za 
dvajset stanovalcev, devet stanovalcev, 
ki imajo prav tako sladkorno bolezen, 
pa se kljub zdravnikovemu priporočilu 
ni odločilo za sladkorno dieto. Vodja ku-
hinje načrtuje prehrano z dietetikom, s 
katerim skupaj sestavljata jedilnike. Prav 
tako je že vrsto let praksa, da vključujejo 
v sestavo jedilnikov stanovalce. S kakšni-
mi zapleti se najpogosteje srečujejo pri 
stanovalcih s sladkorno boleznijo? Več-
ina ima težave z visokim krvnim tlakom, 
nekaj od njih je že prebolelo ICV, prav 
tako se jih kar nekaj sooča z diabetič-
no retinopatijo, diabetično nevropatijo 
in nefropatijo. Če upoštevamo dejstvo, 
da je sestava starostnikov v domovih 
za ostarele zelo raznovrstna, z najrazlič-
nejšimi prehranskimi navadami in raz-
vadami, kroničnimi obolenji, akutnimi 
boleznimi in spremembami, ki jih prina-
ša starost, lahko sklenemo, da je delo s 
tako raznovrstno populacijo vsej prej 
kot enostavno.

Izobraženim starejšim je lažje
Melita Cajhen, prof. zdr. vzg. s Klinične-

ga oddelka za endokrinologijo, diabe-
tes in presnovne bolezni – Poliklinika je 
pozornost avditorija usmerila na inter-
personalne potrebe starejšega člove-
ka ter različne značajske tipe osebnosti 

(po Golayu). Raziskava strokovne litera-
ture je pokazala, da na uspešno in ka-
kovostno zdravstveno vzgojo starejših 
bolnikov močno vpliva izbira primernih 
andragoško-didaktičnih pristopov. Po-
dročje zdravja je tisto, kjer lahko nastaja 
največ življenjskih prelomnic. Zdravje je 
pri starejših dejavnik, ki definira njihovo 
dojemanje lastnih zmožnosti in tudi nji-
hovo nadaljnjo dejavnost. Ni pa zane-
marljiv tudi podatek, da so bolj izobraže-
ni starejši bolj suvereni pri komunikaciji 
z zdravstvenimi službami, bolj razume-
jo in vrednotijo sporočila v zvezi z njiho-
vim zdravjem in so običajno tudi bolj iz-
najdljivi pri dostopnosti do zdravstvenih 
storitev. Lažje se izogibajo depresijam, 
imajo boljšo samopodobo, so bolj neod-
visni in samozavestni kar prispeva k bolj-
šemu mentalnemu in fizičnemu zdravju. 

Kakšna naj bo prehrana starejšega 
bolnika z diabetesom je na primeru Kli-
ničnega centra obrazložila mag. Nataša 
Trtnik, univ. dipl. ing. iz tamkajšnje službe 
bolniške prehrane in s primerom teden-
skega jedilnika med udeleženci spodbu-
dila živahno razpravo, ki se je dotikala 
tako sestave obrokov kot dnevnega je-
dilnika glede na kalorične deleže od zaj-
trka do večerje. Najbolj zavzete razprave 
pa je bilo deležno naše osnovno živilo – 
kruh in njegov vpliv na krvni sladkor. 

Ob simpoziju je izšel zbornik pre-
davanj, ki ga lahko naročite na 
www.diabetes.si.

Organizacijsko strokovna ekipa simpozija: Darja Lovšin, Nataša Trtnik, Aleksandra Zel, 
Damjan Justinek in Melita Cajhen (z leve)

Udeležence je pozdravil Bojan Koprivnikar, 
predsednik upravnega odbora Skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije

Razstavljalci na simpoziju
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Prepletajo se zmanjšana občutljivost 
za delovanje hormona inzulina (ki edi-
ni v človeškem telesu zmanjšuje raven 
glukoze v krvi)  v perifernih tkivih, pred-
vsem mišicah, nezadostno izločanje in-
zulina iz celic beta v trebušni slinavki in 
prekomeren nastanek glukoze v jetrih. 
Njihova izraženost se pri posameznih 
bolnikih razlikuje in se spreminja tekom 
trajanja sladkorne bolezni. 

Za zdravljenje imamo na voljo zdravi-
la, ki delujejo na vse omenjene nepra-
vilnosti v presnovi glukoze, vključno 
s tistimi, ki zmanjšujejo njeno vsrka-
nje  iz črevesja po jedi. Odločitev, ka-
tero zdravilo izbrati za posameznika, 
je individualna in temelji na upošteva-
nju zgoraj omenjenih značilnosti slad-
korne bolezni in dogovora med bolni-
kom in zdravnikom.  Kljub zdravljenju 
velik delež bolnikov ne dosega ciljnih 

Liraglutid, novo zdravilo za diabetes tip 2

Rezultati slovenske raziskave

Število bolnikov s sladkorno boleznijo skokovito narašča. Po podatkih Svetovne 

zdravstvene organizacije jo ima danes okrog 285 milijonov Zemljanov, do leta 

2030 naj bi to število naraslo na 439 milijonov. Med vsemi tipi močno prevladuje 

sladkorna bolezen tipa 2, ki je po svojem nastanku zelo heterogena bolezen.

vrednosti glukoze v krvi, kar dolgoroč-
no pomeni veliko tveganje za nastanek 
zapletov na ožilju z nemalokrat usod-
nimi posledicami. Neurejena sladkorna 
bolezen je lahko vsaj deloma posledica 
nezadostne učinkovitosti zdravil, oziro-
ma njihovih stranskih učinkov. Zato si 
bolniki in terapevti želijo novih zdravil, 
ki bi bila čim bolj učinkovita s čim manj 
stranskimi učinki.

V zadnjih letih so se na tržišču pojavila 
nova zdravila, ki delujejo na inkretinski 
sistem. V steni ozkega črevesja so celice, 
ki izločajo polipeptidne hormone, med 
katerimi sta tudi dva pomembna inkre-
tina: GLP-1 (glucagon-like polypeptide) 
in GIP (glucose-dependent insulinotro-
pic peptide). Oba spodbujata izločanje 
inzulina takoj po vstopu hrane v ozko 
črevo. Dokazali so, da se več kot polovi-
ca inzulina po jedi izloči prav zaradi in-
kretinskega učinka, ki pa je pri bolnikih 
s sladkorno boleznijo močno oslabljen, 
kar pomembno pripomore k porastu 
glukoze v krvi po obroku. GLP-1 zavira še 
izločanje glukagona iz celic alfa trebuš-
ne slinavke (glukagon zvišuje koncen-
tracijo glukoze v krvi), povečuje občutek 
sitosti in upočasnjuje praznjenje želod-
ca, kar vse vodi k izboljšanju uravnava-
nja glukoze v krvi. 

Oba naravna polipeptida sta neu-
porabna za zdravljenje, ker ju encim 
DPP-4 (dietil-peptidaza) v nekaj minu-
tah razgradi. Zato so znanstveniki raz-
vili sintetične pripravke, ki delujejo na 
inkretinski sistem: mimetike (opona-
šalce) GLP-1, ki imajo biološko aktiv-
nost podobno GLP-1, a so odporni na 
delovanje encima DPP-4 in zaviralce 
DPP-4, ki preprečujejo encimsko raz-

gradnjo telesu lastnih GLP-1 in GIP. Z 
injiciranjem mimetika dosežemo, da je 
njegova koncentracija v krvi približno 
štirikrat večja v primerjavi z naravnim 
GLP-1, medtem ko je pri jemanju zavi-
ralcev encima DPP-4 koncentracija te-
lesu lastnega GLP-1 približno enaka kot 
jo imajo zdrave osebe. Na našem tržiš-
ču so na voljo trije preparati iz skupine 
zaviralcev: sitagliptin (Januvia), valda-
gliptin (Galvus) in saxagliptin (Onglyza) 
ter dve kombinaciji z metforminom, to 
sta Janumet (sitagliptin+ metformin) in 
Eucreas (valdagliptin+ metformin). 

V klinični praksi sta dostopna tudi 
dva mimetika: eksenatid (Byetta) in li-
raglutid (Victoza). Ker sta oba beljako-
vini, ju je potrebno injicirati v podkož-
je.  Eksenatid deluje približno 10 ur in 
ga je zato potrebno dajati dvakrat na 
dan 5 do 10 mikrogramov. Liraglutid je 
97 % identičen z naravnim GLP-1. Do-
datek maščobne kisline mu omogoča 
počasnejše sproščanje iz podkožja in 
večjo odpornost proti razgradnji z en-
cimom DPP-4, zato si ga  bolniki lahko 
injicirajo le enkrat dnevno v odmerku 
0,6  mg ali 1,2 mg ali 1,8 mg. V naspro-
tju z inzulinom mimetiki GLP-1 le red-
ko povzročajo hipoglikemije in zato 
pogoste kontrole glukoze v krvi niso 
potrebne. Med stranskimi učinki je naj-
pogostejša slabost oziroma siljenje na 
bruhanje.

Vsa zdravila, ki delujejo na inkretin-
ski sistem, so registrirana za uporabo pri 
bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2, v 
kombinaciji z drugimi antihiperglikemi-
ki. Niso primerna kot zdravilo izbire na 
začetku zdravljenja in zaenkrat tudi ne 
za kombinacijo z inzulinom. 

Svetnica dr. MAJA RAVNIK OBLAK, dr. med

Tekst: Dr. MAJA RAVNIK OBLAK, dr. med
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V zvezi z dolgotrajnim čakanjem na 
uvrstitev novega zdravila Victoza 
na lekarniške police tudi v Sloveniji, 
potem ko ga je lani Evropska komisija 
odobrila v 29 članicah evropske unije, 
nas zanima, kje in zakaj se zatika?

Zdravilo je v postopku razvrščanja in 
dokler postopek ne bo končan, ga v jav-
nosti ne smemo komentirati. Lahko pa 
se obrnete na proizvajalca oz. njegove-
ga zastopnika v Sloveniji.

Kakšne so cene zdravil za diabetes 
v Sloveniji glede na ostalo Evropo? 
Kako se sploh formira cena nekega 
zdravila pri nas?

Vse cene zdravil v Sloveniji so obliko-
vane v skladu s predpisi, natančneje Pra-
vilnikom o cenah zdravil v humani medi-
cini. ZZZS lahko z imetnikom dovoljenja 
za zdravilo oz. njegovim zastopnikom 

Victoza še vedno v postopku razvrščanja

Zakaj se zatika?
Po pojasnilo, zakaj morajo slovenski bolniki že več kot leto dni 

čakati na novo inkretinsko zdravilo za diabetes tipa 2, smo se 

obrnili na vodjo Oddelka za zdravila pri Zavodu za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije Jurija Fursta, dr. med.

Slovenija sodelovala v mednarodni 
raziskavi

V eni od najuglednejših medicinskih 
revij, v Lancetu, je bila v letošnji aprilski 
številki objavljena raziskava z naslovom 
«Liraglutid proti sitagliptinu pri bolnikih 
s sladkorno boleznijo tipa 2, ki niso bili 
dobro urejeni z metforminom: 26- te-
denska, randomizirana,  vzporedna, od-
prta raziskava«.  

Raziskava je potekala med junijem 
2008 in junijem 2009 v 158 centrih v 11 
evropskih državah, ZDA in Kanadi. Vklju-
čeno je bilo 665 bolnikov s sladkorno bo-
leznijo tipa 2, ki sladkorne bolezni niso 
imeli dobro urejene (glikiran hemoglo-
bin -HbA1c med 7,5 in 10,0 %). V Slove-
niji   smo vključili 36 bolnikov v 3 centrih. 
Namen raziskave je bil po 26 tedenskem 
opazovalnem obdobju primerjati spre-
membo v deležu HbA1c v 3 skupinah 
bolnikov, zdravljenih s podkožnim inji-
ciranjem 1,2 mg liraglutida enkrat dnev-
no (225 bolnikov) ali 1,8 mg liraglutida 
enkrat dnevno ( 221 bolnikov) ali tablet-
ko 100 mg sitagliptina enkrat dnevno 
(219 bolnikov). Vsi bolniki so nadaljevali 
zdravljenje z metforminom. 

Rezultati so pokazali, da je prišlo do naj-
večjega padca HbA1c v skupini, zdravlje-
ni z 1,8 mg liraglutida (za 1,5 %). V skupini, 
zdravljeni z 1,2 mg liraglituda, je bilo zni-
žanje HbA1c za 1,24 %, v skupini, zdrav-
ljeni s sitagliptinom, pa za 0,9 %. Bolniki, 
zdravljeni z liraglutidom, so izgubili po-
membno več telesne mase kot tisti, ki so 
jemali sitagliptin (3,38 kg, 2,86 in 0,96 kg 
v skupinah z 1,8 mg liraglutida, 1,2 mg li-
raglutida in sitagliptinom). Blage hipogli-
kemije je imelo po 5 % bolnikov v vsaki 
skupini. Slabost oziroma siljenje na bru-
hanje je imelo več bolnikov, zdravljenih z 
liraglutidom (27 % bolnikov, zdravljenih 
z 1,8 mg liraglutida, 21 % tistih, ki so se 
zdravili z 1,2 mg liraglutida in 5 % preisko-
vancev, ki so jemali sitagliptin). V razpravi 
so avtorji menili, da je večji padec HbA-
1c v skupinah zdravljenih z liraglutidom 
verjetno posledica večje koncentracije li-
raglutida v primerjavi s fiziološkimi kon-
centracijami telesu lastnega GLP-1, ki jih 
dosežemo pri zdravljenju s sitagliptinom. 
Večji padec telesne teže ob zdravljenju z 
liraglutidom v primerjavi s sitagliptinom 
razlagajo s povečano stimulacijo GLP-1 
receptorjev z liraglutidom.

Zaključek raziskave je bil, da je liraglu-
tid boljše zdravilo za zniževanje HbA1c, 
kot sitagliptin z majhnim tveganjem za 
hipoglikemije, bolniki pa ga dobro pre-
našajo.

Zakaj so bolniki bolj zadovoljni?
Na letošnjem kongresu evropske diabe-

tološke zveze (EASD) v Stockholmu so bili 
iz te raziskave objavljeni tudi podrobnejši 
podatki v zvezi z zadovoljstvom bolnikov 
z zdravljenjem z liraglutidom in sitaglipti-
nom, ki so ga bolniki ocenjevali s pomoč-
jo vprašalnika o zadovoljstvu zdravljenja 
sladkorne bolezni DTSQ (Diabetes Treat-
ment Satisfaction Questionnaire). Bolniki, 
ki so prejemali liraglutid, so izrazili večje 
zadovoljstvo z zdravljenjem svoje slad-
korne bolezni v celoti in trenutnim zdrav-
ljenjem od tistih, ki so jemali sitagliptin. 

Bolj so si želeli nadaljevati s tovrstnim 
zdravljenjem in ga priporočiti tudi dru-
gim bolnikom kot bolniki, zdravljeni s si-
tagliptinom. Avtorji prispevka si to razla-
gajo z dejstvom, da so bolniki, zdravljeni 
z liraglutidom, imeli po zdravljenju slad-
korno bolezen boljše urejeno in so izgu-
bili več telesne teže. Dobri rezultati zdrav-
ljenja so bolnike tako razveselili, da jih ni 
motilo niti dejstvo, da je liraglutid potreb-
no injicirati v primerjavi s sitagliptinom, ki 
ga bolniki jemljejo v tabletah. 

Veseli smo, da so vsa zdravila, ki delu-
jejo na inkretinski sistem že registrirana 
v Sloveniji in tudi že na tržišču, razen li-
raglutida (Victoze). Slednjega žal, iz raz-
logov, ki niso medicinske narave, še ni 
mogoče predpisovati našim bolnikom, 
čeprav je bilo zdravilo odobreno že pred 
letom in pol. 

sklene tudi dogovor o ceni zdravil, tako 
da pri nekaterih zdravilih dosegamo niž-
je cene od najvišjih možnih, ki jih določa 
pravilnik.

Ali imate ta čas v obravnavi še kakšno 
drugo zdravila za diabetes?

O postopkih, ki tečejo, ne dajemo v 
javnost nobenih podatkov.

