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Stari ali bolni?

U v o d n i k

DARJA LOVŠIN
urednica

Osupljivo je dejstvo, da so geni odgo-
vorni le za tretjino dejavnikov staranja, 
ostalo je odvisno od življenjskega slo-
ga in okolja. Če sta vaš ded in oče umr-
la zaradi srčnega infarkta, se boste nagi-
bali k domnevi, da tudi vas čaka enaka 
usoda. Čeprav ste morda dedno nagnje-
ni k srčnim obolenjem, se zavedajte, da 
je zdravje vašega srca odvisno tudi od 
opuščanja kajenja, zdrave prehrane in 
telesne aktivnosti. Mnoge okvare zdrav-
ja napačno pripisujemo staranju. Razis-
kovalci z univerze v Stanfordu so ugoto-
vili, da ljudje, ki so v svojih srednjih letih 
pazili na prehrano, telovadili in niso ka-
dili, ne živijo le dlje, temveč tudi manj 
obolevajo kot »odvisni« vrstniki, s kate-
rimi se starajo. Ali se da dolga leta na-
štetih slabih navad, ki vse po vrsti veljajo 
tudi za nastanek diabetesa in njegovih 
zapletov, popraviti? Raziskovalci pravi-
jo, da nikoli ni prepozno, tako se tvega-
nje srčnih obolenj zmanjša takoj, ko ne-
hamo kaditi, v petih letih pa ni nič večje 
od tveganja nekadilcev. Študije v do-
movih za starejše so podobne rezultate 
pokazale tudi za telovadbo. Celo slabo-
tni stanovalci so s predpisanim načinom 
vadbe za moč kmalu dosegli več kot 
močnejši »mišičnjaki«. Njihovo splošno 
počutje in sposobnosti opravljati vsako-
dnevne aktivnosti so se prav tako lepo 
razvijale. Kakor hitro so prekinili trening, 
so izgubili vse prejšnje prednosti. 

Za majhno osebno renesanso je ved-
no pravi čas, tudi ko smo stari in če zbo-
limo. Življenjski razcvet, ki ga prinese 
izguba nekaj kilogramov, uvedba dnev-
nega sprehoda v vsakem vremenu, slo-
vo od požrešnosti ali opustitev kaje-
nja, je tako velik, da je škoda vsakega 

dne zamude. Da ne govorimo o ustrez-
nem zdravljenju, v mislih imam prehod 
na inzulin, kadar antidiabetične tablete 
ne koristijo več, ki tako poveča kvalite-
to življenja že s samim počutjem, da o 
objektivnih kazalnikih niti ne govorimo, 
da bolniki govorijo o vožnji po avtocesti, 
potem, ko so dolgo vozili po kolovozu. 
Povečini nobeno obdobje človeškega 
življenja ni tako neperspektivno, da ne 
bi bilo smotrno vlaganje strokovnih na-
porov v dobrobit bolnika. S tem izhodiš-
čem smo v Zavodu za izobraževanje o 
diabetesu v program letošnjih strokov-
nih prireditev vključili simpozij z naslo-
vom »Zdravljenje in prehrana starejšega 
bolnika z diabetesom« in k sodelovanju 
povabili ugledne strokovnjake s podro-
čja diabetologije, zdravstvene nege in 
prehrane. To nadvse aktualno tematiko 
je nacionalni program o diabetesu po-
polnoma prezrl, čeprav je ravno med 
starejšimi največji delež diabetesa, sko-
raj 20 % starejših od 65 let je diabetikov, 
njihova obravnava pa ima svojo specifi-
ko, ki smo jo na simpoziju osvetlili z raz-
ličnih zornih kotov. Tako kot že z lansko-
letnim simpozijem o psiholoških ovirah 
pri zdravljenju diabetesa smo tudi s 
tem strokovnim srečanjem zaorali novo 
brazdo v polje diabetesa in s tem prido-
dali tudi strokovno težo vsakoletnemu 
sejmu Narava zdravje, v okviru katere-
ga smo na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani simpozij izpeljali. 

Aktualnih tem pa se v tej Diti tudi sicer 
ne manjka, tako lahko preberete o tru-
du mlade mamice z diabetesom, da bi 
rodila zdravega otroka in veliki družin-
ski sreči, ki jo je novorojenček prinesel 
v dom na Koroškem. Kaj takega še dvaj-

set let nazaj ni bilo tako samoumevno 
kot danes, ko lahko muhast krvni slad-
kor idealno uravnavamo z inzulinsko čr-
palko. Tudi izredno sladka rastlina stevia 
je uradno ponekod (tudi v Sloveniji) še 
prepovedana, a kljub zaviralnemu trudu 
industrijskih lobijev je njena zmagovita 
pot v naša gospodinjstva nesporna, saj 
je neškodljivost stevie popolnoma ne-
sporna. In končno, na temo mesečnega 
dodatka za nego otroka z diabetesom 
smo za vas izbrskali zakonsko regulativo, 
objavljamo pa tudi popoln seznam bo-
lezni, za katere lahko starši uveljavljajo 
ta družinski prejemek. Vabim vas k bra-
nju in majhnim spremembam, ki nam 
polepšajo življenje. 



6 oktober 2010 DITA

M e d i c i n a  i n  d i a b e t e s

Zdravljenje in prehrana starejšega človeka z diabetesom

Simpozij o starejših diabetikih

Največkrat gre za psihološke ovire, ki 
jim pri zdravstveni oskrbi diabetika v sve-
tu in tudi pri nas namenjajo vse več stro-
kovne pozornosti. Ne glede na vse teža-
ve, ki utegnejo spremljati zdravstveno 
oskrbo starejšega bolnika z diabetesom, 
bi moral biti osnovni cilj tudi pri njih nor-
malen krvni sladkor. To je bilo osnovno 
izhodišče simpozija o zdravljenju in pre-
hrani starejših ljudi z diabetesom, ki ga je 
7. oktobra v Ljubljani pripravil Zavod za 
izobraževanje o diabetesu.

Več o samem simpoziju, ki ga je kot glav-
ni sponzor podprla farmacevtska družba 
Novo Nordisk, bomo objavili v naslednji iz-
daji Dite, saj je potekal ravno v času tiska-
nje te številke, že sedaj pa lahko zapišemo, 
da je bila tematika, ki je v žarišče strokov-
ne pozornosti postavila starejšega člove-
ka, več kot aktualna. Dober odziv iz domov 

Tekst: DARJA LOVŠIN

starejših občanov, odkoder so se simpozi-
ja v velikem številu udeležile medicinske 
sestre in vodje prehrane, je bil v resnici na 
ljubo pričakovan, saj je bilo že nekaj časa 
čutiti na tem področju veliko praznine in 
s skopimi informacijami, zlasti pa praktič-
nimi napotki povezanih dvomov. Preda-
vatelji iz različnih ustanov (Klinični center, 
Bolnišnica Topolšica, Dom starejših obča-
nov Sončna pot, Zavod za izobraževanje 
o diabetesu) so na simpoziju obravnava-
li naslednje teme: starost in diabetes: slo-
venske smernice, zdravljenje in prehrana 
diabetičnih bolnikov v domovih starejših 
občanov, novosti v zdravljenju diabetesa 
in specifika zdravljenja starejšega bolnika, 
psihološki pristop k starejšemu bolniku z 
diabetesom, osnove diabetične prehrane; 
primer dobre prakse in tedenski jedilnik 
starejšega diabetičnega bolnika. 

Še nikoli poprej ni bil preudaren in ak-
tiven pristop k staranju tako pomemben 
za kakovost življenja kot prav v zadnjih le-
tih. Življenjska doba se je podaljšala, obo-
levnost prebivalstva za kroničnimi bolez-
nimi se povečuje, kapitalistično družbeno 
okolje pa načenja temelje socialne države 
in ogroža zdravstveno varnost, pri čemer 
so še posebej izpostavljeni starejši ljudje. 
V takih razmerah postaja imperativ ostati 
zdrav in se za to truditi na vso moč. Tudi, 
ko je človek že bolan, največkrat je posredi 
kronična bolezen srca in ožilja ali diabetes, 
se da s primernim zdravljenjem, prehrano 
in gibanjem njegovo vitalnost ohranjati v 
pozna leta in odložiti ali preprečiti zaplete 
bolezni. Sporočilo simpozija »Zdravljenje 
in prehrana starejšega bolnika z diabete-
som«, ob katerem je izšel tudi zbornik, bo, 
upajmo, doseglo kar najširši krog izvajal-
cev, ki jim je namenjena skrb za starejšega 
bolnika z diabetesom, bodisi v zdravstve-
nih domovih ali domovih starejših obča-
nov. Kvalitetno zdravljenje in prehrana naj 
bo vedno in povsod dostopno tudi starej-
šim bolnikom z diabetesom. Če temu ni 
tako, je treba najti strokovne rešitve in jih 
sistematično vgraditi v sistem celovite skr-
bi za starejšega bolnika. 