Kako komentirate podatek, da je 
zdravilo Aspirin v Sloveniji enkrat 
dražje kot na Hrvaškem in sedemkrat 
dražje kot v Grčiji. Zdravilo je namreč 
zanimivo tudi za diabetike, 
ki so v rizični skupini za srčno 
in možgansko kap?

Verjetno imate v mislih Aspirin 500 
mg, ki ni razvrščen in ni predmet dolo-
čanja cen zdravil. Samoplačniška (OTC) 
zdravila namreč niso predmet urejanja 
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Pri družbi Novo Nordisk razumemo 
sladkorno bolezen in smo zavezani 
k čim boljši oskrbi ljudi s sladkorno 
boleznijo. Za osebe s sladkorno bo-
leznijo tipa 2 je zdravilo Victoza® za-
gotovo pomembna nova možnost 
zdravljenja. Prav zaradi tega si še to-
liko bolj prizadevamo omogočiti do-
stop do zdravila Victoza® osebam s 
sladkorno boleznijo tipa 2 v Sloveniji 
v čim krajšem času. 

Žal podrobnejših komentarjev v 
povezavi s postopkom razvrščanja 
zdravila Victoza® na listo zdravil, ki 
jih v celoti ali delno krije Zavod za 
Zdravstveno Zavarovanje Slovenije 
(ZZZS), ne moremo podajati, dokler 
postopek ni zaključen. Lahko pa po-
vemo, da so koristi in vrednost zdra-
vila Victoza® do sedaj prepoznali že 
v 22 državah sveta. Verjamemo, da 
bo tako tudi v Sloveniji; toliko bolj, 
ker smo v naši ponovljeni vlogi za 
razvrstitev zdravila Victoza® na listo 
v največji možni meri upoštevali tudi 
težko ekonomsko stanje in vse več-
jo obremenitev ZZZS in ker ne naza-
dnje zdravilo Victoza® sodi v razred 
novih, inovativnih zdravil, do katerih 
želi Ministrstvo za zdravje bolnikom 
povečati dostopnost. 

Pojasnilo 
proizvajalca 
o razvrščanju 
zdravila Victoza®

cen s pravilnikom. Če pa merite na Aspi-
rin protect 100 mg, ki se uporablja v kot 
antiagregacijsko zdravilo, je cena v skla-
du s predpisi. ZZZS plačuje lekarnam 
ceno zdravila in posebej storitev. Konč-
na cena je pri zdravilih z nizkimi cena-
mi zato nekoliko višja kot v državah, kjer 
se lekarnam plačuje marža, pri zdravilih 
z visokimi cenami pa nižja. To je speci-
fičnost storitvenega sistema, ki ima več 
drugih prednosti.

DARJA LOVŠIN

Oddelek za zdravila skrbi za celotno področje zdravil v ZZZS. 
Področja dela so:
•  Razvrščanje zdravil na listo zdravil, razvrščanje živil za posebne zdravstvene na-

mene,
•  Obveščanje strokovne javnosti (bilten Recept), sodelovanje v do- in podi-

plomskem študiju zdravnikov in farmacevtov, učne delavnice za zdravnike in 
farmacevte, sodelovanje na strokovnih srečanjih,

•  Obveščanje splošne javnosti (skupaj s sektorjem za odnose z javnostmi), pre-
davanja, zloženke

• Nadzori predpisovanja zdravil
• Sodelovanje pri pripravi predpisov na področju zdravil
•  Odločanje o nekaterih dragih zdravilih (npr. Komisija za multiplo sklerozo)

Podatki iz mednarodne študije kažejo 
značilno večje znižanje HbA1c in zniža-
nje telesne teže pri Victozi 1.8 mg kot pri 
Januvii z dodanim metforminom. Po teh 
podatkih je 50 % bolnikov, ki so jemali 
Victozo 1.8 mg lizgubilo >3 % svoje tele-
sne teže medtem, ko je to uspelo le 20 % 
tistih, ki so jemali Januvio, pri čemer je 
bila izguba kilogramov opazno višja.

O študiji
Šlo je za 26-tedensko, randomizira-

no, paralelno skupinsko študijo na 665 
pacientih z diabetesom tipa 2. Bolniki s 
povprečnim glikiranim hemoglobinom 
med 7.5 and 10.0 % so bili zdravljeni z 
1,500 mg metforminom in enkrat dnev-
no z Victozo 1.8 mg, Victozo 1.2 mg ali 
Januvio 100 mg. Delež pacientov, ki je 
dosegel HbA1c nižji od 7 % je bil v pr-
vem primeru 54.6 %, v drugem 43.4 % in 
v tretjem 22.4 %.

Več je bilo tistih bolnikov, ki so izgubili 
preko 3 % telesne teže pri Victozi kot pri 
Januvii® (51% proti 21 %). V povprečju so 
ti izgubili v prvem primeru 6.3 kg in v dru-
gem primeru 5.3 kg.

O Victozi
Victoza je prvi in edini humani GLP-1 

analog, ki ima 97 % podobnost z endo-
genim človeškim GLP-1. Tako kot narav-
ni GLP-1 deluje Victoza (liraglutide) tako, 
da spodbudi beta celice k izločanju inzu-
lina le, kadar je nivo krvnega sladkorja 
visok. Zaradi tega mehanizma glukozne 
odvisnosti v delovanju Victoze je posle-
dično manj hipoglikemij. Mehanizem 
zniževanja krvnega sladkorja vključuje 
tudi ustrezno kasnejše praznjenje hrane 
iz želodca.

Victoza je odobrena v 27 članicah ev-
ropske unije, januarja 2010 pa so jo odo-
brili tudi v ZDA za zdravljenje odraslih z 
diabetesom tipa 2.

Na kongresu EASD o Victozi

Na letošnjem kongresu EASD v Stockholmu so objavli 

najnovejše podatke o učinkovitosti zdravila Victoza za 

zdravljenje diabetesa tipa 2, ki ga je Evropska komisija odobrila 

junija lani. V nasprotju s prevladujočim mnenjem, da bolniki 

dajejo prednost zdravljenju s tabletami pred injiciranjem, 

je bila najbolj zanimiva ugotovitev, da to ni nujno.
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Na ta način poveča izkoristek tiste ko-
ličine inzulina, ki jo telo sladkornega bol-
nika še zmore samo ustvariti. Posledica 
je boljša urejenost glukoze v krvi. Dodat-
no ima metformin ugoden učinek tudi 
na presnovo maščob, dolgoročno pa 
zmanjšuje tveganje za kronične zaplete 
sladkorne bolezni.

Zaradi takšnega specifičnega načina 
delovanja metformina je smiselno, da ga 
v zdravljenje uvedemo čim prej v pote-
ku sladkorne bolezni. Ni torej presenet-
ljivo, da je metformin tako po slovenskih 
kot svetovnih smernicah zdravilo prve-
ga izbora pri zdravljenju sladkorne bo-
lezni tipa 2, seveda ob odsotnosti kon-
traindikacij. To pomeni, da zdravljenje z 
njim začnemo, ko nefarmakološki ukre-
pi (diabetična dieta, telesna dejavnost) 
niso več zadostni za vzdrževanje ciljne 
urejenosti glukoze v krvi.

Tudi kasneje, ko je potrebno intenzivi-
ranje zdravljenja sladkorne bolezni tipa 
2 z dodatnimi zdravili, metformin naj-
večkrat ostane del kombinirane terapi-
je. Metformin sam po sebi ne povzroča 
prenizke vrednosti glukoze v krvi (hipo-
glikemije), je pa ta možna pri kombinira-
nem zdravljenju s sulfonilsečninami, re-
paglinidom ali inzulinom. Zato je tedaj 
potrebna previdnost in pogostejše me-
ritve koncentracije glukoze v krvi.

Odmerjanje in pripravki
Praviloma začnemo z nizkim odmer-

kom metformina 500 mg enkrat ali dva-
krat dnevno in ga nato postopoma v ne-
kaj tednih povišamo na 850 mg oziroma 

Metformin v novi obliki

Vloga metformina v zdravljenju 
sladkorne bolezni tipa 2

Metformin se kot učinkovina v zdravljenju sladkorne bolezni uporablja že več 

desetletij. V nasprotju z nekaterimi drugimi antidiabetičnimi zdravili ne spodbuja 

izločanja inzulina iz trebušne slinavke, pač pa predvsem zmanjšuje sproščanje 

presežka glukoze iz jeter in povečuje občutljivost tarčnih tkiv na inzulin.

1000 mg 2 do 3 krat dnevno, individu-
alno po navodilu zdravnika. Seveda pa 
je nujno potrebno tudi ob zdravljenju z 
zdravili še naprej izvajati nefarmakolo-
ške ukrepe!

Do nedavnega je bilo zdravljenje z 
metforminom možno le v obliki tablet, 
v zadnjem času pa je na voljo tudi v ob-
liki praška za peroralno raztopino. Neka-
teri bolniki imajo težave z zaužitjem ta-
blet in ta novost bo za njih dobrodošla. 
Prašek se hitro raztopi, najbolje kar v na-
vadni vodi ali nesladkanem čaju.

Neželeni učinki metformina 
in kontraindikacije

Tako kot pri vsakem zdravilu, so tudi 
pri metforminu možni neželeni učinki, ki 
se pojavijo le pri manjšem delu zdravlje-
nih bolnikov. Najpogostejše so prebav-
ne težave, kot na primer slabost, boleči-
ne v trebuhu, driska, bruhanje ali drugo. 
Te težave se največkrat pojavijo na za-
četku zdravljenja z metforminom in v 
večini primerov spontano prenehajo. 
Zato svetujemo, da bolniki metformin 
jemljejo med zaužitjem hrane ali takoj 
potem, saj se na ta način zmanjša mož-
nost neželenih prebavnih učinkov.

Metformin je kontraindiciran pri slab-
šem delovanju ledvic in jeter, pri po-
membnem srčnem popuščanju, neka-
terih akutnih stanjih in alkoholizmu. 
Potrebno je redno spremljanje ledvič-
nega delovanja in drugih laboratorijskih 
pokazateljev. Previdnost je potrebna pri 
starejših bolnikih. Najresnejši, a na srečo 
izredno redek zaplet jemanja metformi-

na, je laktacidoza. Prehodno je potrebno 
prekiniti z jemanjem metformina pred 
radiološkimi preiskavami z jodiranim 
kontrastnim sredstvom, pred kirurškimi 
posegi v splošni ali spinalni anesteziji in 
pri nekaterih drugih stanjih.

Zaključek
Kot vidimo ima metformin pomembno 

vlogo v zdravljenju sladkorne bolezni. V 
zadnjem času odkrivajo še nove ugodne 
učinke tega zdravila. Tudi farmacevtski 
pripravki so bolnikom vse bolj prijazni. S 
porastom debelosti in sladkorne bolez-
ni tipa 2 že med mladostniki je jemanje 
metformina vedno bolj razširjeno. Vse-
kakor pa nikoli ne smemo pozabiti na 
velik pomen uživanja primerne hrane in 
izvajanja redne telesne dejavnosti.

DITA
REVIJA O DIABETESU

Tekst: ALEŠ SKVARČA, dr. med.
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Med zaplete, povezane s sladkorno 
boleznijo sodijo tudi spremembe na la-
seh in lasišču. S pojavom diabetesa je 
pogosto povezano tanjšanje las, sčaso-
ma postanejo lasje bolj slabotni in ob-
čutljivi, nastopi redčenje las in prej gosti 
lasje postajajo vse bolj redki. 

V normalnih razmerah človeku izpa-
de okrog sto las na dan. Vse, kar preseže 
to količino, terja posebno pozornost. Če 
opažate pri umivanju las na brisači med 
brisanjem ali na glavniku po česanju več 
las, kot običajno, najprej preverite, kako 
in s čim se hranite ali se znate sprosti-
ti in razbremeniti, poskrbite, da se vsa-
ko noč dobro naspite, pravilno negujete 
svoje lase in lasišče ipd.. Zlasti nenadno 
izpadanje las brez objektivnega razloga 
(gripa, akutna okužba) po ugotovitvah 
ameriških diabetologov lahko predstav-
ljajo prvi znak, ki opozarja na sladkorno 
bolezen. Diabetes namreč povzroča ne-
ugodne hormonalne spremembe v tele-
su sladkornih bolnikov, lahko pa tudi po-
sameznikov v prediabetični fazi.

Med vitamini, ki najbolj koristijo lasem 

Cink in vitamin D
in lasišču zlasti pri izpadanju, so vitamin 
C, vitamin H (biotin) in po najnovejših 
znanstvenih spoznanjih tudi vitamin D. 
Pomanjkanje tega vitamina lahko spod-
budi izpadanje las. Uživanje zadostne 
količine tega vitamina s hrano oziro-
ma prehranskimi dodatki v kombinaci-
ji s sončenjem se je izkazalo za učinko-
vito sredstvo proti izpadanju las, hkrati 
pa spodbuja tudi njihovo regeneracijo 
in revitalizacijo, lasje začnejo spet rasti. 
Diabetiki naj bi izkoristili sončne dni za 
gibanje na prostem, saj zadostuje že 15 
minut sončenja rok dnevno. V prehrani 
naj bo dosti vitamina D , ki ga vsebujejo 
morske ribe (losos, slanik, sardine, tuna), 
jajca (rumenjak), maslo itd. 

Vitamin H (koencim R), ki sodi v skupi-
no B vitaminov, je prav nepogrešljiv za 
normalno presnovo maščob in beljako-
vin., zavira sivenje las, preprečuje izpa-
danje/redčenje las in posledično pleša-
vost pri odraslih in otrocih. Strokovnjaki 
ga priporočajo zlasti diabetikom, saj po-
maga uravnavati raven sladkorja v krvi. 
Optimalna oziroma priporočljiva dnev-

na doza znaša 0,3 mg. Nahaja se zlasti 
v soji (sojina moka), jajčnem rumenja-
ku, govejih jetrcih, cvetači, lososu, špi-
nači, oreščkih, mleku (kravje in kozje) 
siru, arašidovem maslu, pivskem kva-
su, ovsenih kosmičih, korenju, paradiž-
niku, malinah, jagodah, neglaziranemu 
rižu. Najbolje ga je uživati skupaj z osta-
limi vitamini skupne B, vitaminom A in C, 
cinkom in žveplom. Jemanje nekaterih 
zdravil (antibiotiki) poveča potrebo po 
biotinu v organizmu. Med minerali je za 
lase pomemben cink. S cinkom so boga-
ta naslednja živila: meso (telečje, gove-
je, svinjsko in preutnina), ribe in morski 
sadeži (zlasti ostrige), žitni kalčki in pol-
nozrnate žitarice, jajca, bučna semena, 
ingver, gorčična semena, mandlji, araši-
di (nesoljeni), nemastno mleko v prahu, 
pivski kvas in pravi čaj. Pri izpadanju las, 
osteoporozi in sladkorni bolezni je pri-
poročljivo ribje olje, saj poleg vitamina 
D vsebuje tudi cink. Telo ga najlažje iz-
koristi v kombinaciji z vitaminom C, ter s 
kalcijem in fosforjem.

NM

Rosiglitazon ljudem z diabetesom tipa 
2 izboljša reakcije na inzulin, hormon, 
ki ga proizvajajo celice trebušne slinav-
ke in ga telo nujno potrebuje za uravna-
vanje krvnega sladkorja. Če inzulina ni 
(dovolj), ostane glukoza v krvi, kar z leti 
pripelje do zapletov diabetesa. Rosigli-
tazon se veže s posebnim receptorjem v 
celičnem jedru, s tem pa postanejo celi-
ce dovzetnejše na inzulin. Posledično se 
zmanjša količina sladkorja v krvi, zniža 
se raven inzulina, v krvi pa je tudi manj 

Evropska komisija predlaga prepoved prodaje

Rdeča luč za rosiglitazon

Zdravila z učinkovino rosiglitazon Avandia, Avandamet in Avaglim, ki jih izdeluje največja 

farmacevtska multinacionalka na svetu GlaxoSmithKline (GSK), bodo po pričakovanjih v 

najkrajšem času umaknjena iz prodaje. Tako je sklenila Evropska agencija za zdravila 

23. septembra letos, ko je sprejela predlog o prepovedi prodaje.

maščobnih kislin. Roziglitazon poleg 
tega deluje tudi protivnetno.

Že nekaj časa pa so rosiglitazon sumili, 
da ima škodljive stranske učinke na bo-
lezni srca in ožilja in da zadržuje v tele-
su tekočino ter okvarja ledvice. Z leti se 
je seznam kontradikcij za uporabo rosi-
glitazona povečeval, doslej pa so zaradi 
stranskih učinkov tega zdravila bolniki 
proti GSK vložili več kot 13.000 tožb.

Komisija za medicinske izdelke (EMA 
Committee for Medicinal Products) je na 

podlagi pregleda rezultatov raziskav o 
učinkih zdravila ugotovila, da je škodlji-
vost rosiglitazona večja od njegove ko-
risti. Pričakujemo, da bo Evropska komi-
sija kmalu v najkrajšem času izdala tudi 
uradno prepoved prodaje zdravila, vpra-
šanje pa je, ali ni tudi v Sloveniji pri bol-
nikih, ki so se zdravili z Avandio, prišlo 
do kakšnih zapletov zaradi tega zdravi-
la? Po naših preverjanjih zdravila v lekar-
ni Ljubljana ni več mogoče dobiti.

Tekst: JOŽICA KEK
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5 korakov do zdravega življenja 

Nova odkritja v svetu znanosti 
napovedujejo boljše možnosti 
za sladkorne bolnike tipa 2

V Sloveniji ima sladkorno bolezen 
7 % prebivalstva, zaradi nezdravega 
načina življenja pa narašča predvsem 
število bolnikov s sladkorno boleznijo 
tipa 2. Glavni vzroki za sladkorno bo-
lezen tega tipa so predvsem čezmer-
na telesna teža, nepravilna prehrana 
in premalo gibanja. Prizadetih je tudi 
vedno več mlajših ljudi. Tip 2 sladkor-
ne bolezni ima 90 % vseh sladkornih 
bolnikov, z upoštevanjem enostav-
nih nasvetov kampanje »5 korakov do 
zdravega življenja« in poznavanjem 
novih zdravil na trgu pa bi lahko bile 
zdravstvene težave teh bolnikov veli-
ko manjše .

Preprostih »5 korakov do zdravega 
življenja« bolnike ozavešča o pomenu 
lastnega nadzora te bolezni in zdrave-
ga načina življenja:
1.  Poskrbite za zdravo prehranjevanje.
2.   Zmanjšajte telesno težo za vsaj 5–

8 % oz. vzdržujte normalno telesno 
težo.

3.   Vsak dan se vsaj 30 minut ukvarjajte s 
športom.

4.   Redno spremljajte raven krvnega slad-
korja.

5.   Pogovorite se s svojim zdravnikom o 
možnostih vzdrževanja normalne rav-
ni sladkorja v krvi. 
S temi enostavnimi koraki lahko moč-

no zmanjšamo pojavnost bolezenskih 
zapletov in omogočimo bolj kakovostno 
življenje. Za izboljšanje življenja lahko 
največ storimo sami, znanost pa s hitrim 
razvojem pripomore k lajšanju morebit-
nih bolezni, ki lahko vodijo k nezažele-
nim spremembam načina življenja ali 
celo do hudih zdravstvenih težav. 

Tudi na slovenskem trgu je dostopnih 
nekaj zdravil, ki zagotavljajo dober nad-
zor sladkorne bolezni tipa 2, kadar je to 
potrebno. Takšna zdravila se uporabljajo 

za zdravljenje te bolezni, kadar je ni mo-
goče ustrezno obvladati zgolj z zdra-
vim načinom življenja in enim zdravi-
lom v obliki tablet. Gre za novo skupino 
zdravil, ki delujejo tako, da krvni slad-
kor urejajo po fiziološki poti ob majh-
nem tveganju za preveliko znižanje krv-
nega sladkorja (hipoglikemijo). Uvedba 
teh zdravil v zdravljenje k obstoječemu 
zdravilu pomembno prispeva k dobri 
urejenosti krvnega sladkorja. Z njihovo 
pomočjo dosežemo znižanje vredno-
sti glikiranega hemoglobina (HbA1C), 
znižamo raven krvnega sladkorja po 
obroku in raven krvnega sladkorja na 
tešče. Ta zdravila tudi ne povzročijo po-
večanja telesne teže. Uporaba zdravila 
je preprosta, saj vzamemo eno tableto 
zgolj enkrat dnevno in s tem povečamo 
naravno sposobnost telesa za nadzor 
nad krvnim sladkorjem.
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www.bolha.com/novo-leto

Hitra pot do daril. 
Ne zamudite priložnosti in izberite 
čarobna darila na Bolha.com!
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ČUDEN KRVNI SLADKOR

Imam zeta, ki mu sladkor v krvi čudno vari-
ira (čeprav mu diabetes ni diagnosticiran), če 
ima pred jedjo npr. 5.6 ima 90 minut po jedi 
od 3 do 3.5mm. Zanima me ali je možno, da 
mu telo proizvaja preveč inzulina? In še ena 
stvar, začel je v kratkem času zelo hujšat, kaj 
bi to lahko bilo? Za odgovor vnaprej hvala.

Vaša sladka Petra

Spremembe, kot jih navajate pri zetu, so 
zelo sumljive za stanje, ki smo mu včasih rekli 
»pred-diabetes«. Niste napisali dovolj poda-
tkov, a navadno se to dogaja pri prekomerni 
teži in ljudeh, ki uživajo veliko in samostojno 
ogljikove hidrate, škrobna živila. Pri ljudeh z 
večjo težo (ni pa nujno, da samo pri njih) je 
odgovor na porast krvnega sladkorja malo 
zamujen, okvarjena je čisto prva faza hitre-
ga izločanja inzulina, zato pa potem pretiran 
krvni sladkor  3 do 5 ur po jedi zelo pade in 
to bolniki občutijo, medtem ko porasta na-
vadno ne. Ta efekt je še toliko bolj izrazit, če 
gre za izolirano živilo iz škrobne skupine, na 
primer samo kruh in kava za zajtrk, samo ma-
karoni ali krompir za kosilo (bolniki postane-
jo tudi zaspani) in podobno. Načelno sta dva 
ukrepa nujna: uvedba vsaj blage sladkorne 
diete z znižanjem čistih škrobnih živil v pre-
hrani in povečanje balastnih snovi v prehra-
ni, vedno naj bo polovica kalorij v obroku v 
obliki ne-škrobnega živila, najbolje zelenja-
ve, na primer solata z 2 paradižnikoma in 1 
košček kruha.

Seveda pa se povsem ne moremo zanesti 
na to, da gre le za latentno bolezen, še ne-
aktivno, posebno če hujša, zato je potreben 
obisk zdravnika in vsaj osnovne preiskave za 
izključitev vnetja, tudi trebušne slinavke

DEDEK SLABO VIDI

Sicer imam tudi sama sladkorno bolezen, 
vendar vam pišem v imenu mojega dedka, 
ki ima sladkorno bolezen tipa 2, v zadnjem 
času pa se mu je poslabšal vid in zato si sam 

Bralcem odgovarja diabetolog 
DAMJAN JUSTINEK, dr. med.
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D i a b e t o l o g  s v e t u j e

več ne more izmeriti sladkorja, dati injekcije 
itd. Zanima me, ali obstajajo kakšne injekci-
je in drugi pripomočki za slabovidne, tako 
da dedek ne bi potreboval vsakodnevne po-
moči?Hvala za odgovor in lep pozdrav!

Tamara Karba

Žal nekaj samodejnega ne obstaja,  imamo 
sicer merilnike krvnega sladkorja, ki imajo zelo 
velik ekran in velike črke,  pa tudi posebne 
leče, ki se nataknejo na pero za inzulin in moč-
no povečajo številke. Vendar, za močno sla-
bovidnega človeka vse to pogosto sploh ne 
zadostuje in je potrebna pomoč svojcev. Do-
brodošli so vsi, od vnuka dalje,  še posebno, 
ker otroci zelo radi pomagajo in pozitivno ob-
čutijo to svoj vlogo in navadno sodelovanje ni 
problem. Do sedaj smo dobro sodelovali tudi 
s patronažno službo povsod po Sloveniji, tako 
da smo s skupnimi močmi vedno nekako ure-
dili stanje v dobro starejših sorodnikov.

ZDRAVLJENJE STAREGA 
ČLOVEKA

Pri očetu, ki je že več let v domu upoko-
jencev, so izmerili pred večerjo skoraj 18 mi-
limolov krvnega sladkorja.  Sestro, ki mu je 
dala inzulin, sem vprašala, če ne bo nič po-
večala odmerka, pa je rekla, da ne, da mora 
dati toliko, kot je določil zdravnik.  To se mi 
je zdelo čudno, saj čemu pa potem merijo 
krvni sladkor? Sestra je še povedala, da pri 
nekaterih bolnikih lahko sama spremeni od-
merek, pri našem očetu pa ne. Se pravi, da 
dobi isto količino inzulina, ne glede na to, ali 
ima 8 ali 18 milimolov glukoze. Oče je resda 
star že 80 let in po kapi nepokreten, ampak 
tako zlahka pa menda vseeno ni treba obra-
vnavati človeka z diabetesom. Kaj pravite na 
tako zdravljenje diabetologi?

Zaskrbljena bralka

Zdravljenje starejšega človeka je še poseb-
no zahtevno glede prilagajanja zdravil, tudi 

inzulina, vsakodnevnim potrebam. Načelno 
sploh ni težko prilagoditi zdravila, če vemo, 
kaj je vzrok poslabšanja (bolezen ali neustrez-
na prehrana.) Zdravila lahko dodajamo na več 
načinov,  najpreprostejši je ta, da dodamo to-
liko enot, kolikor je krvni sladkor  nad 10 mili-
molov. Torej bi pri krvnem sladkorju pred več-
erjo 18 milimolov dodali 8 enot  inzulina, pri 
vrednosti 16 milimolov dodatno 6 enot  itd.. To 
seveda naredijo tudi sestre same, brez poseb-
ne specialne odločbe zdravnika. Da pa pri sta-
rejših ni tako preprosto, poskrbijo tako svojci 
kot sami bolniki. Svojci s tem, da v želji boljše 
oskrbe vedno »kaj« prinesejo svojemu sorod-
niku, dobronamerno, da mu malo polepšajo 
dan. Izkaže se, da to dodatno živilo nihče (saj 
ni dodajanje nadzorovano) ne prišteje njihovi 
redni dieti, in če je teh dodatkov več, bo višji 
tudi sladkor. Če jih ne bo, bo dovolj njegova 
redna doza. Podobno naredijo bolniki sami: 
včasih imajo popoldne (posebno popoldne je 
problem, ali zvečer) neverjeten apetit in tež-
ko jih je prepričati, da naj ne pojedo vsega 
grozdja naenkrat ali vseh piškotov ali vseh ba-
nan in da jih bo vse počakalo do jutri. Potem 
pa je krvni sladkor spet visok in mora slediti 
ukrepanje. Kje je problem? Predvsem v neza-
nesljivi diet,  kadar ne vemo točno, koliko bo 
pojedel bolnik, mu sama sestra ne upa dodati 
inzulina kljub visoki vrednosti, ampak čaka na 
»avtorizacijo« s strani zdravnika. Ob prehitrem 
ukrepanju, če je bolnik ravnokar pojedel ne-
kaj jagod grozda ali malo soka,  bi lahko se-
stra odreagirala pretirano, čeprav na pravilno 
vrednost povišanega krvnega sladkorja in bi 
stanje bolnika še poslabšala, ne pa izboljšala. 
Ker so starejši ljudje manj občutljivi na povi-
šan HbA1c, je včasih boljša delna previdnost 
in popravljanje vrednosti krvnega sladkorja v 
daljšem obdobju. Prvi dan znižamo krvni slad-
kor na 12 milimolov in šele naslednji dan  na 
normalnih 6 milimolov. Pogosto se krvni slad-
kor uredi tudi sam, posebno če bolniki ponoči 
normalno in dobro spijo in ne vstajajo, da bi 
kaj še ponoči pojedli. Kot zaključek lahko potr-
dim, da sestram svetujemo določeno previd-
nost, da ne bi v dobri veri točnega ukrepanja 
bolniku še dodatno škodile.
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Svetuje 

NATAŠA FABČIČ, univ. dipl. ing

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

SLADKOST KAKAVA
 
Zanima me glkikemični indeks (GI) grenke-

ga kakava, in če ga lahko uživa oseba, ki se 
zdravi za sladkorno boleznijo tipa 2. 

 
Nataša Petrovčič

Kakavovec je dragocena rastlina, iz katere 
pridelujejo kakav in vsebuje veliko koristnih 
snovi. Vsebuje veliko železa, magnezija, vita-
min E, beta karoten in antioksidante, ki nev-
tralizirajo proste radikale in druge škodljive 
snovi v telesu. Kakav je tudi osnovna sestavina 
pri pripravi čokolade. Pri pripravi napitka pa 
moramo biti zelo pozorni na sestavo. Danes 
namreč veliko čokoladnih izdelkov vsebuje 
zelo majhen delež kakava. Preostalo so barvi-
la, umetne kakavove arome in veliko sladkor-
ja. Tudi instantni kakavovi napitki niso pri tem 
izjema. Določene kakavove napitke bi celo 
lahko imenovali sladkor, obarvan s kakavom. 
Zato je res zelo pomembno, da izberemo do-
ber kakav v prahu brez dodatkov. Takšen ka-
kav ima tudi nizek glikemični indeks (okoli 20) 
in je primeren tudi za bolnike s sladkorno bo-
leznijo. Seveda pa je takšen kakav primeren 
samo, kadar ga dodatno ne sladkamo oziro-
ma sladkamo z minimalno količino sladkorja 
ali sladkornimi nadomestki. Tako pozabite na 
instantne praške, ki so večkratno predelani in 
obremenjeni z velikimi količinami sladkorja in 
si raje privoščite grenki kakav.

 

KISLO ALI PRESNO ZELJE?

Vsako leto, ko pride zima in začnemo je-
sti kislo zelje v vseh mogočih kombinacijah 
(sam ga imam najraje kot segedin s pustim 
svinjskim mesom), se pojavi isto vprašanje: 
katero zelje je bolj zdravo, surovo ali kislo? 
Saj verjetno ni velike razlike, zdrava sta  go-
tovo oba in to čim večkrat, vendar bi le rad 
vedel ali je kakšna bistvena razlika pri vita-
minih, mineralih in v zdravilnih lastnostih 
na splošno.

Ludvik. Š., Šmartno pri Litiji

Zelje je sicer na krožniku vse leto, poleti je 
to sveže oziroma sladko zelje, pozimi pa pred-
vsem kislo. Zelje spada v skupino kapusnic, ki 
vsebujejo veliko različnih bioaktivnih substanc, 
kot so mineralne snovi, rudnine, primarne bio-
snovi in vitamini. Vsebuje namreč veliko vi-
taminov A, B in C, folno kislino in prehransko 
vlaknino, bogat pa je tudi z minerali, kot so ka-
lij, kalcij, magnezij, železo, žveplo in fosfor. 