V Sloveniji je po podatkih, predstav-
ljenih na nacionalni konferenci o di-
abetesu (Ljubljana, 2008) diagnosti-
ciranih 125.000 ljudi z diabetesom. 
Ocena je, da je od tega okrog 3000 
obolelih za diabetesom v domovih 
starejših občanov. Delež diabetične 
diete je najvišji med vsemi posebnimi 
dietami. Med starejšimi od 65 let ima 
diabetes približno 18 odstotkov ljudi 
ali vsak peti.

Med starejšimi ljudmi je delež diabetesa zelo visok, skoraj dvajset odstoten. 
Starejši so skupina s posebnimi potrebami, zato imata zdravljenje in prehrana 
starejšega bolnika z diabetesom svojo specifiko, ki jo je treba prepoznati in jo 
v vgraditi v sistem zdravstvene oskrbe starejših diabetikov. 
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Staranje v današnjem času
Kdor je že presegel 60. leto, se srečuje z 

dejstvi staranja, obenem pa spoznava, da 
je pred njim veliko več življenja, kot si je 
včasih zamišljal. Kdor skrbi za starše v nji-
hovih osemdesetih letih, verjetno ni pri-
čakoval tolikšne dolgoživosti, še zlasti, če 
so starši bolni. Iz svojih starejših let lahko 
naredimo najboljša leta svojega življenja, 
a je za to treba narediti mnogo več, kot 
le čakati na starost. Pričakovana starost 
ob rojstvu je bila v zahodnem svetu leta 
2000 za moške 73,2 in za ženske 79,7 let. 
Moški, rojeni leta 2000, ki bodo doživeli 65 
let, lahko pričakujejo še nadaljnjih 15,8 let, 
ženske pa 19,3 leta. To je veliko daljša živ-
ljenjska doba, kot pred sto leti, ko so lahko 
moški pričakovali le 46,4 leta, ženske pa 49 
let. Včasih je upokojitev pomenila le nekaj 
let prejemanja mesečne pokojnine, veliko 
ljudi upokojitve sploh ni dočakalo. Danes 
pa daljše življenje pomeni, da bo večina 
upokojencev prejemala mesečno pokoj-
nino še dve desetletji ali povedano z dru-
gimi besedami, 65 – letniki še zdaleč niso 
stari. Ženska, ki bo letos praznovala svoj 
50. rojstni dan in ne boleha za rakavim ali 
srčnim obolenjem, lahko dočaka svoje 92. 
leto. To so številke, o kakršnih niso mogli 
naši dedki in babice niti sanjati.

V zadnjem stoletju nam je napredek 
medicine, znanosti in tehnologije omo-
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Na voljo v lekarnah in 
specializiranih prodajalnah!

Dialevel

Imejte sladkor 
pod kontrolo!

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

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

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

•alfa-lipojska kislina  
•izvleček cimeta  

•krom

gočil, da bolj zdravo živimo in doživimo 
daljšo življenjsko dobo kljub bolezni. Še 
več, skupina starejših od 85 let je v ZDA 
najhitreje rastoča demografska skupi-
na, neverjeten vzpon pa je doživela tudi 
skupina stoletnikov. 

Še nekaj o razlikah med spoloma in 
dejstvu, da ženske živijo dlje kot moški. 
V večini razvitih držav lahko ženske pri-
čakujejo, da bodo preživele svoje može 
za približno sedem let. Ali gre za biolo-
ško pogojenost? Gerontologi menijo,da 
ne; moški bi se lahko izognili 70 odstot-
kom obolenj, ki jih pestijo, če bi redno 
hodili na preglede in bolje srbeli zase.

Izredno pomembno je, kako se bo sta-
rejši človek odločil. Njegov osnovni cilj naj 
bo: ostati živ čim dlje in izkoristiti vsako 
priložnost, ki prinaša zadovoljstvo, pro-
duktivnost in veselje. Če je človek zdrav, 
je pred njim obilo življenjskih priložno-
sti tudi v starosti, če je oslabel, bo pri de-
javnostih v starejših letih omejen, kar pa 
ne pomeni, da je treba obupati. Ne glede 
na to, ali se človek stara z diabetesom ali 
ne, so napotki za zdravo staranje nasled-
nji: trenira naj svoj spomin, ostane naj te-
lesno aktiven, zdravo naj se prehranjuje 
in znebi slabih navad. Ob tem naj pazi na 
svoje razpoloženje, ostane naj socialno 
povezan in načrtuje vnaprej. 

 
 

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
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Pravica, ki jo je potrebno uveljavljati

Mesečni prejemek za 
nego otroka z diabetesom
Pred nekaj leti smo v Diti obširneje pisali o pravici do 
mesečnega dodatka za nego hudo bolnega otroka, ki 
pripada tudi družinam otrok z diabetesom. Izkazalo se 
je namreč, da je mnogo družin ni uveljavljalo, ker jih o 
tem ni nihče obvestil. Žal ugotavljamo, da se stanje v 
ni kaj dosti spremenilo, saj je očitno, da nekateri starši 
ne vedo, da jim ta pravica pripada, vendar jo morajo 
uveljavljati. 

Iz pisem staršev, objavljenih na spletnem forumu o diabete-
su, je začutiti veliko prizadetost ob tem, da imajo z otrokom to-
liko dela in skrbi, pa jim družba ne prisluhne. Povsem jasno 
je, da teh staršev ni nihče seznanil s pravicami, ki jih imajo 
pa naši zakonodaji. In to že od daljnega leta 1993, ko je 
bila s tedanjim Zakonom o starševskem varstvu uve-
ljavljena pravica do družinskih prejemkov za nego 
in varstvo otroka, tudi v primeru, če ima otrok dia-
betes. Zadnjič je imel državni zbor Republike to 
tematiko na dnevnem redu leta 2006, ko je potr-
dil uradno prečiščeno besedilo Zakona o staršev-
skem varstvu in družinskih prejemkih, sprejetega 
leta 2001. Po tem zakonu so opredeljene vse pra-
vice do družinskih prejemkov, ki jih priznava naša 
država. Mednje sodi tudi redni mesečni dodatek za 
nego otroka. 

Zakon določa, da se dodatek izplačuje družinam 
z dolgotrajno hudo bolnimi in kronično bolnimi otro-
ci, pri katerih je kljub zdravljenju pričakovati trajne posle-
dice bolezni, oziroma katerih bolezni zahtevajo zdravljenje, 
nego in rehabilitacijo, ki traja dalj kot šest mesecev. Nobene-
ga dvoma ni, da so med njimi tudi otroci z diabetesom, kar 
posebej določa Seznam bolezni, ki je priloga Pravilnika o kri-
terijih za uveljavljanje pravic za otroke. Žal pa ta pravica spi kot 
kakšna Sneguljčica, vse dokler je nekdo ne predrami ali drugače 
rečeno, starši morajo pravico uveljavljati, sicer dodatka ne do-
bijo. To je čista formalnost, saj so doslej še vsem staršem otrok 
z diabetesom, ki so želeli prejemati mesečni dodatek za nego 
hudo bolnega otroka, ta dodatek tudi odobrili. 

Uveljavljanje pravice poteka preko območnega centra 
za socialno delo, na katerem se starši oglasijo z največ eno 

leto starim izvidom o bolezni, nato pa center izpelje posto-
pek skladno s Pravilnikom o kriterijih za uveljavljanje pravic za 
otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Center pošlje 
pristojni zdravniški komisiji na Pediatrični kliniki zaprosilo za 
izdelavo posameznega mnenj in mu priloži fotokopijo zdrav-
stvene dokumentacije, ki jo je vlagatelj priložil vlogi in v kate-
ri zadnji izvid ni starejši od enega leta. V roku najmanj 60 dni 
mora zdravniška komisija podati mnenje.
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Posebej je opredeljena pravica do do-
pusta za nego in varstvo otroka ter na-
domestilo za nego in varstvo otroka, ki 
potrebuje posebno nego in varstvo. Po 
zakonu je otrok, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo: otrok z motnjami v du-
ševnem razvoju, slep in slaboviden otrok, 
gluh in naglušen otrok, otrok z odpovedjo 
funkcije vitalnih organov, gibalno oviran 
otrok in dolgotrajno hudo bolan otrok, ki 
zaradi svojega zdravstvenega stanja po-
trebuje skrbnejšo nego in varstvo.

V poglavju Pravica do družinskih pre-
jemkov so v 57. členu opredeljene vse 
vrste družinskih prejemkov, med njimi 
tudi mesečni dodatek za nego otroka. 

80. člen natančneje definira, da je do-
datek za nego otroka denarni dodatek 
za otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo in je namenjen kritju povečanih 
življenjskih stroškov, ki jih ima družina 
zaradi nege in varstva takega otroka. 