Sveže belo zelje premore veliko zdravil-
nih učinkov. Preprečuje nastanek čreves-
nega raka, lajša želodčne razjede, blago-
dejno deluje na žlezo ščitnico, izboljšuje 
možganske sposobnosti in koncentracijo, 
pomirja in zmanjšuje stres, krepi imunski 
sistem, pospešuje presnovo ogljikovih hi-
dratov, zmanjšuje raven holesterola v krvi, 
pozitivno učinkuje tudi pri prehladnih in 
gripoznih obolenjih. Vsebuje tudi veliko že-
leza, zato je zelo priporočljiv pri krvnih bo-
leznih in slabokrvnosti. Zeljni listi vsebujejo 
tudi zelo malo ogljikovih hidratov, zato so 
primerni za sladkorne bolnike. Tudi glike-
mični indeks zelja je zelo nizek (kislo zelje 
vsebuje celo nižji glikemični indeks od sve-
žega belega zelja). Znano pa je, da belo ze-
lje s fermentacijo ali prevretjem v kislo ze-
lje ohrani večino svojih pozitivnih lastnosti, 
oziroma se le-te še okrepijo, saj se nekatere 
zdravilne sestavine razvijejo šele v procesu 
vretja. Kislo zelje vsebuje mlečno kislino in 
acetilholin, ki še bolj učinkovito preprečuje-
ta gnilobne procese v črevesju in pospešu-
jeta redno iztrebljanje ter tako pripomoreta, 
da se gnilobni produkti, ki so še v črevesju, 
najhitreje izločijo. Tako preprečujeta, da bi 
strupene snovi v črevesju prešle v kri, kar pa 
je zelo ugodno pri razstrupljanju telesa, saj 
lahko tako preprečimo številne bolezni. Ne-
nazadnje pa je v tem letne času tudi vredno 
omeniti, da je kislo zelje zelo primerna hra-
na za zdravljenje mačka. Zato si ga kar pri-
voščite v različnih kombinacijah, seveda pa 
je najbolj primerno, če uživamo sveže kislo 

zelje, ki si ga lahko pripravimo tudi v obliki 

solate.

STEVIA DOVOLJENA ALI NE?

Oktobra sem gledal oddajo na 1. televi-
zijskem programu, mislim, da je bil naslov 
Potrošniški magazin, v kateri je bilo govora 
o stevii, zelo sladki rastlini, ki je že dovolje-
na v ZDA in nekaterih državah Evrope. Za-
radi različnih mnenj, ki smo jih lahko sliša-
li v oddaji, sedaj ne vem, kaj je res, čeprav 
sem že v zadnji Diti prebral članek o tem, 
da preverjeno ni nobenih stranskih učin-
kov. Prosim za vaše pojasnilo, kako gleda-
te strokovnjaki na to? Mi diabetiki bi res 
radi že enkrat dobili tako sladilo, ki bi bilo 
naravno, a ne bi vplivalo na krvni sladkor. 
Sam ga bi takoj preskusil.

Miha Z., Koper

O uporabi sladila stevije so znane različne 
študije kot tudi različna mnenja o njeni varni 
uporabi ter njemu dolgoročnemu vplivu na 
zdravje. Pri nas se je še ne dobi kot prehran-
ski dodatek, torej kot sladilo, ker še ni odo-
brena kot varen dodatek s strani evropske 
zakonodaje. Kljub temu pa narašča število 
držav, v katerih je uporaba sladil iz stevie do-
voljena, saj, kot ste že sami ugotovili, narašča 
potreba po varnih sladilih, pridobljeni iz na-
ravnih ekstraktov. Glede na to, da je Evrop-
ska agencija za varnost hrane izdala poročilo 
o varnosti uporabe izoliranega sladila iz ste-
vie, lahko pričakujemo, da ga bo upoštevala 
tudi evropska komisija in s tem dovolila upo-
rabo sladila iz stevie. Res pa je, da je Evrop-
ska agencija za varnost hrane ocenila zgor-
njo največjo dovoljeno količino (4 mg/kg te-
lesne mase). Vemo pa, da imajo tudi umetna 
sladila predpisano zgornjo največjo dovolje-
no količino, prav tako pa je pri uporabi umet-
nih sladil velik poudarek tudi na razumeva-
nju škodljivih učinkov.
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Mediteranska dieta slovi kot dejavnik 
preprečevanja srčno-žilnih zapletov, de-
belosti, raka in ostalih kroničnih obolenj, 
vključno z diabetesom. Vse več objektiv-
nih poznavalcev in strokovnjakov meni, 
da je severnjaška askeza bolj zdravilna in 
organizmu prijaznejša od mediteranske-
ga razvajanja. Vneti zagovorniki nordij-
skega načina prehranjevanja so prepri-
čani, da je tako način pridelave hrane, 
vsebina jedilnika kot tudi vsakodnevna 
razporeditev obrokov in obseg obrokov 
v skandinavski dieti boljši kot v sredo-
zemskem primeru. 

Ribe in arktične robidnice
Severnjaški jedilnik se ponaša z mast-

nimi ribami mrzlih morij (sardela, skuša, 
tuna, losos, polenovka, jegulja, slanik) 
in plodovi severnega morja, bogatimi z 
esencialnimi maščobnimi kislinami ome-
ga, zlasti omega-3, ki jih telo nujno po-
trebuje, a jih samo ne more proizvajati. 
Ljubiteljem mesa je v severnjaški kuli-
narični zakladnici poleg morskih plodov 
in domačih živali na voljo tudi divjačina 
v zanimivi kombinacijami z omakami iz 
gozdnega, pa tudi vrtnega jagodičevja, 
ki je bogato z vitamini, minerali - antio-
ksidanti, encimi in koencimi ter ostalimi 
varovalnimi in hranilnimi snovmi. Pro-
fesor Elling Bere iz University of Agder, 
na Norveškem s sodelavci je ugotovil, 
da vsebuje nordijsko jagodičevje, zlasti 
gozdne borovnice, mahunice in arktične 
robidnice) zvrhano mero antioksidantov, 
po bogastvu nenasičenih omega-3 maš-
čobnih kislin pa se lahko kosa z ribami 
in morskimi sadeži. Na enoto energije je 
njihova vsebnost pri obeh skupinah živil 
identična. Meso srnjadi, jelenjadi in div-

Skandinavska dieta

Severnjaki jedo bolj zdravo

Potem ko so prehranski strokovnjaki več kot dvajset let na piedestal postavljali 

mediteransko dieto, znanstveniki v zadnjem desetletju pospešeno proučujejo 

jedilnik in način prehranjevanja severnjakov in ugotavljajo, da skandinavska dieta 

enakopravno stopa ob bok sredozemski in jo po mnenju nekaterih celo prekaša.

JK

jih ptic je okusno in koristno; manj mast-
no in manj obremenjeno zaradi one-
snaženja ter dodatkov hrani (antibiotiki, 
hormoni itd.) kot vzrejene domače živa-
li. Prehranski strokovnjaki poudarjajo, da 
živalske beljakovine krepijo organizem 
in pri omejenem številu kalorij zagotav-
ljajo zagotavljajo dolgotrajnejši občutek 
sitosti (pomembno tudi za diabetike). 
Repično olje, ki v skandinavski dieti pred-
stavlja paralelo olivnemu v mediteranski 
prehrani, pa kot dobra alternativa prav 
tako vsebuje obilico vitamina E, hkrati pa 
je celo bogatejše z omega-3 maščobni-
mi kislinami. Severnjaki uživajo tudi pre-
cej suhega sadja in zelenjave, semen in 
semenk ter oreščkov.

Nova skandinavska dieta
Nadalje norveški strokovnjaki z osred-

nje univerze v Oslu ugotavljajo, da je ze-
lenjava, pridelana v severni Evropi zara-
di ostre klime bolj odporna in vzdržljiva  
in zato terja manj obdelave s škodljivi-
mi kemikalijami. Bogatejša je zlasti z va-
rovalnimi snovmi, tako so zelje, ohrovt  
(navadni in brstični) in špinača na dalj-
nem severu bogatejši z antioksidanti, 
kot na jugu, v Sredozemlju. Priljublje-
ni pa so kalčki različnih vrst zelenjave, 
ki jih je mogoče gojiti tudi doma. Naj-
novejše spodbudne ugotovitve v zve-
zi z skandinavskim načinom prehranje-
vanja so pritegnile strokovnjake, kjer so 
klima in razmere podobne in bolj pri-
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merne za gojenje in pridelavo severnja-
ške hrane kot pa sredozemske, ki terja 
veliko sonca, toplote in stabilnega vre-
mena.   

Interdisciplinarno zasnovana  skupi-
na znanstvenikov z univerze v Kopenha-
genu sedaj v obsežni raziskavi proučuje, 
katera živila iz severnjaške zakladnice je 
najprimernejše vključiti med nepogreš-
ljive temelje nove skandinavske diete. 
Profesor Arne Astrup, predsednik med-
narodnega združenja za preprečevanje 
debelosti in njenih posledic (diabetes!) 
ter predstojnik katedre za prehrano člo-
veka na tej univerzi je kot vodja projek-
ta prepričan, da jim bo uspelo odkrti ne-
slutene prednosti severnjaškega načina 
prehranjevanja in življenjskega sloga 
nasploh. Pričakujejo, da bo v naslednjih 
desetih letih skandinavska prehrana po 
priljubljenosti povsem zasenčila sredo-
zemsko. Znanstveniki z daljnega severa 
nameravajo s primerjalnimi študijami na 
otrocih in mladini ter na kroničnih bol-
nikih (diabetiki, kardialci) preveriti, kako 
je mogoče z nordijskim načinom prehra-
njevanja maksimalno izboljšati zdrav-
je, vitalnost in pričakovano življenjsko 
dobo. Na Finskem je na primer predebe-
lih okrog 23% , na Švedskem le skromnih 
10%, v Veliki Britaniji dobrih 25%, v ZDA 
pa vsaj 35% prebivalstva. 

S skromnostjo do zdravja
Poleg vsebine pa je pomembna tudi 

razporeditev obrokov. Skandinav-
ci jedo večkrat na dan, pogosto uživa-
jo kuhano hrano, da se pogrejejo. Naj-
bolj krepčilen in bogat obrok je zajtrk. 
Zdravniki, dietologi in prehransko stro-
kovnjaki si prizadevajo, da bi severnja-

ki (zlasti diabetiki) prebitek energije in 
količine hrane, zaužite v prvem jutra-
njem/dnevnem obroku, kompenzirali s 
skromnejšo večerjo. Pa tudi dopoldan-
ska malica je razkošnejša od popoldan-
skega prigrizka. Tradicija doma priprav-
ljene hrane in zbiranja ob družinski mizi 
je v Skandinaviji močna in spodbudna. 
Redko uživajo hitro hrano in vnaprej 
pripravljene obroke. Zdrave prehran-
ske navade in spodbudno kulturo pre-
hranjevanja si človek najlažje pridobi 
kot otrok, v domačem okolju, ob zgle-
du staršev in ostalih članov družine. Se-
vernjaki jedo počasi in z užitkom, brez 
nepotrebne naglice in stresa, v prijet-
nem, lepo urejenem okolju, so mojstri 
interierja in skandinavski dizajn slovi po 
vsem svetu. Hrano dobro prežvečijo in 
uživajo predvsem zdrave napitke, sadne 

in zeliščne čaje, brusnični sok, vodo itd. 
Med pomembne elemente skandinav-
ske prehranske tradicije sodi legendar-
na Hipokratova modrost, da je hrana, 
če jo znamo pravilno izbrati in kombi-
nirati, shraniti, pripraviti in zaužiti, lah-
ko tudi učinkovito zdravilo. Za piko na 
i pa še pomembno dejstvo: Skandinav-
ci, vajeni trdega dela, težkih razmer in 
skromnosti znajo iz preprostih sestavin 
skoraj mimogrede ustvariti imenitne 
kulinarične poslastice. Na daljnem se-
veru prisegajo na racionalnost in eko-
nomičnost tudi v kuhinji, zato po nepo-
trebnem ne zapravljajo časa, denarja in 
energije, kljub temu pa dobro jedo in 
pri mizi skrbijo za svoje zdravje, počut-
je in razpoloženje. Hrano, kot dar nara-
ve spoštujejo, zato znajo tudi iz ostan-
kov pripraviti okusne jedi. 



Naša prehrana bistveno vpliva na vi-
rus, ki se je ugnezdil v našem telesu. Do-
loča, ali bo virus miroval ali pa se bo raz-
množeval. To pomeni, da odloča o tem, 
ali bo sprožil bolezen ali ne. To lastnost 
hrane so dokazali s študijami pri žen-
skah, ki so bile okužene z virusom ma-
terničnega vratu in pri ljudeh, ki imajo v 
sebi virus herpesa. Od hrane, ki jo uživa-
mo je odvisno, ali se ta virus razširi ali pa 
je neaktiven. Brusnice delujejo tudi pro-
tivirusno, zato si le privoščite kozarec ali 
dva brusničnega soka, da boste v zim-
skih razmerah ohranili zdravje.

JK 

Nenavadna lastnost 

brusnic
Brusnice, ta drobni sadež planinskih leg, pri nas jih 

je zelo veliko na Pohorju, imajo nenavadno sposobnost, 

da preprečijo bakterijam, da bi se oprijele človeških celic 

v steni mehurja in sečil. Na ta način preprečujejo 

ponovne infekcije sečil (in mehurja). 
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Medtem, ko pri nas nekateri še modru-
jejo o škodljivosti stevie, rastline, ki je tri-
stokrat slajša od navadnega sladkorja, je 

Sladilo iz stevie za ameriške diabetike

v ZDA, kjer nad hrano in zdravili bdi izred-
no strog zvezni Urad za hrano in zdravila, 
sladilo iz stevie že na voljo v trgovinah. 

Poimenovali so ga truvia, v reviji Dia-
betes Forecast, uradnemu glasilu organi-
ziranih diabetikov na oni strani Atlantika 
ga v novembrski številki oglašujejo s slo-
ganom: »Poskusite žlico nečesa, za kar 
ste mislili, da ni mogoče. Truvia je narav-
no sladilo iz listov stevie izjemnega oku-
sa, brez kalorij in brez slabe vesti.«

Število držav, v katerih je dovoljena 
uporaba stevie vseskozi narašča, po-
tem, ko je leta 2006 Svetovna zdravstve-
na organizacija označila stevio kot varno 
sladilo. Marca letos je Evropska agencija 
za varnost hrane sporočila, da je upora-
ba stevie varna, ker rastlina ni genotok-
sična, niti kancerogena, niti nima nobe-
nih drugih stranskih učinkov. JK



Sveže korenje vsebuje do 90 odstot-
kov vode, 1 odstotek beljakovin, 5 do 
12 odstotkov sladkorja, od vitaminov pa 
največ provitamina A, vitamina C in vita-
mine skupine B. Rumeno in belo korenje 
ima malo provitamina A. Od rudninskih 
snovi ima največ kalcija in železa. 

Zdravilnost korenja je tako vsestran-
ska, da ga skoraj ni področja, kjer ne bi 
bilo korenje koristno. 

Ugoden vpliv korenja se je izkazal pri 
slabokrvnosti, proti depresiji, proti zga-
gi, proti vnetju mandljev in za zdrav-
ljenje kožnih obolenj. V tem času, ko je 
pred nami zima, je dobro vedeti, da ko-
renčkov sok trikrat na dan odganja pljuč-
ne bolezni, prehlad in gripo. Preventiv-
no proti raku je priporočljivo, da redno 
jemo kuhano zelenjavo, zlasti zelenja-
vo oranžne barve (korenje), pa špinačo 
in zelje. Korenčkov sok se obnese pri čiš-
čenju želodca, črevesa, kamnov in peska 

Zdravljenje s korenjem
Korenje je zelo cenjeno zaradi hranilne, zlasti pa vitaminske 

in dietetične vrednosti, zato je primerno za hrano otrok 

in odraslih, zdravih in bolnih. če ga uživamo redno, lahko 

preprečimo različna obolenja.

Korenje je zelo bogat vir betakarote-
na, močnega antioksidanta, ki učinku-
je proti raku in krepi imunski sistem. 
Velika koncentracija betakarotena 
zelo zmanjšuje možnosti za degene-
rativna obolenja oči, katarakto in de-
generacijo rumene pege. Ljudje, ki so 
zaužili dovolj karotena, so imeli naj-
boljše rezultate pri kognitivnih testih.

iz sečnih poti. Korenčkov sok je zelo ko-
risten za porodnice, ker pripomore k hi-
trejšemu čiščenju maternice. Seznama 
pa še ni konec, saj kot svetuje Bogomir 
Mihajlovič v knjigi Zdravljenje s sadjem 
in zelenjavo, ki jo je pred leti pri nas iz-
dala založba Kmečki glas, je kozarček ali 
dva korenjevega soka dnevno najboljša 
preventiva proti glavobolu.

JOŽICA KEK 
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Za 4 osebe potrebujemo

1 zeljno glavo
kos starega kruha
1 čebulo
1 jajce
40 dag mlete govedine 
2 žici olja
sol, sveže mlet poper.

Zelje očistimo in potopimo v slan krop, 
odcedimo in nalistamo ter porežemo trše 
dele. Kruh namočimo v hladni vodi in do-
bro ožmemo, čebulo nasekljamo in skupaj 
s kruhom in jajcem zmešamo z mletim me-
som, solimo in popopramo. Zeljne liste na-
devamo z maso in liste zvijemo. V kozici se-
grejemo olje in na njem opečemo zvitke, 
nato zalijemo s 5 dl vrele vode in dušimo 
50 minut.

Zeljni zvitki

Za 6 oseb potrebujemo

1 kg težko zeljno glavo
10 dag suhe slanine
2 korenčka
čebulo
1 nageljnovo žbica
timijan, lovorov list
juha iz kocke, sol

Zelju odstranimo slabe liste, ga narežemo 
na 4 dele in 10 minut barimo v osoljenem 
kropu. Odcejeno zelje razdelimo na liste. V 
kozico naložimo narezano slanino, korenje, 
na pol prerezano čebulo, v katero zabode-
mo nageljnovo žbico, vejico timijana in lo-
vorov list. Čez naložimo obarjene zeljne liste 
in prekrijemo s preostalimi rezinami slanine. 
Zalijemo z juho, pokrijemo in nad šibkim 
ognjem dušimo uro in pol. Kuhanemu zelju 
odstranimo čebulo, timijan in lovor.

Dušeno zelje po francosko

Ena porcija vsebuje
kalorij 112
ogljikovih hidratov 8 g
beljakovin 7 g
maščob 6 g
nasičene maščob 2 g

Ena porcija vsebuje
kalorij 420
ogljikovih hidratov 23 g
beljakovin 29 g
maščob 23 g
nasičene maščob 8 g
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Zelje je za diabetike tako zdravo, da ne sme manjkati na vašem jedilniku. Nizek glikemični indeks in zanemarljiva 

glikemična obremenitev skupaj z obiljem vlaknin, ki dobro vplivajo na krvni sladkor, uvrščata to skromno zelenjavo 

med aristokracijo zdrave prehrane. Samo poglejte, koliko slastnih okusov zelja imamo na razpolago!
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Za 4 osebe potrebujemo

30 dag moke
3 jajca
50 dag zelja
2 žlici olivnega olja
sol, poper

Iz moke in jajc zgnetemo testo za rezance 
in ga pokritega pustimo stati 1 uro. Razva-
ljamo in narežemo na krpice, ki jih skuha-
mo v slanem kropu.
Posebej na olju prepražimo na kvadratke 
narezano zelje, da svetlo zarumeni, zalije-
mo z vinom, po okusu solimo ter popramo 
in dušimo do mehkega. Primešamo krpice 
in postrežemo.

Zeljne krpice

Ena porcija vsebuje
kalorij 418
ogljikovih hidratov 61 g
beljakovin 16 g
maščob 13 g
nasičene maščob 2 g

Zelje z mesom
Za 5 oseb potrebujemo

1 glavica zelja
60 dag puste svinine
2 žlici olivnega olja
2 paradižnika, 
1 čebulo
 mleto papriko
1 dl belega vina
sol, sveže strt poper
strta kumina

Meso narežemo na koščke in ga popražimo 
na maščobi. Dodamo nasekljano čebulo in 
mleto papriko, premešamo, še malo popra-
žimo zalijemo z vrelo vodo. Pokrijemo in na 
majhnem ognju dušimo 20 minut. Prime-
šamo na rezance narezano zelje in dušimo 
do mehkega. Malo pred koncem dodamo 
narezan paradižnik in prilijemo vino, popra-
mo in začinimo s kumino. Ko se tekočina 
pokuha, je jed gotova. 

Ena porcija vsebuje
kalorij 433
ogljikovih hidratov 10 g
beljakovin 25 g
maščob 33 g
nasičene maščob 11 g
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Za 5 oseb potrebujemo

4 hruške
15 dag robid
prgišče orehov
15 dag maskarponeja
1 žlica sadnega sladkorja

Pečico segrejemo na najvišjo temperaturo. 
Hruške narežemo na četrtine in očistimo 
sredico. Z lupino navzdol jih naložimo v 
nizko ognjevarno posodo. Potresemo z na-
sekljanimi orehi in robidami. Po vrhu z žlico 
naložimo kupčke maskarponeja in potrese-
mo s sladkorjem. Damo v vročo pečico za 5 
minut, da sladkor karamelizira in maskarpo-
ne začne brbotati.

Gratinirane hruške

22 december 2010 DITA
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Ena porcija vsebuje
kalorij 202
ogljikovih hidratov 19 g
beljakovin 5 g
maščob 12 g
nasičene maščob 3 g
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Zimsko hujšanje? 

Absolutno!

Ena od zadnjih reklam za smučanje, 
ki sem jo opazil, je vabila v Francijo 
za en teden malo več kot 100 evrov. 
To je znesek, ki ga povprečna druži-
na porabi na teden za hrano. Pred 
tremi leti sem smučal v Alpah, je-
del redno vsaj štirikrat na dan, veli-
ko spal in tako naprej. V enem ted-
nu sem shujšal za tri kilograme, in 
če pomislim, sem denar, ki bi ga si-
cer »pojedel« zapravil za to, da sem 
shujšal. Ljudje plačujejo za vse sorte 
neumnosti, da bi shujšali, po enem 
mesecu pa to opustijo, ker seveda 
niso izgubili niti kančka telesne teže, 
niti počutje se jim ni čudežno izbolj-
šalo. Zapravili pa so denarja za do-
bre tri smučarske karte. Pravijo, da 
je smučanje drago, strinjam se, da ni 
ravno najcenejša oblika preživljanja 
prostega časa, vendar dobiš z malo 
domišljije odličen športni teden ali 
vikend, v katerem svoje telo okrepiš 
za kar nekaj časa, nadihaš se sveže-
ga zraka, obenem pa lahko izgubiš 
še nekaj odvečnih kilogramov. 
Seveda pa so tu še ostali cenejši zim-
ski športi. Boljše sobno kolo stane 
400 evrov, doma ga vrtimo povpre-
čno dve uri na teden, to znese okrog 
80 ur letno, kar je ekvivalentno 10 
smučarskim kartam, ki te v paketu 
stanejo 200 evrov. Dejstvo je tudi, da 
mnogi kolesa potem, ko ga kupijo, 
ne uporabljajo niti eno leto, se pra-
vi da tudi to ni najbolje naložen de-
nar v hujšanje. Ali ni bolje biti v nara-
vi, kjer z intenzivnim smučanjem ali  
tekom na smučeh, ki je izredno eko-

nomičen, izgubite več teže v enem 
mesecu, kot  doma v enem letu? Iz-
guba teže je pozimi v bistvu večja, 
ker telo porabi za ogrevanje več ka-
lorij kot sicer. Če pa hujšanju doda-

T e e n  d i t a

NAGRADNO VPRAŠANJE

Ker imamo tokrat zimsko temo, vas 
sprašujemo pa zadnjih treh zimskih 
olimpijskih igrah v Evropi. Naj vam 
malo namignemo, da ne bo pretežko 
in vam povemo države: Italija, Francija 
in Norveška vi pa nam napišite imena 
olimpijskih mest. 
Odgovore pošljite do 10. januarja 
2011 na naslov: Revija Dita Bezenško-
va 18, 1000 Ljubljana, nagrajenec bo 
prejel knjigo Zdravo.Sladko.

mo še koristen učinek intenzivnega 
razgibavanja na srčnožilni sistem, je 
rezultat izredno ugoden! Zato smuč-
ke, drsalke, deske in še kaj na noge 
in v mrazzzz!

REŠITEV NAGRADNEGA 
VPRAŠANJA

V zadnji teen Diti smo vas spraševali, kje 
bo letos za svetovni dan diabetesa po-
stavljena info stojnica v Ljubljani? Pravi-
len odgovor je bil: v City parku v Ljub-
ljani. Poslala nam ga je Zofija Zaletelj, 
MLEŠČEVO 7/a, 1295 IVANČNA GORI
CA, ki bo prejela knjigo 101 odgovor na 
vprašanja o diabetesu. 

Čestitamo!
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Pa začniva pri letu 2001, ko si dobila 
inzulinsko črpalo, koliko let si imela 
tedaj in kako se spominjaš tistega 
časa? Menda si bila ena prvih v 
Sloveniji, ki si jo dobila.

Takrat sem bila stara petnajst let in 
mislim, da sem bila po vrsti 38. paci-
entka, ki sem dobila inzulinsko črpal-
ko. Spominjam se, da mi nikakor ni bilo 
jasno, kako bom zdržala uvajanje z vse-
mi tistimi informacijami, ki jih je bilo cel 
kup. Spominjam se, kako smo vadili na 
umetni koži, pa svojega prvega seta, ki 
sem si ga vstavila na pediatrični kliniki 
pod nadzorom dr. Bratinove in vem, da 
sem hotela imela s seboj svojo knjižico, 
da bom sproti brala, kaj moram naredi-
ti.  Blazno me je bilo strah, če bom prav 
naredila in kaj bo, če ne bom naredila 
prav. V ponedeljek sem začela z izobra-
ževanjem pri uvozniku aparatov, v četr-

Ana Turšič

Ona reče: »Zastuopš?«
 Tekst in foto: DARJA LOVŠIN

tek pa sem ga že dobila v uporabo. Prve 
dni sem imela veliko hip, tako da sem 
bila non stop na telefonu in z dr. Bratino 
sva venomer nižali bazalne odmerke, saj 
sem imela hipo že samo, ko sem šla od 
klinike do avta. 
Koliko časa si potrebovala, da so se 
hipe umirile?

Kakšen teden. 
Čeprav še študiraš, že delaš kot 
specialna pedagoginja, opiši prosim, 
kakšno je to delo.

Končujem Pedagoško fakulteto, smer 
socialna in rehabilitacijska pedagogija, 
čaka me še nekaj izpitov in diploma, pri 
kateri me okvirno zanima sposobnost rit-
mizacije v povezavi s specifičnimi učni-
mi težavami.  Sicer pa delam na osnovni 
šoli Spodnja Šiška, kjer sem pred dvema 
letoma  začela tako, da sem nadomešča-
la defektologinjo, ki je bila na potovanju 
v tujini, lani sem bila pri njih na praksi, le-
tos pa nadaljujem.
Ali je tvoja bolezen kaj vplivala na 
izbiro študija?

Od majhnega sem vedno govorila, da 
bom učiteljica, ker sem rada pisala po ta-
bli, ali pa vzgojiteljica. Ko sem zbolela za 
diabetesom, me je mikala tudi medici-
na, ampak to zame, ki imam preveč in-
teresov in ne dovolj »zicledra« ne bi bila 

prava izbira. Defektologija pa je idealna 
zmes učiteljskega in zdravniškega pokli-
ca in niti enkrat mi ni bilo žal za to odlo-
čitev. Mislim, da sem se v tem študiju in 
že tudi delu res našla. 
Perpetuum  Jazzile, kaj to pomeni?

Nenehno džez. Zame že šest let. 

Anin svet so otroci, tisti, ki zaradi naravne prikrajšanosti 

potrebujejo strokovno oporo in tudi svojih se že vnaprej veseli, 

ampak ne še takoj . Tik pred koncem študija že ve, kje bo delala, 

in tudi pela bo verjetno še dolgo, saj je v »njenem« zboru tako 

zabavno. Perpetuum Jazzile, kjer Ana poje, je prestopil iz 

zborovske v pop glasbo in letos so kot gostje nastopili celo na 

podelitvi African Music Awards v Londonu. Le da ima svetlolasa 

Trboveljčanka majhno skrivnost, za katero pa vsi bližnji vedo; 

živi s pomočjo inzulinske črpalke in tega bo kmalu deset let.
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Ogledala sem si vašo internetno stran, 
zelo šaljiva je, zdi se, da se v zboru 
zelo zabavate. Imate celo čisto svoj 
slovar, ali si ti tudi kaj prispevala vanj? 

(Smeh)  Ja, moj je izraz »Zastuopš?«  
Tako govorimo pri nas doma in ko sem 
prišla v zbor, jim je bilo to blazno hecno. 
Koliko vas je v zboru?

Okrog petinpetdeset ampak ne dam 
roke v ogenj, da je številka točna. Veči-
na je deklet, fantov imamo samo osem-
najst. Če štejem še dirigenta Tomaža 
Kozlevčarja, jih je pa devetnajst (smeh).
Ravno te dni se pripravljate na 
koncert v Cankarjevem domu, kjer bo 
Perpetuum Jazzile dvakrat nastopil,  
ali lahko najprej odkriješ skrivnost 
garderobe, kakšno obleko boš imela?

Črno z modnimi dodatki.  Vsak bo 
imel svojo obleko, tisto, ki mu je najbolj 
pri srcu, smo pa dogovorjeni za barvno 
kombinacijo.  
Katere pa so tvoje barve, je to črna?

Nimam rada samo črne, mora biti kakš-
na kombinacija, bilo je tudi obdobje, ko 
mi je bila všeč oranžna barva, modra, no 
zdaj pa se dobro počutim v vijoličnem.
Mislim, da je to res tvoja barva. Ali se 
kdaj oblečeš v posebno barvo, ko greš 
delat z otroki?

Ko sem delala z otroki, ki so imeli mot-
nje avtističnega spektra, sem bila po-
zorna na to, da nek fantek ni maral, če 
je imel kdo na sebi kaj zelenega, zelo pa 
mu je bila všeč oranžna barva.  
Vaši zborovski nastopi so zelo 
dinamični, ali imate morda koreografa?

Ja, prejšnja leta nam je pomagala Ur-
ška Drašček, tudi za pravo gibanje med 
nastopom je treba kar nekaj vaj in časa. 
Vaš program je zelo pisan, ampak 
gotovo imaš kakšne pesmi, ki so ti še 
posebej všeč?

Avseniki so mi zelo zabavni, sicer pa 
nimam kakšne posebne zvrsti, od klasič-
nih komadov mi je na primer blazno do-
ber »Čmrljev let«.
Z zborom precej potujete, kje ste bili 
nazadnje?

V Londonu, devet dni v začetku okto-
bra, kamor smo bili povabljeni na African 
Music Awards, se pravi podelitev nagrad 
afriškim glasbenikom. Na otvoritvi smo 
nastopili z našo »Afriko«, ki je dala piko na 
i in res smo poželi velik aplavz. Nato pa 
smo imeli še dva celovečerna nastopa.
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Kako pa je prišlo do tega sodelova-
nja?

Lani smo na YouTub objavili pesem »Af-
rika« in daleč,  res daleč od tega kar se je 
potem razvilo, so bila naša pričakovanja, 
kajti ima že preko devet milijonov klikov. 
Tako je spoznalo veliko ljudi po vsem sve-
tu, v Ameriki še posebej. Dobili pa smo 
tudi nagrado Viktor za posebne dosežke. 

Si bila prvič v Londonu?
Prvič in bila sem čisto navdušena, ni-

sem si mislila, da je toliko stvari za videti. 
Rabila bi vsaj še en teden, da bi si približ-
no ogledala vse, kar me je zanimalo, am-
pak saj ni tako daleč. 

Kako ti gre ta pevska kariera skupaj 
z zdravljenjem diabetesa?

Ne predstavljam si, da bi bila brez čr-
palke, saj bi bila na intenzivirani terapi-
ji verjetno kar kriza. Srečna sem, da sem 
v zboru, zadnje čase pa nastopam tudi  
z zagorskim Big Bandom, s katerim smo 
avgusta gostovali na Hvaru. Vsi vejo, za 
kaj pri meni gre in kaj morajo narediti, če 
bi šlo kaj narobe, tako da me ni strah. 

Kaj pa, če vendar pride do hipe?
Imam zelo malo hip, če bi na primer 

ves dan hodila po Londonu …Tam sem 
imela dve manjši hipi, nič posebnega. K 
sreči se tako dobro poznam, da jih začu-
tim in vem, kako ukrepati, zato ni težav.  
Moram pa reči, da mi veliko pomeni, ker 
vem, da imam na Pediatrični kliniki ved-
no podporo in bom vedno dobila infor-
macijo, ki jo rabim.  

Na Debeli rtič, kjer letujejo otroci z 
diabetesom kaj hodiš?