 V istem členu je že določena meseč-

Tekst: DARJA LOVŠIN

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 

Kaj pravi zakon?

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 29. septembra 2006 potrdil 
uradno prečiščeno besedilo Zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih. Po tem zakonu se urejajo vse vrste starševskih dopustov in 
starševskih nadomestil ter pravica do krajšega delovnega časa.

na višina dodatka za nego otroka zaradi 
povišanih življenjskih stroškov v znesku 
19.300 tolarjev. 

81. člen določa, da ima pravico do do-
datka za nego otroka eden od staršev ali 
druga oseba, če ima otrok stalno prebi-
vališče v Republiki Sloveniji. Pravica se 
uveljavlja na podlagi mnenja zdravniške 
komisije.

Za natančno razumevanje pravice je 
pomemben tudi 83. člen, ki opredelju-
je njeno trajanje do 18. leta, po tej staro-
sti pa (skladno z 70. členom) dokler ima 
status učenca, dijaka, vajenca ali študen-
ta, vendar najdalj do dopolnjenega 26. 
leta starosti.

90. člen navaja, da se pravica do dodat-
ka za nego otroka uveljavlja pri centru za 
socialno delo, ki je krajevno pristojen gle-
de na otrokovo stalno prebivališče.

Toliko o samem zakonu, kako pa pre-
vice starši uveljavljajo, določa drug do-
kument in sicer Pravilnik o kriterijih za 

uveljavljanje pravic za otroke, ki potre-
bujejo posebno nego in varstvo.

Dolgotrajno hudo bolni otroci
Po 6. členu tega pravilnika štejemo za 

dolgotrajno hudo bolne otroke kronično 
bolne otroke, pri katerih je kljub zdravlje-
nju pričakovati trajne posledice bolezni, 
oziroma so to otroci s takimi boleznimi, 
ki zahtevajo zdravljenje, nego in rehabi-
litacijo, ki traja dalj kot šest mesecev. Te 
bolezni natančno našteva Seznam hudih 
bolezni, ki je sestavni del tega pravilnika.

Glavnina postopkov je zajeta v 9. členu:
Zaprosilo za izdelavo posameznega 

mnenja pristojni center v postopku na 
prvi stopnji posreduje pristojni zdravni-
ški komisiji. Zaprosilu priloži fotokopijo 
zdravstvene dokumentacije, ki jo je vla-
gatelj priložil vlogi in v kateri zadnji izvid 
ni starejši od enega leta.

Zdravniška komisija poda mnenje na 
podlagi posredovane zdravstvene in 
druge dokumentacije. Zdravniška komi-
sija lahko zahteva dodatno dokumenta-
cijo ali izjemoma opravi pregled otroka. 

Upravičenih preko 
6000 družin v Sloveniji 

Iz tekoče statistike Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve je 
razvidno, da je bilo meseca junija le-
tos izplačanih 682.255 EUR skupno 
6.028 upravičencem do družinske-
ga dodatka zaradi bolnega otroka. 
Koliko je bilo med njimi upravičen-
cev zaradi diabetesa, ni znano.
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1.  kronične encefalopatije (prirojene malformacije možganov, 
hipoksično ishemična encefalopatija, heredodegenerativ-
ne in presnovne bolezni, rezidualna stanja po vnetjih, trav-
mah, cerebrovaskularnih insultih itd.)

2.  imunsko pogojene bolezni živčevja s težko klinično priza-
detostjo (multipla skleroza, poliradikulitis, cerebralni arte-
ritis itd.)

3.  epilepsije, neodzivne na zdravljenje

4.  mišične, živčnomišične bolezni z gibalno oviranostjo, ob-
porodna poškodba brahijalnega pleteža (v času intenziv-
ne rehabilitacijedo enega leta starosti)

5.  kromosomopatije z motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju

6.  težje oblike prirojenih ali pridobljenih bolezni imunske po-
manjkljivosti

7.  alergije na hrano (pri preobčutljivosti na večje število 
osnovnih hranil po devetem mesecu starosti), z mnenjem 
alergološkega oddelka ali alergološke ambulante

8.  težke oblike juvenilnega idiopatskega artritisa

9.  težke oblike avtoimunih bolezni (sistemski lupus erite-
matosus, dermatomiositis, vaskulitis, urtikarija s hipo kom-
plementemijo, avtoimuni he patitis, itd.)

10. mukoviscidoza in ostale kronične gnojne bolezni pljuč 
(mukociliarna diskinezija, bronhiektazije itd.)

11. kronična dihalna odpoved (ne glede na etiologijo)

12. bronhopulmonalna displazija (še pol leta po končanem 
zdravljenju s kisikom)

13.  huda astma (če je otrok simptomatski kljub maksimalni 
kortikosteroidni terapiji),

14.  otroci s traheostomo

15.  aplastične, hemolitične in hude kronične anemije drugih 
vzrokov, ki potrebujejo dodatne terapevtske ukrepe

16.  kronične nevtropenije (levkociti pod 1 x 10(na 9) L)

17.  kronične trombocitopenije (trombociti pod 20 x 10(na 9) 
L) in trombocitopatije

18.  histiocitoze

19.  presnovne motnje s kopičenjem metabolitov v RES-u (Ga-
ucherjeva bolezen itd.)

20.  hemofilija, težke oblike von Willebrandove bolezni in ded-
ne ali pridobljene motnje koagulacije

21.  rakaste bolezni – še 3 leta po končanem zdravljenju

22.  otroci po transplantaciji organov in kostnega mozga, še 
eno leto po končani intenzivni imunosupresivni terapiji, 

23. kronični kolitis (Mb Crohn in ulcerozni kolitis v času inten-
zivnega zdravljenja itd.)

24.  dekompenzirane kronične jetrne bolezni, vključno z jetrno 
cirozo in anomalijami žolčevodov

25.  težke kronične bolezni trebušne slinavke (cistična fibroza, 
Schwachmmanov sindrom itd.)

26.  hujše distrofije (celiakia itd.)

27.  prirojene presnovne bolezni in endokrinopatije s posle-
dično hudo stalno prizadetostjo (diabetes, fenilketonu-
rija itd.)

28.  hujša prizadetost otroka zaradi bolezni srca in ožilja

29.  kronična ledvična odpoved, glomerulonefritisi in nefroze 
v času intenzivne terapije,

30.  razcep ustnice, trdega in mehkega neba (prve dve leti ozi-
roma do dokončanega primarnega operativnega zdrav-
ljenja)

31.  hude oblike kroničnih kožnih bolezni (najtežje oblike pso-
riaze, ihtioze, bulozne epidermolize, atopijskega dermati-
tisa itd.)

32.  politravmatizirani otroci s hudimi posledicami v času reha-
bilitacije

33.  kronično potekajoče duševne motnje (psihoze itd.)

34.  pervazivne razvojne motnje (avtizem, spekter motenj av-
tizma) in druge težke motnje sporazumevanja

35.  težka inkontinenca urina in/ali blata.

Seznam hudih bolezni
Prvilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in 
varstvo, vsebuje tudi Seznam hudih bolezni, za katere se pravica uveljavlja. Seznam v 
nadaljevanju objavljamo.

Pravilnik s Seznamom je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pod rubriko Predpisi, razdelek Družina. Na 
seznamu hudih bolezni je med prirojenimi presnovnimi boleznimi tudi diabetes.
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Avtorji članka v British Medical Jour-
nal (BMJ), so predstavili zanimivo rešitev. 
Predlagali so, da bi trenirali pse kot meril-
ce nizkega krvnega sladkorja. Volkovi so 
zapustili divjino in se pridružili človeku že 
okoli 100.000 let nazaj. Od takrat, njihovi 
pasji potomci pazijo na naše domove in 
družine. V današnjih časih pa so prevzeli 
malo bolj prefinjene naloge, saj psi sedaj 
delajo pri policiji, reševanju in odkrivanju 
drog, služijo tudi kot oči slepim in slabo-
vidnim in kot ušesa gluhim in naglušnim, 
marsikje pa so že uvedli tudi terapijo z do-
mačimi živalmi, ki lahko ugodno vplivajo 
na kronične bolnike, otroke in starejše v 
domovih upokojencev. Torej ideja, da bi 
se psi lahko naučili zaznavati nizek krvni 
sladkor, ni pretirana, v Diti pa smo tudi že 
pisali o psički, ki je toliko časa »nadlego-
vala« sosede z lajanjem, da so pogledali, 
kaj je narobe in našli njeno lastnico ne-
zavestno zaradi hipoglikemije. Kot kaže, 
so se nekateri psi tega že naučili. Članek 
v British Medical Journal prinaša tri anek-
dote o psih, ki so opozorili svoje lastnike 
na padec krvnega sladkorja:

Tokijeva lastnica je imela diabetes tipa 
2 že od leta 1971, inzulin pa je jemala od 
1979. leta. V zadnjih dveh letih je imela 
bolj pogosto nizek krvni sladkor, ponava-
di zvečer ali ponoči. Zadnje leto pa se, pre-
den lastnici pade raven krvnega sladkorja, 
a le-ta še nima simptomov, devetletni pes 
Toki zateče na hodnik in skrije pod stol.

Korina lastnica pa jemlje inzulin že od 
1995. leta, odkar so ji diagnosticirali di-
abetes tipa 2. Raven krvnega sladkorja 
ji pade tudi do dvakrat na teden, pona-

Tekst: NK

Merilnik krvnega sladkorja, ki deluje na pasjo hrano?

Psi zaznavajo padec krvnega 
sladkorja
Hiter padec krvnega sladkorja (hipoglikemija) se pojavlja pri ljudeh, ki jemljejo inzulin ali 
nekatere vrste diabetičnih tablet. Ko se raven sladkorja v krvi zniža, možgani ne morejo več 
normalno delovati in taka oseba dostikrat sama ni zmožna dvigniti raven sladkorja do normalnih 
vrednosti. Če ne ukrepamo, lahko zelo nizek krvni sladkor povzroči komo ali celo smrt.

vadi popoldne ali ponoči. Zgleda, da se 
sedemletna Kora zaveda zdravstvenega 
stanja svoje lastnice. Ko njena lastnica 
spi, jo bo Kora zbudila in se ne bo pomi-
rila, dokler ne zaužije ogljikovih hidratov 
ali pa ji celo prepreči izhod iz hiše, dokler 
se ji raven krvnega sladkorja ne dvigne. 

Mekova lastnica ima diabetes tipa 1 
od leta 1970 in raven krvnega sladkorja 
ji povprečno pade dvakrat na teden. Po-
navadi ne zazna, da se ji je znižal krvni 
sladkor in se posledično ponoči ne zbu-
di. Triletni Mek pa postane razburjen, ko 
zazna, da ima njegova lastnica prenizek 
krvni sladkor. Če je budna, prikoraka do 
nje in ji v naročje položi glavo, če pa last-
nica spi, Mek začne lajati in praskati po 
vratih spalnice. Pomiri se šele, ko se last-
nici normalizira krvni sladkor.

Ti primeri povedo, da vsaj nekateri psi 
lahko zaznajo nizek krvni sladkor, četudi 
se prizadeta oseba tega še ne zaveda. Dva 

od treh psov nista tega le opazila, pač pa 
sta s koristnimi ukrepi svoji lastnici zbudila 
in jima tako pravočasno zagotovila hrano. 

Ravno v zadnji Diti smo predstavili 
psičko z Gorenjske, ki zaznava padec krv-
nega sladkorja pri svoji lastnici, objava v 
ugledni medicinski reviji, kakršna je Bri-
tish Medical Journal pa utegne povzročiti 
koristen spoj diabetologije s kinologijo, 
saj avtorji v zaključku pozivajo k razis-
kavam o tem ali bi vsi psi lahko zaznali 
zgodnje znake nizkega krvnega sladkor-
ja in o tem pravočasno obvestili lastnike. 
Poudarjajo, da bi bili taki psi zelo primer-
ni za ljudi, ki živijo sami in za take, ki jim 
krvni sladkor pade ponoči. Če pa imate 
sami psa, lahko opazujete njegovo ve-
denje, medtem, ko vam pade krvni slad-
kor. Morda boste ugotovili, da tudi vaš 
kuža postane nemiren in tako pridobite 
še en način opozarjanja na pravočasno 
meritev krvnega sladkorja. 
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Hujšanje in sladkorna bolezen je zelo 
zahtevna kombinacija. Navadno, če re-
šiš eno, rešiš tudi drugo. Inzulin sicer re-
šuje življenja in zmanjšuje zaplete zaradi 
sladkorne bolezni, pri hujšanju pa nam 
ni čisto nič v pomoč.

Sladkorna dieta je v osnovi zdrava di-
eta, pripravljena po vseh veljavnih na-
čelih in zdravo prehranjevanje ne bi 
smelo voditi v preveliko težo. Vprašanje 
je, ali smo dovolj strogi. Drugič, sladkor-
no dieto uravnotežimo tako, da porab-
ljene kalorije uravnovesimo z zaužitimi:. 
Če smo pojedli preveč, pomeni, da ima-
mo dober apetit in smo (skoraj) zdravi, a 
tako za težo, kot sladkorno bolezen nam 
bo samo škodilo. Kalorije in količina hra-
ne namreč nimajo nič skupnega. Bolnik 
lahko zaužije neomejene količine zele-
njave in skoraj neomejeno beljakovin 
(meso, sir, jajca itd. – ne pa maščob!), a 
se ne bo zredil. Nasprotno pa, če zaužije 
eno škrobno živilo preveč (kruh, krom-
pir, testenine, sadje zvečer), bo imel ta-
koj težave pri naslednjem tehtanju. La-
kota, ki jo človek občuti, redko pomeni 
pomanjkanje hrane, pač pa bolj to, da 
je naš  želodec prazen. Posledično mo-
ramo nekaj pojesti, ampak nekaj, da ga 
napolnimo in ne nekaj, da dobimo ne-
potrebne kalorije. Pojemo dva krožnika 
juhe, dve skledi solate, dva kosa mesa, 
še fižol in rdečo peso – krompirju in rižu 
pa se odrečemo. Problem je za  tiste 
bolnike, ki imajo te stvari (kruh, krompir 

Kako shujšati na inzulinu?

Hujšanje in diabetes, 
zahtevna kombinacija

DAMJAN JUSTINEK, dr. med.

»Ker v vsej literaturi o diabetesu nisem našla poglavja, kako naj shujša diabetik 
na inzulinu, se s tem vprašanjem obračam na Vas. Moj mož je diabetik na inzulinu 
in ima posledično tudi angino pectoris. Moral bi shujšati vsaj 5 kilogramov, težava 
pa je ker ne veva, kako skoordinirati  inzuilin in prehrano. Če mi lahko vsaj delno 
pomagate z nasvetom, Vam bova oba zelo hvaležna.«, piše bralka Majda iz Ljubljane.  

itd.) zelo radi, ker bodo bolj prikrajšani.
Navodila lahko skrčimo na nekaj bi-

stvenih postavk.
Hrane lahko zaužijemo toliko, kot jo 

porabimo in toliko, da »stoji« telesna 
teža . Izulina pa si damo toliko, da »sto-
ji« krvni sladkor in nikoli obratno. Inzulin 
bi vedno lahko povečali in ob več hrane 
uravnovesili krvni sladkor, a kako bomo 
potem uravnovesili težo, ker bomo vsto-
pili v začaran krog: več hrane, več inzu-

lina, večja teža, več lakote, spet več hra-
ne itd.

Načelno posnemamo ločevalne diete 
in uživamo 50 % kalorične hrane in 50 % 
balastne z vlakninami. Torej pojemo 
kruh in sir IN papriko ali kruh in salamo 
IN dva  paradižnika; pojemo krožnik ze-
lja, in dodamo EN krompir.  Če lahko po-
jemo tri,  dodamo TRI krompirje, nikoli 
pa k enemu krožniku zelja ne serviramo 
treh krompirjev.

M e d i c i n a  i n  d i a b e t e s
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Kolikor je možno, povečamo telesno 
aktivnost. Navaden sprehod trikrat te-
densko po 1,5 ure je že močno koristen 
in bo bistveno izboljšal urejenost  krvne-
ga sladkorja.  

Sadje je lahko problem. Če pojemo 
pozimi krompir in repo, bo vse v redu 
in enako bo poleti. Če pa poleti poje-
mo krompir in repo IN sadje, ne more 
več biti tako. Zato pojejmo vedno ena-
ko, kot smo navajeni: ali solato in meso 
in krompir, ali solato in meso in potico 
(krompir izpustimo), ali dve jabolki in 
solato in meso (in krompir izpustimo). 
Tako bomo za isto delo vedno prejeli 
enako kalorij in ne bo treba spreminjati 
odmerkov inzulina. Če pa pojemo oboje, 

bomo pač povečali inzulin in s tem spet 
– težo !  Praviloma je lažje, če jemo sad-
je pred obrokom kot potem. Če pojemo 
dve  breskvi pred kosilom, bomo zato 
nekaj drugega izpustili. Če pa smo že ko-
sili, nimamo breskev kam »skriti« in nam 
ostane le fizična aktivnost, da jih dodat-
no porabimo. Če ne, so posledice jasne.