Seveda, vsa leta sem tam letovala, 
zadnja tri leta pa pomagam že tudi pri 
organizaciji programov za otroke.

Se pravi, da v tvojem svetu brez 
otrok sploh ne gre?

Res je, otroci me pomirjajo in uživam z 
njimi in kadar delam z otroki, je moja čr-
palka vedno izklopljena, ker bi imela si-
cer hipo. Upam, da bom čez nekaj let, ne 
še zdaj, imela tudi svoje.

Vidim, da si čaj sladkala z medom, 
ne bo nič narobe?

Ne, naša zdravnica dr. Bratina ved-
no pravi, da pri diabetesu prepovedanih 
stvari ni, če je vse v mejah normale. Po in-
tervjuju bom še veliko hodila, iti moram 
na fakulteto, tako da se bo sladkor znižal. 

Zdi se, da imaš res polno življenje?
Ja, dolgčas mi ni.



26 december 2010 DITA

E n i  i n  d r u g i

Slavni diabetiki

George  Minot
George Minot, prvi 

znanstvenik s sladkorno 

boleznijo, ki se je uvrstil 

med Nobelovce, se je rodil 

2. decembra 1885 v Bostonu, 

ZDA.  Kot prvorojenec v 

družini uglednega zdravnika 

je bil od vsega začetka 

zaznamovan z ljubeznijo 

do medicine in starša sta 

potihem upala, da bo postal 

zdravnik. 

Mladi George, ki je veljal za pridne-
ga in ubogljivega otroka jima je to željo 
tudi izpolnil, saj se je hitro in rad učil, ve-
liko pa je tudi bral. Bil je zvedav in rado-
veden, zanimalo ga je marsikaj, a nič se 
ni moglo primerjati z ljubeznijo do me-
dicine. Medicino je študiral na Harvardu 
in se leta 1912 kot zdravnik pripravnik 
zaposlil v bolnišnici domačega okrožja 
Massachusetts. Slabi dve leti po diplomi 
je bil že imenovan za asistenta. Ker se je 
že v času študija na medicinski fakulte-
ti začel intenzivno zanimati za kri, bolez-
ni in motnje krvotvornih organov se je 
kmalu zapisal hematologiji. Njegovo po-
zornost je pritegnila posebno nevarna 
oblika krvne bolezni, perniciozna ane-
mija, ki je bila za bolnike običajno usod-
na. Kot diplomiranec s Harvarda je imel 
odprta vrata v bleščečo zdravniško kari-
ero. Sprva je nameraval ostati čim bližje 
domu, a se je kmalu premislil, saj se ni 
mogle upreti mamljivi ponudbi s slovi-
te Hopkinsove ustanove Johns Hopkins 
Hospital and Medical School v Baltimo-
ru. Tam je imel kot asistent in docent (od 

1918 do 1927) opravka s študenti in z 
bolniki, pri svojem delu je resnično uži-
val; veliko je študiral, predaval, potoval, 
se izobraževal ter skrbel za nenehen raz-
voj in napredek. Leta 1928 so mu pode-
lili laskavi naziv profesorja na harvard-
ski univerzi, postal je direktor Thorndike 
Memorial Laboratory, ki od nekdaj velja 
za valilnico pomembnih raziskav in pre-
stižnih odkritij. Kot gostujoči zdravnik pa 
je svojo prakso izvajal tudi v osrednji bo-
stonski javni bolnišnici.

Kot odličen hematolog, raziskovalec 
in znanstvenik je dr. Minot kmalu ugo-
tovil, da je perniciozna anemija poveza-
na z motnjo v delovanju kostnega moz-
ga, ki je posledica neustrezne prehrane 
bolnika. V poglobljeni raziskavi je ugoto-
vil, da se stanje bolnikom s preniciozno 
anemijo že v okrog dveh tednih vidno iz-
boljša ob uživanju rdečega mesa in žival-
skih jeter (bogatih z vitaminom B12, an-
tipernicioznim faktorjem). Čez dva tedna 
so bili vsi njegovi bolniki vključeni v pro-
gram dietoterapije z jetrno dieto. Kmalu 
so razvili tudi koncentrirani čisti izvleček 
živalskih jetrc, tako da anemikom ni bilo 
več potrebno jesti velikih količin živil iz je-
trc. Kmalu pa je dr. Minot ugotovil še, da 
je zdravljenje z ekstraktom govejih jeter 
mogoče izvajati tudi intravenozno, kar je 

postalo ključno za nadaljnjo terapijo pre-
niciozne anemije – Minot in Murphy sta 
postavila izhodišče za nadaljnji razvoj te-
rapije. Proučeval je tudi strjevanje krvi; na 
podlagi njegovih spoznanj je dr. Howell 
odkril prvo učinkovito sredstvo proti ko-
agulaciji krvi, heparin. 

Okrog leta 1917 se je dr. Minot inten-
zivno ukvarjal z onkološkim raziskova-
njem in zdravljenjem rakavih obolenj. 
Največ pozornosti je posvetil maligne-
mu obolenju krvi, levkemiji. Veliko je 
raziskoval, študiral, predaval in poročal 
o svojih raziskovalnih dosežkih in znan-
stvenih spoznanjih na različnih podro-
čjih – od krvi do raka, revme/ artritisa, 
neustreznega prehranjevanja, transfuzi-
je krvi ter drugih bolezni, motenj in po-
škodb. Leta 1921 se je dalj časa slabo po-
čutil, bil je zelo utrujen in izčrpan, trpel 
pa je tudi zaradi pogostih okužb. Pre-
iskave v domači bolnišnici so potrdile 
sum na sladkorno bolezen.

Za svoja pomembna odkritja in spo-
znanja ter zdravljenje preniciozne ane-
mije, si je dr. George Minot, skupaj s 
svojima najtesnejšima sodelavcema, dr. 
Georgom Hyotom Whipplom and dr. 
Williamom Parryjem Murphyjem leta 
1934 prislužil Nobelovo nagrado za fizi-
ologijo in medicino.  
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Dr. George Minot, ki je bil izredno pre-
dan delu in je naravnost užival v zahtev-
nem poslanstvu medicusa je zaradi slad-
korne bolezni v svoje poklicno delovanje 
vložil veliko več truda in napora kot nje-
govi zdravi kolegi. Diabetes ga je hudo 
bremenil in vse bolj oviral zlasti prva tri 
leta, od 1921 do 1923, ko se je z Banting-
Bestovim odkritjem inzulina začela nova 
doba obvladovanja diabetesa, tedaj zelo 
pogosto kar smrtne bolezni. Dr. Minot se 
je uspel uvrstiti v prvo skupino bolnikov, 

ki so bili deležni inzulinske terapije, ki 
mu je dala krila. Pogosto je priznal, da se 
je v času največje krize,  zahvaljujoč in-
zulinu ponovno rodil, čeprav so bili vsi 
prepričani, da bo umrl. Nato je neumor-
no delal, potrpežljivo raziskoval, pridno 
študiral, zavzeto predaval in navdušeno 
ustvarjal vse do leta 1947, ko je sladkor-
na bolezen terjala svoj davek. Doživel je 
hujšo možgansko kap, po kateri je kljub 
takojšnji intervenciji, intenzivni terapi-
ji in kompleksni intenzivni rehabilitaciji 

ostal delno paraliziran. Čez tri leta je prvi 
kapi sladila druga, še hujša, ki je bila za  
dr. George Minota usodna in ji je 25. fe-
bruarja leta 1950 tudi podlegel.  

Kot prvi Nobelovec z diabetesom je 
dr. George Richards Minot dokazal, da 
je mogoče z močno voljo, vztrajnostjo, 
disciplino in odločnostjo kljub sladkor-
ni bolezni dosegati vrhunske rezultate. 
Zato velja za svetel zgled kroničnim bol-
nikom vseh generacij. 

NM

Zaupajte nam prosim, kaj se vam 
je zgodilo?

Ženi sem popoldne pomagal na vrtu 
kositi, nobenega pretirano težkega fi-
zičnega dela ni bilo, nato pa sem šel 
gledat televizijo. Bilo je okrog šestih 
zvečer, nič se nisem slabo počutil, se-
del sem v dnevni sobi in naenkrat me 
je zmanjkalo. Ko je okrog pol sedmih 
prišla žena v sobo, me je našla na tleh 
ležati. Najprej je mislila, da me je zadel 
infarkt, sploh ji ni na misel prišlo, da je 
lahko vmes krvni sladkor. Poklicala je 
rešilni avto, ki je hitro prišel in najprej 
so jo vprašali, če sem diabetik? Ko je 
potrdila, so mi izmerili sladkor in bilo je 
- 0,7. Dobil sem infuzijo in takoj so me 
odpeljali na urgenco, kjer sem se zbu-
dil. Po preiskavah so me premestili na 
oddelek za diabetes, kjer sem ostal na 
opazovanju ves teden.«
Kako si sami razlagate dogodek, 
kaj posebnega se je tisto popoldne 
dogajalo, morda kaj v zvezi s hrano?

Popoldne vse od kosila dalje nisem 
nič jedel. Kosilo pa sem imel okrog pol 

Hipoglikemija tudi pri tabletah

Zbudil se je na urgenci

Dimitrij Kramar iz Ljubljane je letos spomladi pred prvomajskimi prazniki doživel 

tako hudo hipoglikemijo, da se je zbudil na urgenci. Nobenega znamenja bližajoče 

se nevarnosti ni bilo, spominja se samo, da je pred tem gledal televizijo. Hipe pri 

inzulinskem zdravljenju so pogost in običajen zaplet, veliko redkeje pa jih 

doživijo bolniki, ki jemljejo tablete, tako kot gospod Dimitrij.

dveh, vendar se ne spomnim, kaj sem je-
del, lahko samo povem, da ne jem nobe-
ne zelenjave. 
S kakšnimi tabletami pa ste se 
zdravili?

Pred tem sem se zdravil s tabletami 
Amaryl in Aglurab 850, zdaj pa jem-
ljem tablete Diaprel MR, po eno tableto 
na dan ter Aspirin Protect proti krvnim 
strdkom. 
Zdi se mi, da ste zelo vesten pri 
meritvah krvnega sladkorja, ali se 
bojite ponovne hipoglikemije?

Včasih sem si meril krvni sladkor bolj 
poredko, morda enkrat na teden, zdaj 
pa vsak dan po dvakrat, zjutraj in po-
poldne ob pol peti uri. Sladkor mi malo 
niha, zjutraj je normalno, med 6,5 do 6,8, 
včasih tudi pod 5, imel sem že 4,6 mili-
molov, po kosilu pa zleze na 8, tudi ma-
lenkost čez deset milimolov, več pa ne. 
Res se bojim ponovne hipoglikemije, da 
me ne bi presenetila. Pravijo, da jo čutiš, 
ker ti pride slabo, ampak jaz nisem nič-
esar čutil. 
Kaj naredite, ko je sladkor malo nižji?

Kadar imam nizek sladkor, vzamem kaj 
sladkega, kakšen sok popijem, pa je. V 
žepu imam vedno tudi tablete Vitergin. 

Tekst in foto: DARJA LOVŠIN
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Operacija

Ljubica bo še vozila
 Tekst: LJUBICA VUKAŠINOVIĆ

Na očesni kliniki sem bila naročena ob 
8. uri. Tisti dan se nas je zbralo osemnajst 
ljudi. Zame je bilo to nekaj novega in sem 
vse spremljala z zanimanjem. Sestra nas je 
spremila po hodniku do ambulante, kjer so 
nas oblekli od glave do nog v optimistično 
modro barvo. Torbice smo morali odložiti 
v garderobne omarice. Sestra nas je pelja-
la naprej v veliko ambulanto in nas po vr-
sti posedla za vsakega zdravnika posebej. 
Priprave se začnejo s kapljicami, potem 
pogovor s pacientom, vse pripravljeno za 
merjenje pritiska, moram reči, da so sestre 
na tem oddelku prave mravljice. Od 8. do 
15. ure so neprekinjeno delale, skrbele za 
nas, dajale kapljice, popisovale naše teža-
ve, ponujale čaj, kruh. Na tem oddelku vse 
deluje prijazno in organizirano. V velikem 
prostoru vlada grobna tišina, čeprav smo 
sedeli eden blizu drugega, debate ni bilo, 
zdi se mi, da smo bili prestrašeni. 

Predhodno smo dobili navodila, kako 
ravnati, zjutraj normalen zajtrk, zdravila 
kot običajno, diabetiki pa za vsak primer 
jogurt ali jabolko s seboj. Sestra vsake-
ga povpraša, ali ga je strah, če ja, dobiš 
tabletko. Jaz sem rekla, da se ne bojim 
in dodala, da sem vesela, ker so me po-
klicali in vsi so se nasmejali. Na vozičku 
so pripeljali še eno gospo iz doma starej-
ših občanov. Precej močna gospa je bila 

v slabem stanju. Ure so tekle in bili smo 
še vedno skupaj. Gospo sem opazovala, 
vseskozi je premikala noge na vozičku, 
videlo se je, da jo bolijo. Okrog enajstih 
je zaprosila sestro, naj ji da torbico in se 
je začelo. Najprej je pojedla veliko bana-
no, nato je spila jabolčni sok in na kon-
cu je sledil še velik sendvič z dvema ko-
soma kruha, za katerega je porabila kar 
precej časa, da ga je pospravila. 

Dolgo sem to spremljala in razmišljala. 
Nisem več zdržala, vstala sem s svojega 
»prestola« in stopila pred gospo. Vpraša-
la sem jo, če je sladkorna bolnica in pritr-
dila je. Sem rekla:« Gospa, a Vi veste, kaj 
počnete? To hrano, ki ste jo sedaj spravili 
v telo, bi lahko imeli za dva dneva. Sama 
sem diabetik tipa 1 in na inzulinu že 31 
let, zato vem, da lažje naredim kakšen 
prekršek, kot sladkorni bolniki tipa 2.« 

Potem je začela:«Sem lačna in bom 
imela hipo.«

Nisem se obvladala:«Gospa, a ne vidi-
te, v kakšnem stanju ste? Odvisni ste od 
tuje pomoči, vsega kar pojeste, ne more-
te pokuriti, ker ste na vozičku, zato mo-
rate paziti pri hrani.«

Sama sem si zjutraj izmerila krvni slad-
kor, dala inzulin in vzela ostala zdravila. 
Pojedla sem polovico črne žemljice, po-
pila skodelico bele kave in se poslad-

kala s tremi jagodami. Ob enajstih sem 
zaprosila sestro, da mi je izmerila krvni 
sladkor. Bilo ga je za 9 milimolov, kar je 
bilo v redu, da ne bo pri operaciji slučaj-
no prišlo do hipe. Ob 13 h še vedno ni-
sem prišla na vrsto in prosila sem sestro, 
naj mi še enkrat preveri sladkor. Imela 
sem 9,5 milimolov. Ob 14.15 sem bila 
na operacijski mizi. Domov sem prispe-
la ob 15.30, sladkor je bil 10 milimolov. 
Še isti dan sem se »okorajžena« naročila 
na operacijo drugega očesa, saj se mi je 
mudilo zaradi vozniškega dovoljenja, ki 
mi je poteklo. Sem starka v 84. letu, zato 
je bilo nujno oči spraviti v red. neverjet-
no, sedaj tako lepo vidim, tudi brez očal 
in vozniško dovoljenje je že pri meni še 
za nadaljnja tri leta. Spet bom videla, 
kako prijemljejo na trnek moje ribe. 