Končno  predlagam, da izmerite, ko-
liko inzulina najmanj bi potrebovali v 
enem dnevu, če ne bi nič jedli. Doze in-
zulina sicer niste napisali, ampak navad-
no porabimo le 50 % doze, če uporab-
ljamo mešanico (MIX) inzulin in samo 
dolgi inzulin, če uporabljamo oba. Tako 
začnemo meriti in en dan izpustimo zaj-
trk in damo le 50 % inzulina: potem me-

M e d i c i n a  i n  d i a b e t e s

rimo dopoldne na dve do tri ure, kako se 
krvni sladkor giblje.  Naslednjič  izpusti-
mo kosilo in merimo popoldan, kako  bo 
s  krvnim sladkorjem  brez hrane in koli-
ko inzulina bomo vseeno porabili. Tretjič 
merimo zvečer, brez večerje , da preveri-
mo, koliko inzulina je sploh potrebnega 
v obdobju brez hrane. Če nič ne jemo, 
damo toliko in toliko. Če jemo, dodamo 
toliko inzulina itn.

Še nekaj o izražanju nas Slovencev, če 
nekdo reče, da ni zvečer NIČ jedel,  obi-
čajno pomeni, da niso ničesar kuhali, ne 
da je  STRADAL ali pil vodo. Jabolko, bre-
skev, nekaj zrn grozdja niso »nič« in to 
prepogosto pozabimo in ne prištejemo 
v obrok. 

Iz nagovora, ki ga je ob svetovnem 
dnevu diabetesa objavil na spletni strani  
Jean Claude Mbanya, predsednik IDF.

Mednarodna  federacija za diabetes je 
bila ustanovljena leta  1950 in pod svo-
jo streho združuje 200 nacionalnih dia-
betičnih organizacij v preko 160 državah. 
Federacija je organizacijsko razdeljena 
na sedem regij, tako so slovenski diabe-
tiki vključeni v evropsko podzvezo. Po 
zadnjih podatkih, ki jih je objavil IDF di-
abetes trenutno prizadeva 300 milijonov 
ljudi po svetu. Če ne bo nič obrnilo tren-
da naraščanja, napovedujejo do leta 2030 
okrog 450 milijonov ljudi z diabetesom. 
Vendar pa je kampanja proti diabetesu 
in za večjo osveščenost, ki poteka ob sve-
tovnem dnevu diabetesa, 14. novembru, 
vsako leto močnejša in bolj prepoznav-

Svetovni dan diabetesa

Plavi krog za 14. november, 
svetovni dan diabetesa

DARJA LOVŠIN

»Veselim se vaše neprekinjene podpore svetovnemu dnevu 
diabetesa. Ne glede na to, kje ste, vaše delo in napor sta tisto, 
kar dela svetovni dan diabetesa za resnično globalno kampanjo, 
ki prinaša diabetes v žarišče mednarodne pozornosti…«

Letošnji plakati ob svetovnem dnevu v Srbiji

na, zato obstaja upanje, da se bo narašča-
nje bolezni vendarle zaustavilo. Zadnja tri 
leta je emblem svetovnega dne diabete-
sa modri krog, z modro svetlobo pa na ta 
dan osvetlijo mnoge pomembne zgrad-
be po svetu, tudi v Sloveniji. 

V ljubljanskem City parku bo farma-
cevtska družba Novo Nordisk v sodelo-
vanju z Zvezo društev diabetikov Slove-
nije in revije DITA ob svetovnem dnevu 
diabetesa pripravila info paviljon, kjer bo 
potekalo merjenje krvnega sladkorja, ob-
iskovalci pa se bodo lahko tudi poučili o 
tej bolezni in oskrbeli z literaturo.
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DIABETES PRI DOJENČKU
Prosim vas, da napišete kaj več o diabete-

su pri dojenčkih. Moja sestra, živeča v Nem-
čiji je pred enim letom in pol rodila fantka, 
pri katerem so zdaj odkrili diabetes. To mi je 
popolnoma nepojmljivo, saj sem bolezen, 
kakršna je ta, vedno povezovala s starejši-
mi ljudmi. Kaj lahko starši sploh naredijo, da 
otrok ne bi dobil sladkorne bolezni?

Jelka K., Gorenjska

Sladkorna bolezen je res številčno mnogo 
pogostejša pri starejših ljudeh in z drugim 
tipom: govorimo o tipu 2 diabetesa, kjer ne 
gre v osnovi za pomanjkanje hormona in-
zulina, kot pri otrocih, pač pa za njegov slab 
učinek in posledično povišan krvni sladkor. 
Otroci so nekoč zbolevali le za tipom 1 slad-
korne bolezni, ki nastane, ko vnetje in ob 
tem sprožena protitelesa okvarijo našo last-
no trebušno slinavko, da ne zmore tvoriti do-
volj hormona inzulina, zaradi, česar poraste 
krvni sladkor v krvi, ker ga telo ne more izra-
biti, vsaj ne v celoti. Danes, žal, ne zbolevajo 
otroci le za tipom 1 bolezni, pač pa so tisti z 
enakim tipom kot odrasli, tipom 2, že števil-
nejši. To seveda ne velja za Vašega nečaka, ki 
ima običajno obliko tipa 1 sladkorne bolezni, 
za katero pa zbolevajo že nekajmesečni do-
jenčki. Edino zdravilo je uporaba injekcij in 
inzulina, kar je v njegovi dobi zahtevno, saj 
malčki ne znajo tako, kot odrasli izraziti svo-
jih potreb in so vsaj do svojega 6 leta staro-
sti zelo zahtevni za vodenje. Starši glede pre-
ventive ne morejo ničesar storiti, razen da za-
gotovijo zdravo prehrano, kar vključuje tudi 
čim daljše dojenje otroka, da je manj izpo-
stavljen tujim snovem v hrani, ki so alerge-
ni. Za zdravljenje otrok obstaja pri nas viso-
ka tehnična podpora, otrok se kmalu privadi 
uporabi inzulinske črpalke in tudi merilnika 
(senzorja) glukoze in vsi upamo, da bo po-
stopoma tudi pri teh najmlajših bolnikih za-
pletov vodenja vse manj. V Sloveniji je otrok 
s sladkorno boleznijo, ki  uporabljajo inzulin-
ske črpalke vsaj 600, vsako leto pa zboli tudi 
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nekaj najmanjših. Točnih podatkov nimam, 
ker otrok ne vodim, a po zadnjih informaci-
jah je bilo malčkov 35, najmlajši je zbolel že v 
starosti slabih 3 mesecev.

SPODBUDA PRI PREHODU NA 
INZULIN  

Sem diabetik tipa 2, zdravim se s tableta-
mi in se dogovarjam z zdravnico, da bi pre-
šel na inzulin. Ob tem sem se spomnil na 
vas, da vas povprašam kaj več o inzulinskem 
zdravljenju. kaj je pri tem najbolj pomemb-
no, česa ne smem početi in kaj si lahko od 
tega obetam?  Predstavljam si, da je tudi 
pri inzulinih več možnosti, zato me zanima, 
kakšna je sploh izbira inzulinov pri nas, ozi-
roma ali imamo bolniki pri tem, s katerim in-
zulinom se bomo zdravili, kaj besede? Malo 
spodbude bi mi zelo prav prišlo.

Stalni bralec Cene J.

Inzulinsko zdravljenje je natančna terapija, 
ki ima eno slabost in to je aplikacija injekcij. 
Druge slabe plati nima. Tablete so veliko pre-
prostejše, a to ne pomeni, da tudi boljše. In-
zulin uporabite, kadar in kolikor je to potreb-
no, omejitev glede diete je manj, najbolj je 
potrebno paziti na telesno težo. Kalorij lahko 
zaužijete toliko, da telesna teža stoji: ne sme 
rasti, ni pa tudi potrebno, da bi hujšali. Inzulin 
dajete toliko, da se normalizira krvni sladkor in 
ne obratno. Če bi zaužili več hrane in dali več 
inzulina, bi seveda krvni sladkor miroval, samo 
na telesni teži bi pridobivali in to se ne bi nikoli 
končalo. Inzulin lahko uporabite v več shemah; 
samo zvečer v kombinacijami s tabletami čez 
dan, samo kratki inzulin ob nekaterih obrokih 
ali samostojno v več injekcijah ali v že priprav-
ljeni mešanici dolgega in kratkega inzulina.

Pomembno pri uporabi inzulina je, da ga 
daste dovolj in predvsem pravočasno. Glede 
na njegovo delovanje je bolje, da ga aplicirate 
15 do 20 minut pred jedjo (na primer pred zaj-
trkom), razen dolgodelujoči inzulin, ki se daje 
pred spanjem. Ob inzulinski terapiji lahko de-
lamo vse, lahko gremo tudi na maraton, če 

nas je volja. Največja vrednost poleg norma-
lizacije krvnega sladkorja je ta, da se počutite 
bolje, imate več volje do dela in tudi procesi 
v telesu se normalizirajo, postanete spet bolj 
odporni, manj je posledic zapletov (npr. bolj-
ša je rehabilitacija po srčnem infarktu), hitreje 
premagate bolezen. Možnosti za uporabo je 
veliko. Slovenija je v zdravljenju zelo napred-
na in so na voljo vsi svetovni inzulini. Če jih po 
internetu pogledate, jih boste tudi bolje spo-
znali in se lažje dogovorili, kateri in v kakšni 
obliki bi bil za vas najprimernejši, predvsem 
pa v kakšnem dnevnem odmerku s sprotnimi 
prilagoditvami glede na prehrano in delo. Bo-
lezen boste še naprej vodili vi in še kako po-
membno je, da tako samokontrolo kot samo-
vodenje bolezni do potankosti obvladate.

ALI SE DIABETES UMIRJA?
Mogoče imate kakšne podatke o tem, 

kakšno je stanje na področju diabetesa v 
Evropi. Ob nedavnem dnevu srca smo lah-
ko brali, da se naraščanje teh bolezni umirja, 
samo v Sloveniji naj bi letno preprečili 500 
do 600 smrti zaradi teh bolezni. Kako pa je 
s sladkorno boleznijo?  Tudi o tem se zadnja 
leta veliko več govori, sladkor si lahko iz-
merimo ob mnogih priložnostih ne samo v 
zdravstvenem domu, pa bi bilo res zanimivo 
vedeti ali je zato bolezni kaj manj, oziroma 
kakšni so učinki vsega tega početja.

Jože Smerdu, Primorska 

Sladkorna bolezen se, žal, čisto nič ne umir-
ja. Če je bilo leta 1985 na svetu 30 milijonov 
diabetikov, jih je bilo leta 2000 že 150 mili-
jonov in jih je danes preko 285 milijonov. Po 
oceni bo do leta 2030 številka narasla na ne-
verjetnih 438 milijonov. Taka eksplozija pri-
naša s seboj tudi finančne pritiske in nobena 
država ni pred tem obvarovana. Že vrsto let 
vemo, da bi vlade morale pripraviti nacional-
ni plan za obvladovanje sladkorne bolezni in 
na tem področju smo Slovenci v prednosti, 
saj vsaj nacionalni načrt imamo, ne pa še vse 
potrebne akcijske načrte. Zaskrbljujoča so še 
druga dejstva, namreč, da narašča diabetes 
tip 2 tudi pri mlajših, čeprav niso nujno de-
beli. Bolezen narašča tudi s starostjo prebival-
stva; če ima diabetes 3% otrok do starosti 15 
let,  je v odrasli populaciji delež povprečno (v 
Evropi) 6,6%, v starosti nad 65 let pa ima slad-
korno bolezen že 18%  do 20% ljudi. Drugje 
po svetu je slabše, v severni Ameriki je približ-
no 10% prebivalstva diabetikov, na Bližnjem 
vzhodu še malo več, najbolj pa bolezen na-
rašča v Indiji in na Kitajskem.

Drži tudi dejstvo, da bi se dalo diabetes 
preprečiti z zdravo prehrano, gibanjem, ide-
alnejšo težo, z motivacijo starejših itd. Po 
doktrini CINDI, to je svetovni program pre-
prečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni, 
lahko zmanjšamo njihovo pojavnost od 15 
do 40 % v vsaki populaciji. 
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Svetuje 

NATAŠA FABČIČ,  univ. dipl. ing

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

KOMBUŠA GOBICE

Sem 77 letna upokojenka z diabetesom 
tipa 2 že trideset let. Na vašo revijo sem na-
ročena že od začetka izdajanja. Z veseljem jo 
preberem, tudi kaj uporabnega upoštevam, 
tako, da se lažje borim za kolikor je mogoče 
normalno življenje. Pišem pa vam zato, ker 
sem dobila gobice kombuše. Vaše strokov-
njake prosim za navodilo za pravilno pripra-
vo te pijače. Želim vedeti,  kako gljivice delu-
jejo in v kaj razgradijo sladkor in za kaj vse je 
ta pijača koristna.

Prosim tudi za mnenje, če bi mi ta pija-
ča pripomogla k boljšem zdravju. Zahvalju-
jem se vam za vaše dolgoletno svetovanje 

in pomoč.

Lučka K. Ig

Kultura kombuče je združba kvasovk in 
ocetnokislinskih bakterij, ki delujejo v simbi-
ozi oziroma se njihovo delovanje dopolnjuje. 
Pijača nastane s sočasno alkoholno in ocetno-
kislinsko fermentacijo. Tako nastane osvežu-
joča pijača, ki ji pripisujejo številne pozitivne 
učinke. Medij za tvorbo pijače je čaj s sladkor-
jem, saj se mikroorganizmi hranijo s sladkor-
jem in čajem, ki ga skoraj, oziroma povsem 
predelajo. Čajna raztopina namreč služi kot 
vir dušika in pospešuje rast mikroorganizmov, 
sladkor pa kot osnovna hrana kvasovkam. 
Med fermentacijo, ki jo povzročajo kvasovke 
in bakterije, prisotne v gobi, spremenijo slad-
kor in sestavine čaja preko etanola v glukon-
sko, glukuronsko, ocetno, mlečno in druge 
kisline ter številne druge sestavine, ki v tele-
su delujejo predvsem razstrupljevalno. Kom-
buča namreč pospešuje in uravnava telesno 
presnovo, čisti ožilje, pomaga delovanju jeter, 
spodbuja delovanje ledvic in čisti sečne poti. 
Telesu torej pomaga izločati strupene sno-
vi, kar je osnova za dobro počutje. Priprava 
fermentiranega napitka ni zahtevna, potre-
bujemo čaj, najbolje pravi črni ali zeleni čaj, 
sladkor in osnovno starter kulturo, ki je v na-
šem primeru kambuča. Najbolje je, da najprej 
vodo prevremo (npr. 3 litre), da se izognemo 
morebitnim kontaminacijam in dodamo eno 
skodelico sladkorja. Po petih minutah vrenja 
dodamo štiri vrečke čaja, pokrijemo posodo in 
pustimo stati 15 minut ali vse dokler se čaj ne 
ohladi. Nato odstranimo vrečke čaja in ohladi-
mo na sobno temperaturo. Čaj prelijemo v 3 
ali 4 litrsko stekleno široko posodo in dodamo 
kambuča kulturo. Posodo je potrebno prekri-
ti s čisto krpo in elastično gumico, da prepre-
čimo kontaminacijo iz okolice. Tako pustimo 
stati od 8 do 12 dni, na temperaturi okoli 25o 
C, ki je najprimernejša za potek fermentacije. 
Po končani fermentaciji odstranimo kulturo iz 
posode s čistimi rokami in jo speremo s hlad-
no ali mlačno vodo. Tako pripravljeno kambu-

čo lahko uporabimo za nov napitek. Najbolje, 
da pri ponovni pripravi napitka dodate čaju 
10 % že fermentiranega napitka. Priporoča se 
pitje takšnega napitka trikrat dnevno po 1 de-
ciliter na tešče, 1 deciliter po kosilu in zadnji 

kozarec malo pred spanjem.

SLADKO RAZKOŠJE 

V roke mi je prišla knjižica receptov za 
sladice, ki je izšla v Srbiji. Navdušeno sem 
jo prelistala, saj so torte, kolači, čokoladne 
kocke, indijančki, muffini itd. na fotografi-
jah videti res slastni. Ko pa sem začela malo 
natančneje prebirati sestavine: sladka sme-
tana, rumenjaki, maslo (vse v večjih količi-
nah), se mi je zazdelo, da niso recepti prav 
nič dietni, še več, da so za diabetike nespre-
jemljivi. Za primer vam pošiljam fotokopijo 
dveh receptov in sicer čokoladnega kola-
ča z mandlji in džem rezin in vas prosim za 
strokovni komentar.  Ali bi vi tako sladico 
priporočili človeku z viškom telesne teže in  
diabetesom?