Jaz pravim, potruditi se je treba in imeti 
dobro voljo za vse, kar se dogaja v življe-
nju. potem ni nič težko. Imeti se moramo 
radi, odpuščati eden drugemu in si po-
magati. Vsem pošiljam sladke pozdrave.
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Nekoliko pozabljena je spodaj tekla 
Vltava, v katero so pred stoletji s tega 
slavnega mostu vrgli neuklonljivega Ne-
pomuka, ker je – ta svetnik -  kljub groz-
ni torturi vztrajal pri spovedni molčeč-
nosti. Karel IV, ki je dal zgraditi čudoviti 
most z mnogimi bronastimi kipi na kam-
niti ograji, je bil izjemen vladar, prvi po-
svetni češki kralj, ustanovitelj univerze 
in končno celo rimski cesar, kljub temu 
pa se je vseskozi zavedal svoje človeške 
minljivosti. Naslednikom je zapustil na-
slednje posvetilo, ki ga lahko beremo v 
muzeju Hradčani: »Kdorkoli boš vladal 
za menoj, vedi, da sem vladal pred te-
boj, pa sem danes samo prah…. » Veli-

Praga

Čudovito srce Evrope
Tekst in foto: DARJA LOVŠIN

V tistih treh septembrskih dneh, ko je Slovenijo poplavilo, 

je bilo na praškem meniju suho vreme, sončni dopoldnevi 

za predjed, črni kumulusi na modrem nebeškem krožniku 

za glavno jed in grozeče temna oblačnost z drobnim dežkom 

za večerni poobedek. Za romantično vzdušje  so levo od 

Karlovega mostu v večernem mraku žareli kraljevski 

Hradčani, z desne pa je prihajalo šumenje turistične reke z 

močno aziatsko noto, razlite po starodavnih uličicah Prage. 

častni most, prek katerega so šle kasneje 
vse procesije kronanj, je ta modrec med 
evropskimi vladarji predal ljudstvu  na 
numerično prav poseben datum: 9. dne 
7. meseca natanko ob 5. jutranji uri in 31 
minut v letu 1357. Sama nedeljiva pra-
števila od 1 do 9 in nazaj   ( 135797531), 
kako matematično domiselno. 

Prvi dan
Komaj sem v zgodnjem dopoldnevu 

v centru starega mesta dobro stopila s 
tramvaja, namenjena kajpak v Hradča-
ne, že mi je mlada agentka v roke po-
molila vabilo na večerni koncert čeških 
klasikov in zdrdrala ugodnosti, še zlasti 

popust za otroke. Pa saj nimam otrok. (s 
seboj). Ampak otroci imajo popust, se ni 
dala ugnati. To me je razjezilo, ampak 
že pogled na vanilijevo rumen starin-
ski avto s kromastimi dodatki pred bliž-
njo palačo me je raznežil in to je bil šele 
začetek. Nepripravljeno na lepoto me-
sta, ki ga imenujejo srce Evrope, me je 
Praga začela srkati vase kot Alico v Ču-
dežni deželi. V Hradčanih, kjer sem na-
mesto vstopnine lahko uveljavila svojo 
novinarsko izkaznico, sem prebila pol 

Kako ne bi ob violini v rokah angela mimoidoči 
pomislil na češka glasbena velikana Bedricha 
Smetano in Antonina Dvoržaka?!

Pogled s Hradčanov na Prago

Položno stopnišče v najstarejši evropski gotski 
katedrali svetega Vida v Hradčanih je bilo 
zgrajeno tako, da je lahko jezdec prijahal 
v cerkev – na konju

Ž i v a h n o  i n  v e s e l o
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dneva. Poskusila sem si v podrobnostih 
predstavljati, kako je potekala ceremo-
nija kronanja v prestolni dvorani ali pa, 
kako imenitne so bile slavnosti s pojedi-
nami in kdo vse je lahko takrat bil zra-
ven. Šele v Pragi, polni zgodovinskih 
znamenitosti, ki so se nabirale vse od 
druge polovice 9. stoletja, ko so mesto 
ustanovili češki kralji, spoznaš, kako ve-
lik narod so Čehi.  Arhitekturno izstopa-
jo Hradčani, nekdanji dvorec čeških kra-
ljev, sedaj pa sedež češke vlade. Projekt 
prenove je v času prvega češkega pred-
sednika Masaryka izdelal znameniti 

slovenski arhitekt Jože Plečnik. Praški 
grad Hradčani je namreč pričakal konec 
prve svetovne vojne v obupnem stanju 
razpadanja kot žalostna priča zanemar-
janja čeških zgodovinskih spomenikov s 
strani avstrijske uprave. 

Drugi dan
Naslednji dan sem se pustila prevzeti 

umetnosti, kar je bilo nenačrtovano, pa 
zato toliko bolj navdušujoče. Ob Karlo-
vem mostu sem spontano zavila v park, 
da si od blizu ogledam Vltavo, kar zagle-
dam med drevjem tri ogromne bronaste 
kipe plazečih se dojenčkov. To mi je bilo 
znano, seveda muzej sodobne srednje-

evropske umetnosti,  največja umetniška 
imena tega kraja in časa, vmes nobene-
ga Slovenca, en Srb, kvačkan trabant, stol 
velikosti hiše in slike, postavitve, kipi in 
na koncu umetniška kava s pogledom na 
mesto okraj Vltave. Škoda, ker ne kadim 
več, kakšen užitek je bil to včasih. Zve-
čer je bil v mestu koncert ob koncu ted-
na mobilnosti in brezplačno so izposojali 
kolesa. Ni mi bilo treba dvakrat reči in že 
sem kolesarila po neznanih ulicah, mimo 
pivnic z vrtovi, polnimi pivcev, sto in ene 
Kafkove knjigarne, prodajaln spominkov, 
kjer sem (za sina) kupila rdečo trenerko, 

Starinski lepotec za turistični ogled mesta 

Kvačkan trabant na dvorišču muzeja moderne 
srednjeevropske umetnosti, ki ga je svojemu 
narodu namenila bogata donatorica

Velikanski dojenček je eden od treh, v bron 
ulitih plazečih se nagcev v parku muzeja 
moderne srednjeevropske umetnosti, po 
katerih je ta muzej prepoznaven

Dvorišče muzeja moderne umetnosti, v 
katerem sem prebila nekaj ljubiteljskih uric, 
ima tudi rdečega konja z jezdecem

Spomenik Karlu IV, ki je za Čehe tisto, kar je za 
Angleže Henrik VIII ali za Francoze Ludvik XIV   

Ž i v a h n o  i n  v e s e l o
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ker me je zeblo, res kolesarski užitek in 
pol. Ob nespodobno pozni uri sem po-
pustila lakoti in naročila pečeno kračo z 
zeljem, ki jo enostavno moraš v Pragi po-
skusiti. Pojedina se je končala malo pred 
polnočjo, večino mesa so mi zavili za s se-
boj, spanja zaradi obilne hrane ni bilo no-
benega, ampak v spominu je ostal božan-
ski okus in zato je bilo vredno potrpeti. 

Tretji dan
Do odhoda vlaka ob petih popoldne 

sem imela še ves dan časa. Pa pojdi-
mo na Vaclawske namesti, tudi tja pelje 

Še ena znamenita praška veduta, velikanski 
stol na bregu Vltave

planet v zelenih okovih, s katero je doka-
zal, da segrevanje planeta nima nič skup-
nega s človeško dejavnostjo, se mi je na-
smehnil, ko sem rekla, da je glas modrosti 
zmeraj glas proti strahu in rekel, kako lep 
konec tiskovne konference. Ena redkih 
sem, ki se mi je podpisal v knjigo (kako 
vam je ime?), pravi češki šarmer. No, toli-
ko o Čehih, ampak to je že druga zgodba.  
Na Prago je sijalo toplo sonce, zato sem si 
na klopci sredi avenije privoščila brambo-
rak s kislo kumarico, gledala sem navzdol 
proti trgovski četrti in premišljevala, koli-
ko kalorij ima takle ocvrt krompirjev pol-
pet?  V študijske namene, sem si rekla, se 
moram pač žrtvovati in ga snedla do za-
dnjega slastnega koščka.

tramvaj (ali sem že omenila, da je v Pra-
gi najbolje kupiti dnevno vozovnico za 
štiri evre, ki velja tudi za metro?) in tako 
sem se znašla na tisti aveniji, po kateri so 
leta 1968 navzgor proti narodnemu mu-
zeju drdrali sovjetski tanki, nesrečen kraj 
in čas za Čehe. Začelo se je obdobje du-
ševne praznine, apatičnosti in dekaden-
ce češke kulture in družbe, tako je to bilo 
v sedemdesetih letih prejšnjega stolet-
ja in menda je tak čas zopet sedaj. Am-
pak Bohemia, kot tudi imenujejo Češko, 
ni v tem nič drugačna od drugih držav v 
času krize, in če drugega ne, ima za razli-
ko od nas vsaj predsednika, ki piše knjige. 
Vaclaw Klaus, ki sem ga osebno spoznala 
lani na predstavitvi njegove knjige Modri 

Na tem mestu Vaclavskih namesti, ki so jih leta 
1968 preplavili ruski tanki, se je v znak protesta 
zažgal študent Jan Palach

Starodavni Hradčani, ki jih je v tridesetih letih 20. stoletja obnovil naš arhitekt Plečnik, so tudi 
predsedniška rezidenca

»Češka jedelna« ali po naše kuhinja sploh ni zdrava, saj slovi po s pivom zalitih pečenih kračah in 
cmokih, da o ocvrtih bramborakih, kot pravijo krompirjevim polpetom, ne govorimo
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Zato strokovnjaki pod patronatom 
vseameriškega združenja za sladkorno 
bolezen, American Diabetes Association 
(ADA) telesni dejavnosti in gibanju po-
svečajo veliko časa, energije in pozorno-
sti, pa tudi denarja za (promocijske) ak-
cije in raziskave. V pomoč in spodbudo 
sladkornim bolnikom, ki se že radi gib-
ljejo, pa tudi tistim, ki še vedno raje stoji-
jo, sedijo oziroma ležijo in mirujejo, so v 
sodelovanju s kolegi iz ameriškega zdru-
ženja za srce (American Heart Associa-
tion, AHA) pripravili sodobne smernice 
o gibanju, ki prinašajo vrsto zanimivih 
spoznanj, priporočil in nasvetov. 

Osnovna navodila ADA in AHA
1 Preden začnete z redno telesno vad-

bo, se posvetujte s svojim zdravnikom 
(družinskim, diabetologom) in preveri-
te, katera oblika vadbe in zakaj, je za vas 
najprimernejša. Zapleti, povezani s slad-
korno boleznijo, na primer okvare oči 
oziroma živcev, so lahko kontraindika-
cija za določene oblike telesne dejavno-
sti. Po potrebi prosite svojega zdravnika, 
naj objektivno preveri (testiranje), kako 
se vaše srce in ožilje odziva na intenziv-
nejšo telesno dejavnost.

2 Skrbite za redno preverjanje krvne-
ga sladkorja. Če je koncentracija gluko-
za v krvi višja od 13,9 mmol/l oziroma 
imate v urinu prisotne ketone, ne zače-
njajte z gibalno dejavnostjo. V primeru 
omenjenih parametrov se telo že soo-
ča s pomanjkanjem inzulina, gibanje pa 
bo  povzročilo še dodatni porast količine 
glukoze v krvi. Najprej uredite svoj krv-
ni sladkor (dodajte oziroma prilagodite 
zdravila/inzulin), pogovorite se s svojim 
zdravnikom in začnite z intenzivnejšo gi-

Organizacije bolnikov svetujejo

ADA in AHA o gibanju
NM

Brez gibanja ni življenja je modrost, ki velja tudi in predvsem za sladkorne 

bolnike, ki se morajo posebej potruditi za normalne vrednosti sladkorja 

v svoji krvi. S pomočjo gibanja lahko človek učinkovito preprečuje in 

obvladuje diabetes in njegove neugodne posledice.

balno dejavnostjo šele, ko je sladkorna 
bolezen urejena.

3 Ko razmišljate o intenzivnejšemu gi-
banju, upoštevajte pomembno dejstvo: 
če je glukoza v krvi višja od 16,7 mmol/
l, v urinu pa niso prisotni ketoni, gibanje 
sicer lahko pomaga k znižanju glukoze v 
krvi, možno pa je tudi, da se krvni sladkor 
tedaj zviša. Zato je treba pred gibanjem 
in po njem preveriti koncentracijo gluko-
ze v krvi in količino ketonov v urinu.

4 Preverite, kako različne oblike tele-
sne dejavnosti ali gibanja vplivajo na 
koncentracijo glukoze v vaši krvi. Pred 
gibanjem je priporočljivo uživati hra-
no, ki je sestavljena pretežno iz ogljiko-
vih hidratov, saj koristi organizmu med 
fizično aktivnostjo. Kadar načrtujete in-
tenzivnejšo gibalno dejavnost, svojim 
običajnim obrokom dodajte ogljikove 
hidrate, hkrati pa temu primerno prila-
godite tudi količino inzulina.

Prednosti in slabosti, ki jih prinaša 
gibanje

Poveča se nevarnost hipoglikemije, 
saj organizem porablja glukozo, zato 
je gibanje treba primerno načrtova-
ti in poskrbeti za redno (ob istem času, 
v enakomernih intervalih/presledkih), 
primerno intenzivno telesno dejav-
nost. Pomemben je tudi red v prehra-
njevanju in sistematično prizadevanje 
za normalen krvni sladkor ob enako-
merni razporeditvi obrokov in jema-
nju zdravil vsak dan ob določeni uri.
Kadar podaljšate vadbo ali vztrajate pri 
intenzivnejšem gibanju, lahko pride do 
neželenih zapletov. Organizem namreč 
začne proizvajati adrenalin in druge hor-
mone, katerih učinek se razlikuje od obi-
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čajnega, inzulinskega, zato se posledič-
no pojavi zvišanje glukoze v krvi. Kadar 
se odločite za pospešeno, bolj intenziv-
no telesno dejavnost (gibanje pri svoji 
največji zmožnosti) ali običajno gibanje 
podaljšate (traja več ur), morate spreme-
njenim okoliščinam in njihovim posledi-
cam prilagoditi tudi prehrano in terapijo. 
Zalo pomembno je spremeniti količino 
inzulina oziroma antidiabetičnih zdravil. 
O tem se pravočasno posvetujte z leče-
čim zdravnikom.

Posebno pozornost in skrbno sprem-
ljanje terja intenzivnejša gibalna de-
javnost zlasti v času, ko antidiabetična 
zdravila oziroma inzulin delujejo najbolj 
intenzivno, dosežejo svoj maksimum. 
Količino inzulina je potrebno sproti pri-
lagajati pogostosti (frekvenca), traja-
nju in intenzivnosti vadbe oziroma tele-
sne dejavnosti. Glede na te tri parametre 
bo morda potrebno zmanjšati količi-
no dolgo ali kratko delujočega inzulina. 
Gibljite se v dobri družbi. Najbolj prime-
ren spremljevalec diabetika pri gibanju je 
spremljevalec, ki se spozna na sladkorno 
bolezen in se zna ustrezno odzvati tako 
na hiper kot tudi na hipoglikemijo. 

Med gibanjem na vidnem oziroma do-
stopnem mestu nosite identifikacijski 
znak ali identifikacijsko kartico, iz katere 
je mogoče hitro razbrati, da ste sladkor-
ni bolnik.

Previdnost in varnostni ukrepi
Preden se začnete ukvarjati z novo/

dodatno gibalno dejavnost oziroma 
se vključite v program pospešene te-
lesne dinamike, pri svojem zdravni-
ku opravite splošen pregled, po potre-
bi pa še dodatne, specialne preiskave. 
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Zdravniku dovolj natančno pojasnite in 
predstavite povejte vrste gibalne de-
javnosti, ki jih želite izvajati. Z njim se 
pogovorite, kako bi načrtovanim tele-
snim obremenitvam prilagodili vsebi-
no in pogostost obrokov, pa tudi jema-
nje zdravil oziroma injiciranje inzulina.
Pred gibanjem se vedno temeljito ogrej-
te, telesnih naporov se lotite počasi in 
postopno povečujte fizično obreme-
nitev. Izberite gibalno dejavnost, v ka-
teri boste uživali; enako pravilo ve-
lja tudi za okolje, opremo in družbo.
Gibanje v vodi je pisano na kožo diabe-
tikom, zato premislite o vključitvi v pro-
grame gibanja v vodi. Druge primerne 
dejavnosti za sladkorne bolnike so: (hi-
tra) hoja, (lahkoten) tek, kolesarjenje na 

sobnem kolesu, plavanje in vodna gim-
nastika, vaje za raztezanje, ples in aero-
bika.