Anita Č., Brezovica pri Lj.

alorična vrednost priloženih receptov si-
cer ni dietna, sama sestava peciva pa je do-
kaj primerna za sladkornega bolnika. Kljub 
temu pa bi predlagala nekaj sprememb, ki 
bi prav tako vplivale na znižanje kalorične 
vrednosti. Pri čokoladnem kolaču z mandlji 
predlagam, da maslo, ki vsebuje veliko na-
sičenih maščobnih kislin, ki se jih je potreb-
no izogibati, zamenjate s kvalitetnimi diet-
nimi rastlinskimi margarinami, ki vsebujejo 
rastlinske sterole, prav tako lahko namesto 
polnomastnega mleka uporabite posne-
to mleko. Pecivo vsebuje ovseno moko, ki 
je priporočljiva pri bolnikih s sladkorno bo-
leznijo, sladkor je zamenjan z umetnimi sla-
dili, ki prav tako ne vplivajo na dvig slad-
korja v krvi. Visoka kalorična vrednost pa je 
predvsem posledica visoke kalorične vred-

nosti oreščkov, saj je delež oreščkov skoraj 
enak deležu moke. Oreščki pa so v manjši 
količini vsekakor priporočljivi za uživanje za-
radi ugodne maščobno kislinske sestave, saj 
vsebujejo veliko nenasičenih maščobnih kis-
lin. Pri pecivu džem šnite pa lahko pri pripravi 
glazure uporabite namesto masla kvalitetna 
rastlinska olja z veliko nenasičenih maščob-
nih kislin. Obe pecivi imata nizek glikemični 
indeks, ki je pomemben pokazatelj ali je živi-
lo primerno za bolnike s sladkorno bolezni-
jo ali ne. Vsekakor pa se priporoča, da sladi-
ce uživate občasno in to v sklopu obroka, ki 

mora biti uravnoteženo sestavljen.

  

RASTLINSKA SMETANA 
IN DIABETES?

Ali mi lahko kdo pove, če lahko oseba s po-
višanim krvnim sladkorjem uporablja rastlin-
sko sladko smetano?

N. Petrovčič

V prehrani sladkornega bolnika se je po-
trebno izogibati uživanju tako rastlinske kot 
tudi živalske smetane v večjih količinah. Se-
stava rastlinske sladke smetane ni tako ne-
dolžna, če ima navadna živalska smetana kar 
nekaj holesterola in vsebuje veliko nasičenih 
maščob, rastlinska smetana praviloma ne 
vsebuje holesterola, vsebuje pa veliko nasi-
čenih maščob in transnasičenih maščobnih 
kislin, ki v prehrani diabetika prav tako niso 
priporočljive. 

Bolje je, da sladko smetano pri peki peciva, 
če je možno, nadomestite s posnetim jogur-
tom, posnetim mlekom, manj mastno skuto 
ali drugimi rastlinskimi izdelki, kot so sojina, 
ovsena smetana. Rastlinska sladka smetana 
ima načeloma še višjo kalorično vrednost, kar 
pomeni, da tudi pri količini ne smemo preti-
ravati, kar pa velja za vse slaščice pri prehrani 
sladkornega bolnika.
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Naravno sladkanje z rastlino

Stevia kmalu odobrena

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

Stevia (latinsko Stevia rebaudiana) je rastlina, ki izvira iz (sub)tropskih predelov 
Severne in Južne Amerike, kjer se že stoletja uporablja kot popularno sladilo. 
Njeni listi so namreč slajši od sladkorja, brez kalorične vrednosti, brez stranskih 
učinkov in imajo zanemarljiv vpliv na nivo krvnega sladkorja.

Izolirani ekstrakt, ki vsebuje sladilo ste-
violni glikozid, je tristokrat slajši od namiz-
nega sladkorja (saharoze). Stevia je lahko 
vrtna ali sobna okrasna rastlina. Sicer dela 
semena, a le majhen delež teh uspe v ras-
tlino. Bolj uspešno je vegetativno razmno-
ževanje, torej s podtaknjenci (v vodi ali 
zemlji požene koreninice). Stevia je slad-
ka zaradi vsebnosti steviolnih glikozidov: 
steviozid, rebaudiozid A, rebaudiozid C 
ter dulkozid A. Sladilo se kopiči s starostjo 
rastline in listi starejših rastlin so bolj slad-
ki. Ker so kloroplasti osnova za nastanek 
sladkih glikozidov, korenine in nižji predeli 
stebla ne vsebujejo zelo veliko sladila. Prav 
tako količina sladila upade, kadar rastlina 
začne cveteti. Sveže ali posušene liste ste-
vie uporabimo za slajenje pijač in jedi. Listi 
stevie so 30 do 45 krat bolj sladki od na-
miznega sladkorja, izolirano oziroma eks-
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trahirano sladilo (rebaudiozid in steviozid) 
pa kar 250 do 400 krat slajše od sladkorja. 
V primerjavi s celimi listi, ima ekstrahirano 
sladilo lahko nekaj priokusa, odvisno od 
načina izolacije in vrste sladila.

Zanemarljiv vpliv na krvni sladkor
Najbolj pogosto sladilo steviozid se ne 

vsrkava skozi črevesea in encimi prebav-
nega trakta ga ne presnavljajo. Steviozid 
je kemično sestavljen iz sladila (steviol) in 
glukoze. Če zaužijemo 240 mg steviozi-
da (po sladkobi je to enako kot 80 g slad-
korja), kolikor je ocenjena največja dnev-
na količina na osebo, težko 60 kg, pri tem 
nastane 144 mg glukoze. Eno tretjino te 
količine porabijo črevesne bakterije, ena 
tretjina se izloči, ena tretjina, torej 48 mg, 
pa se vsrka. To je zanemarljivo majhna 
količna glukoze in ne vpliva na krvni slad-
kor dovolj, da bi ga lahko zaznali kot po-
večanje. 240 mg steviozida vsebuje pri-
bližno 96 mg sladila steviola, katerega 90 
% se izloči iz telesa. Ostanek se vsrka in 
izloči z urinom. 240 mg steviozida je ko-
lična, ki se nahaja v približno 2,4 g posu-
šenih listov Stevie, kolikor jih dobimo iz 
približno 200 svežih listov.

Stevio lahko uporabljamo pri kuhi, na-
mesto sladkorja. Stevia in njena sladila 
so zelo stabilna pri visokih temperatu-
rah in različni kislosti. Pri visokih tempe-
raturah stevia ne porjavi.

Količina steviozida v listih stevie niha 
od 8 do 15%. V 100 g posušenih listov je 
10 g sladila, kar je po sladkosti ekvivalent-
no približno 1,8 kg do 4,5 kg sladkorja.

V ZDA, Franciji in Belgiji že dovoljena
Predvsem zaradi močnega lobiranja do-

nosne industrije umetnih sladil, je status 

sladila stevije različen v različnih državah. 
Število držav, v katerih je uporaba sladil 
iz stevie dovoljena, ves čas narašča, saj je 
potreba po varnih sladilih zaradi vse več-
jega razumevanja škodljivih učinkih umet-
nih sladil zelo velika. Leta 2006 je svetovna 
zdravstvena organizacija (WHO) označi-
la stevio kot varno sladilo. Na Japonskem 
se stevia in sladilo stevie široko uporablja-
ta že desetletja, prav tako v državah Juž-
ne Amerike. V ZDA so leta 2008 odobrili 
uporabo rebaudiozida-A (ena od vrst sla-
dil, izoliranih iz stevie) kot prehranskega 
dodatka. Od takrat je dovoljeno to sladi-
lo v ZDA dodajati živilom namesto slad-
korja. Listi in listni ekstrakti se v ZDA tržijo 
kot prehransko dopolnilo že od leta 1995. 
V evropski uniji, z izjemo Francije in Belgi-
je, uporaba stevie kot prehranskega do-
polnila ali sladil iz stevie kot prehranskih 
dodatkov, za zdaj še ni dovoljena. V mar-
cu 2010 je Evropska agencija za varnost 
hrane (EFSA) izdala poročilo, iz katerega je 
razvidno, da je uporaba izoliranega sladila 
iz stevie varna, ker sladilo ni genotoksično, 
kancerogeno in nima stranskih učinkov 
ter ocenila kot največjo dnevno količino 
4 miligrame na kg telesne teže. To nanese 
240 mg za pri osebi, težki 60 kg. V Sloveniji 
je mogoče kupiti stevio kot rastlino, bodi-
si okrasno ali dišavnico v mnogih vrtnari-
jah. Mogoče je tudi kupiti izolirano sladilo 
in tekoči ekstrakt sladila. V prodaji je v ne-
katerih specializiranih trgovinah z zdravo 
hrano. Ker trenutno še ni dovoljeno pro-
dajati stevie kot prehranski dodatek, to-
rej sladilo, je na polici trgovin registrirana 
kot kozmetični pripomoček. Pričakuje se, 
da bo evropska komisija v nekaj mesecih 
upoštevala mnenje EFSE in odobrila pro-
dajo in uporabo stevie.Sladkor iz lončka, Stevia rebaudiana
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Z d r a v a  k u h i n j a

V prvih devetih mesecih je sprejel sko-
raj dva tisoč bolnikov, pa tudi v naslednjih 
štiridesetih letih je povprečno pregledal 
trideset do štirideset bolnikov na dan, po-
vrhu pa na teden opravil še tri operaci-
je. Na začetku njegovega službovanja so 
prebivalce pestile predvsem lokalne bo-
lezni in infekcije; malarija, spalna bolezen, 
gobavost, tropska mrzlica in garje. 