Redna, učinkovita telesna dejavnost 
terja najmanj 3 do 4 krat tedensko načrt-
no gibanje, ki naj vsakokrat zdržema tra-
ja 20 do 40 minut, oziroma dobre pol ure 
vadbe v enem samem kosu. Najbolje se 
je gibati redno, vsak dan. Dober program 
telesne vadbe naj bi vključeval 5 do 10 
minut kompleksnega ogrevanja, najmanj 
15 do 30 minut ustaljene aerobne vadbe, 
ki vključuje hojo, lahkoten tek (intervalni 
tek z menjavanjem hoje in teka), kolesar-
jenje ali vaje za raztezanje. Na zaključku 
paketa gibalne dejavnosti je na vrsti še 
5 minut ohlajanja in sproščanja telesa.
Poskrbite za primerno opremo, ki naj bi 
primerno topla, lahka in udobna. Poseb-
no pozornost je treba nameniti predvsem 
obutvi. Omislite si kakovostno športno 
obuvalo (copate) in dobro skrbite za svo-
je noge.

Privoščite si dovolj nekalorične, na-
ravne tekočine, najbolje vode, čaja, ne-
sladkanih sadnih/zelenjavnih sokov ipd. 
Vodo pijte pred gibanjem, med njim in 
po njem, tako lahko učinkovito prepreči-
te dehidracijo, mišične krče in bolečino 
(vključno z glavobolom), utrujenost ipd.

Med vadbo dobro opazujte svoje telo, 
bodite pozorni na morebitne bolečine, 
krče, težko sapo, napetost oziroma ne-
prijeten občutek v telesu in druge ne-
ugodne spremembe. Zlasti pa ne pre-

zrite bolečine. Preveč intenzivna in/ali 
predolgo trajajoča fizična dejavnost in 
z njo povezan napor lahko namreč pov-
zročita nepričakovano bolečino. Če z ne-
zmanjšanim tempom nadaljujete z gi-
balno dejavnostjo kljub bolečini, lahko 
povzročite neprijetno napetost ali celo 
okvaro sklepov, kosti, mišic ali živcev.
Fitnes, ki je sinonim za načrtno telesno 
dejavnost, ljudem s sladkorno boleznijo 
zelo priporočamo, saj botruje številnim 
pozitivnim spremembam telesa in duše. 
Pripomore k sprostitvi in razbremenit-
vi, spodbuja povečanja mišične mase in 
sočasnega zmanjšanja maščobnih ob-
log oziroma maščobnega tkiva v telesu, 
ugodno vpliva na koncentracijo sladkor-
ja, maščob in holesterola v krvi, poma-
ga pri urejanju krvnega tlaka, krepi srce 
in ožilje, živčevje, izločala, prebavila itd.  
Povečuje telesno odpornost, pripomore 
k dobremu počutju in razpoloženju, pri-
vlačni zunanjosti, mladostnosti, živah-
nosti in vitalnosti.

Diabetiki se pogosto sprašujejo, ali 
naj prenehajo z gibalno dejavnostjo, ko 
dosežejo svojo idealno telesno težo in 
učinkovito obvladujejo sladkorno bo-
lezen. Strokovnjaki pri ADA in AHA po-
udarjajo, da je gibanje nepogrešljiva se-
stavina življenja. Ne glede na telesno 
težo in optimalne vrednosti krvnega 
sladkorja naj bi se gibali najmanj 3 do 4 
krat tedensko, idealno pa je vsakodnev-
no gibanje.

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

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

Ljubljana, Bezenškova 18
Delovni čas: 9.00 do 14.00

center
DITA

Individualno svetovanje 
o prehrani diabetika
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V e s t i

V sredo, 10. novembra je Zveza dru-
štev diabetikov Slovenije v ljubljanski 
Nami pripravila akcijo ozaveščanja o di-
abetesu pod geslom »Stop diabetes«. 
Brezplačno so merili krvni sladkor, do-
ločali indeks telesne mase (BMI) in sve-
tovali, v delikatesi pa so pod sloganom 
»Sveže izbrano« potekale predstavitve 
in degustacija izdelkov, primernih za di-
abetike. Na voljo je bilo sveže sadje in 
zelenjava, raznovrstni smoothiji, sadne 
solate ter hladne jedi in namazi. V degu-
stacijskih kotičkih smo videli različne iz-
delke z manjšo vsebnostjo ogljikovih hi-
dratov in nizkim glikemičnim indeksom. 
V Naminem kuharskem kotičku so za to 
priložnost, pripravili tople obroke po re-
ceptih preminulega prehranskega guru-
ja Montignaca.

Ob 13.00 uri je v hotelu Slon predaval 
diabetolog doc. dr. Andrej Janež, ki je 
opozoril na  dejavnike tveganja pri slad-

Ob mednarodnem dnevu diabetesa

Toliko prireditev, kot še nikdar 
JK

korni bolezni in razložil, kako ravnati ob 
diagnozi. 

Vrsta dogodkov ob svetovnem dnevu
V soboto, 13. novembra so v organi-

zaciji farmacevtskih družb Johnson& 
Johnson in MSD in v sodelovanju z Zve-
zo društev diabetikov Slovenije brez-
plačno merili krvni sladkor na Pre-
šernovem trgu v Ljubljani, opoldne 
pa so obiskovalci simbolično sklenili 
modri krog iz helijevih balonov – univer-
zalni simbol sladkorne bolezni. 

Istega dne je družba Novo Nordisk v 
ljubljanskem City parku postavila paviljon 
o diabetesu kjer so, tako kot že lani, skupaj 
z Zavodom za izobraževanje o diabetesu 
in Zvezo društev diabetikov Slovenije ob-
iskovalce osveščali o tej kronični bolezni, 
merili krvni sladkor in obseg pasu, delili 
publikacije o diabetesu in predstavili kar 
najbolj širok izbor literature o diabetesu. 

Letos je v dneh okrog 14. novembra, svetovnega dneva diabetesa potekalo 

v Sloveniji toliko prireditev, ki so jih pripravili različni akterji s področja 

diabetesa, da lahko rečemo: ozaveščanje je v nekaj letih zaživelo v polni 

meri. Akcije so vsako leto bolj domiselne in vizuelno privlačne, vse več 

pa je tudi ljudi, ki mimogrede izvedo, kolikšen je njihov krvni sladkor.

Namine izložbe v centru Ljubljane je obrobljal modri trak z napisom: Stop diabetes

Zakaj modri krog?
V okviru resolucije Združenih na-

rodov so simbol razvili pred štirimi 
leti kot znak osveščanja o sladkor-
ni bolezni. Modri krog je odgovor 
na svetovno pandemijo sladkor-
ne bolezni, o kateri so 20. decem-
bra 2006 sprejeli resolucijo 61/255 
in 14. november, svetovni dan dia-
betesa vzeli pod svoje okrilje. Mo-
dri krog ponazarja podporo vsem 
aktivnostim, ki so usmerjene v pre-
prečevanje in zdravljenje sladkorne 
bolezni.

14. november
svetovni dan diabetesa

DITA–05–2009.indd   19 5.10.2009   14:36:36
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Družba NovoNordisk je že drugič ob svetovnem dnevu postavila v City parku Ljubljana paviljon o diabetesu

Klinični oddelek za endokrinologi-
jo, diabetes in presnovne bolezni Inter-
ne klinike UKC Ljubljana pa je svetovni 
dan diabetesa obeležil v ponedeljek 15. 

novembra z brezplačno kontrolo krvne-
ga sladkorja obiskovalcem in tudi zapo-
slenim v avli kliničnega centra. Diplomi-
rane medicinske sestre-edukatorke so 

svetovale o pomenu zgodnjega odkriva-
nja bolezni in zdravega vedenjskega slo-
ga za preprečevanje nastanka sladkorne 
bolezni tipa 2.

Diabetes je pač bolezen, ki se tiče 
mnogih, še najbolje pa se je o njej poza-
nimati preden jo dobiš, saj se jo da učin-
kovito preprečevati. Obiskovalci so na 
bazarju lahko poskusili najnovejše Fruc-
talove sokove, prelistali knjige o diabe-
tesu, se naročali na revijo Dita in se pou-
čili o zdravi prehrani diabetika. Obiskala 
nas je tudi Televizija Slovenija in z ured-
nico revije Darjo Lovšin posnela pogo-
vor o diabetični hrani za potrošniško od-
dajo.   Glede na to, da je zavod prvi dan 
organiziral tudi izredno odmeven sim-
pozij, namenjen zdravljenju in prehrani 
starejšega človeka z diabetesom, lahko 
rečemo, da je ima sejem Narava zdravje 
vsako leto bolj izražene vsebino, pove-
zano z diabetesom. Tako je tudi prav, saj 
gre za svetovno epidemijo, ki tudi v Slo-
veniji pobere prevelik davek.

Diabetični bazar 
na sejmu Narava zdravje

Na sejmu Narava zdravje 2010 je Zavod za izobraževanje o diabetesu 

postavil diabetični bazar, na katerem se je oglasilo mnogo ljudi, mladih 

in starih, bolnih in zdravih in za vsakogar je bilo kaj zanimivega.

Degustacija Fructalovih sokov na razstavnem prostoru Zavoda Diabetes

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

Cena: 27 eur

Cena: 20 eur

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

Psi zaznavajo padec krvnega sladkorja
V sredo,  06.10.2010 dopoldne je vodeča javna 

nemška televizija ZDF predvajala zgodbo o  mate-
ri dveh otrok,  diabetičarki tip 1, na inzulinski črpalki, 
ki je padla doma v  komo zaradi hipoglikemije. Treni-
rana psica je takoj reagirala z lajanjem in tako je lah-
ko ukrepal njen mož, da so jo takoj z reševalnim vozi-
lom odpeljali v bolnico. V komentarju so povedali, da 
imajo v Nemčiji možnost treniranja psov, da pri dia-
betikih tip 1, tudi tistih, ki so na inzulinski črpalki, za-
znavajo hipoglikemijo z lajanjem in prinesejo tudi po-
trebno torbico bolniku, če to sam tisti moment tega 
ne zmore. Ti psi, ko položijo izpit, imajo dostop v vse 
javne prostore, tako kot psi invalidov. Za mene je bila 
to popolna novost, posebno, ker še nisem slišal, da 
bi nekaj takega  pripravljali tudi pri nas, čeprav ima-
mo veliko raznih šol za pse. Vaš članek pa je odlično 
dopolnilo s strani stroke.

 
Zdravstveni inšpektorat nam je dal prav

 Čestitam na vaši dolgoletni akciji za prepoved ogla-
ševanja družbe As An, d.o.o. in njihove knjige »Diabe-
tes je ozdravljiv«. Če bi to izvedela tudi Vlasta Kaloper, 
bi vam sigurno čestitala iz vsega srca.

 
Lepe pozdrave, Jože Snoj

Bralci pišejo

 
 

Cena: 38 EUR (+ PTT) 

Zbornik simpozija 
Zdravljenje in prehrana starejšega bolnika z diabetesom

Ljubljana , 7. oktober 2010

Utemeljitev posebnega pristopa k starejšemu bolniku z diabetesom 

Zdravljenje in prehrana diabetičnih bolnikov v domovih starejših občanov

Specifika zdravljenja starejšega bolnika z diabetesom 

Psihološki pristop k starejšemu bolniku z diabetesom; posamezni značajski tipi

Osnove diabetične prehrane; primer dobre prakse 

Tedenski jedilnik starejšega diabetičnega bolnika 

Dodatek:
Diabetični semafor živil
Slovar

Zavod za izobraževanje o diabetesu

Naročila 
zbornika

revija.dita@siol.net 
 

telefon 
01 542 50 04

Naročila po telefonu 01 542 50 04 ali revija.dita@siol.net
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Ljubljana, 
Bezenškova 18

Delovni čas: 
9. do 14. ure

Telefon: 01 542 50 04

center
DITA

Pravilna rešitev zadnje križanke
ATENKA, GORIOT, RVANJE, EON, AN, GROCKA, ANSA, TI, LIM, IPSILON, 

NAVARA, NOTRINA, OVČICA, STRASTNOST, SIR, TRDKA, STOA, IDI, NJASA, 
KAOS, NIT, DEPANDANSA, KLEVETA, JANTAR, TOVARIŠ, ESTERA

Pravilno rešitev je poslala tudi izžrebana: 
Setničar Nada, C.K.S. 18, 1270 Litija, ki bo prejela knjigo 101 odgo-

vor na vprašanja o diabetesu. Čestitamo!

Rešitve nagradne križanke pošljite do 10. januarja 2011 na naslov: 
Revija DITA Bezenškova 18, 1000 Ljubljana. Nagrajenec bo prejel lepo 
knjižno darilo iz DITA centra. 10% popust pri nakupu knjig v Dita centru.

R a z v e d r i l o

• Izobraževanje

 • Kuharski tečaji

 • Literatura

 • Svetovanje

NEŽNOST,
GLADKOST

SLAVNI
ITALIJANSKI
TENORIST
(LUCIANO)

VELIKA
OPICA Z

BORNEA IN
SUMATRE

OKENCE

BIVALIŠÈE
UMRLEGA

PRI ST.
SLOVANIH

OSEBNI
ZAIMEK

ŽENSKEGA
SPOLA

SPROŽITEV
OROŽJA

ŽENSKA
ŽRTEV
TERO-

RISTOV

NAJVIŠJI
ÈIN V
VOJNI

MORNARICI

VLEÈENJE
BISTVO,
SUKUS,

EKSTRAKT

UTEŽNA
ENOTA

NA
BLIŽNJEM
VZHODU

NAREÈNI
IZRAZ

ZA
VODNI

VRTINEC

SLOVENSKI
SLIKAR

IN GRAFIK
(IME IN

PRIIMEK)

IME
FILMSKE
IGRALKE
TURNER

NEKDANJA
FIZIKALNA
MERSKA
ENOTA

ZA  DELO

MANDLJEVA
ALI LEŠNIKO-
VA SLADICA,

NUGAT

- - - -
VON

BISMARCK

REKA PRI
LINZU V
AVSTRIJI

STOPITEV
SNOVI

JUNAK
VESTERNOV

POZI-
TIVNA

LASTNOST

KOMU-
NALNI

DELAVEC

ŠARM

NAJVIŠJI
VRH ARMEN-

SKEGA
VIŠAVJA
(4090 M)

SIMBOL
ZA

TANTAL

MANJŠA NEUŽITNA GOBA
SIVKASTE BARVE

(DVE BESEDI)

SEKS
RAZLIÈICA,

INAÈICA

ZAÈETNICI
PESNIKA
STRNIŠE

MEDICINSKI
IZRAZ ZA
VNETJE
SLEPIÈA

FRANCOSKA
LUKA

OB
ROKAVSKEM

PRELIVU

ZNANE
BELGIJSKE

TOPLICE
PASMA

OVC

-  -
GRECO

RAZSEŽNOST
V PREMERU

IME
PESNICE
FERBER
(IZ ÈRK
DANE)

POKOŠENA
TRAVA KOT
JE PADLA

POD
KOSO

TROPSKA
PTICA

SORODNIK
PO MOŠKI

STRANI

DEL VRATU

KAMEN ZA
BRUŠENJE

KOSE

PKIRVALO
VOJAKOV
HUZARJEV

ÈETRTI IN
PRVI SAMO-

GLASNIK
V ABECEDI

STOTINKA
NEKDANJEGA

TOLARJA
EDVARD
KOCBEK

KOROŠKA
GORA

POVABLJE-
NEC NA

POROKO

IME
POPEVKARJA
KERSHAWA

ENOTA ZA
SVETLOBNO
OBÈUITLJI-

VOST
FILMA

IME
IGRALKE

RINE

SL.  PISATELJ
(ANTON)

RIM.BOGINJA
PLODNOSTI



A. Menarini Diagnostics Balkan Countries s.r.l.
Podružnica Ljubljana, Tivolska cesta 30
1000 Ljubljana - Slovenija
www.menarinidiagnostics.si

NATANČNO

NEBOLEČE

NAJMANJŠI VZOREC KRVI

NAJHITREJŠI REZULTAT Potrebujete merilnik?

Merilnik krvnega sladkorja
Glucofix mio - zanesljiv in

prijazen spremljevalec zdravja
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Spremljajte svoje zdravje –
merite si krvni sladkor