Kljub tako množičnemu delu z bolni-
ki je dr. Schweitzer imel priložnost vide-
ti prvi primer bolnika z vnetjem žolčnika 
šele 41 let po svojem prihodu v Gabon 
in eno leto in pol potem, ko je za svo-
je misijonarsko delo že prejel Nobelo-
vo nagrado za mir. Na samem začetku, 
je zapisal dr. Scweitzer, “sem bil globoko 
zaprepaden, da nisem naletel na en sam 
primer raka … Seveda ne morem stood-
stotno trditi, da sploh ni bilo nobenega 
primera, toda kot vsi drugi misijonarski 
zdravniki sem opazil, da je rak v Afriki 
nenavadno redek pojav.”

V desetletjih, ki so sledila, pa je bil priča 
nenehnemu širjenju rakavih bolezni. “Na 
podlagi dolgoletnih opazovanj lahko za-
ključim, da je bil razlog za širjenje raka v 

Nobelov nagrajenec o civilizacijskih boleznih, povezanih s hrano

Rak in diabetes v Afriki

Dr. Schweitzer je dolga desetletja preživel kot požrtvovalen misijonarski zdravnik 
v Gabonu v Afriki. Aprila 1913 je prispel v vasico Lambarene, da bi na bregovih 
gabonske reke Ogowe osnoval bolnišnico. Že naslednjega jutra sta z ženo Helene, 
izurjeno bolničarko, začela sprejemati bolnike, čeprav bolnišnice ni bilo še nikjer. 

JK

tem, da so domačini začeli vse bolj privze-
mati življenjski slog in prehrano belcev.” 

Podobno so sklepali tudi drugi zdrav-
niki, od Afrike do Tihomorskih otokov, 
od Karibov do Eskimov na polotoku La-
brador. Bolj ko je med ta tradicionalna 
ljudstva prodirala procesirana, rafinira-
na hrana, bolj so obolevali za t.i. civiliza-
cijskimi boleznimi, kot so rak, diabetes, 
debelost, srčnožilne bolezni, visok krv-
ni tlak, srčne in možganske kapi, zobna 
gniloba, bolezni dlesni, vnetje slepiča, 
želodčne razjede, divertikulitis, žolčni 
kamni, hemoroidi, krčne žile in zaprtje 
(zapeka). 

Vsi zdravniki so opazili še eno poseb-
nost: ko se je pojavila ena civilizacijska 
bolezen, so se pojavile vse. 

Ob tem se neizogibno zastavlja vpra-
šanje: zakaj se rak v teh izoliranih civili-
zacijah ni pojavil, povsod drugod pa je 
bil prisoten. Nekateri so želeli prikaza-
ti, da je vzrok uživanje mesa. Vendar ta 
hipoteza ni mogla vzdržati, saj ni razlo-
žila, zakaj so za rakom precej obolevali 
Hindujci v Indiji, za katere je nekaj ne-
pojmljivega, da bi uživali meso, po dru-

gi strani pa raka ni bilo mogoče opaziti 
med izrazito mesojedimi Inuiti, kenijski-
mi Masaji in drugimi avtohtonimi meso-
jedimi plemeni. Tudi za hipoteze o tem, 
da naj bi rak povzročala mastna hrana, ni 
bilo dokazov, zadnje čase pa se pojavlja-
jo celo študije, ki potrjujejo, da uživanje 
velikih količin zdravih maščob raka pre-
prečuje in celo zdravi!

Schweitzerjeva ugotovitev je bila to-
rej pravilna. In čeprav se tega najbrž ne 
spomnite, do začetka sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja so jo celo upoštevali. 
Potem pa se je iz ZDA razširila neumna 
in za milijone ljudi tudi pogubna teori-
ja, da so za vse – debelost, diabetes, raka 
itd. - krive maščobe. In ker se slovenska 
doktrina vedno ravna po ameriški (in an-
gleški, ki pa je prav tako prepisana od 
ameriške), smo zadnja desetletja vsi fa-
natično odstranjevali maščobe iz prehra-
ne. Predvsem so demonizirali živalske 
maščobe, medtem ko so celo zdravniki 
kot nadomestek propagirali margarino, 
za katero se je pozneje izkazalo, da je za-
radi trans maščob ena najbolj škodljivih 
anti-hran, kar jih je. 

Prehranski strokovnjaki svetujejo, naj 
si za zajtrk namesto pomaranče ali po-
marančnega soka raje privoščimo para-
dižnik, oziroma sok iz svežega pardižni-
ka. Ta je bolj nasiten, manj vpliva na dvig 
krvnega sladkorja, ima manj kalorij, saj 
je energetska gostota pomaranče višja, 
organizmu zagotavlja večji izbor drago-
cenih hranilnih in varovalnih snovi, zla-
sti likopena in karotinoidov, vsebuje pa 

Paradižnik namesto pomaranče
tudi več vlaknin kot pomaranče. 

Znanstvena spoznanja paradižniku 
pripisujejo antikancerogeno delovanje, 
tako naj bi varoval pred rakom prostate 
in kožnim rakom. Uživajte ga s stebelci 
zelene in drugo zelenjavo, namesto kla-
sičnega koktajla Krvava Marička pa si pa-
radižnikov sok začinite z limeto, poprom, 
olivami, tabaskom, dodajte zdrobljen 
led, a brez vodka.

NM
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Clintona sta s svojim delom in pisa-
njem poleg dr. Ornisha navdihnila tudi 
nutricionist T. Colin Campbell ter zdrav-
nik dr. Caldwell B. Esselstyn. Slednji je 
dokazal, da lahko veganska, to je rastlin-
ska prehrana, z nizko vsebnostjo maš-
čob, zaustavi napredovanje, oziroma 
ozdravi hudo obolenje srca.

Clinton, kot pravi, »eksperimentira« z 
namenom, da bi ugotovil, ali lahko dose-
že enake rezultate kot udeleženci študij, 
ki so jih izvedli omenjeni strokovnjaki, 

Bill Clinton si izboljšuje zdravje z vegansko prehrano

Veganstvo primerno tudi 
za diabetike

KATJA VRBOVŠEK

zavzeti zagovorniki rastlinske prehrane. 
»Želim biti eden od eksperimentatorjev. 
Od leta 1986 do danes je namreč več sto 
ljudi, ki so preskusili pretežno rastlinsko 
prehrano brez uživanja holesterola iz ka-
teregakoli vira, doživelo, da so se njiho-
va telesa začela sama zdraviti – odpravile 
so se arterijske blokade, depoziti kalcija 
okoli srca itd. Kar 82 odstotkov ljudi, ki 
so se za to odločili, je doseglo takšen re-
zultat, tako da želim ugotoviti, ali bi tudi 
jaz lahko bil eden od njih.« 

Bazilika krepi želodec, spodbuja pre-
bavo (po obilnem obroku, pri vetrovih, 
kolikah in napenjanju) in pomirja (bla-
godejne deluje na živce). Intenziven 
vonj spodbuja delovanje možganov, li-
sti, namočeni v vodi/vinu pa pomagajo 
pri vrtoglavici.

Drobnjak odvaja vodo in razkužuje 
organizem. Bogat je z vitaminoma C in 
B2, fosforjem, kalcijem, natrijem in žele-
zom. Pospešuje prebavo, odganja vetro-
ve, preprečuje krče, razkužuje prebavila 
in čisti kri.

Majaron učinkovit pri razburjenju, raz-
bijanju srca in tesnobi – naravno pomir-

Aromatična in zdravilna

Zelišča za okus in zdravje
KATJA VRBOVŠEK

jevalo. Pospešje izkašljevanje pri vnetjih 
dihal, znižuje krvni tlak in blaži vnet-
je očesne veznice. Ureja prebavo, od-
pravlja/blaži napenjanje, krče in drisko. 
Pomaga pri nespečnosti. Spodbuja po-
tenje in izločanje mleka pri materah. Je 
diuretik. Eterično olje za zunanjo upo-
rabo blaži bolečine v sklepih in mišicah, 
zobobol, razjede v ustni votlini. Blago-
dejno deluje na notranje organe in krepi 
njihovo delovanje.

Origano (dobra misel) z grenčinami in 
tanini je učimkovit pri napenjanju, ve-
trovih in driski; pospešuje izločanje te-
lesnih tekočin, krepi živce. Eterična olja 

pomagajo pri vnetju sluznice ustne 
votline, žrela in grla ter blažijo napade 
kašlja. Razkužuje prebavila, blaži/odpra-
vlja krče. Uničuje glivico Candida albi-
cans, povzročiteljico sora. V obliki ma-
zil in masažnih olj lajša vnetje sklepov in 
revmatične bolečine. Pehtran spodbuja 
izločanje vode, je naravni antidepresiv in 
sredstvo proti vnetju, lajša prebavo, po-
maga pri neješčosti, pospešuje izločanje 
žolča, učinkuje protivnetno in odpravlja 
gliste. Pomirja in pospešuje spanec ter 
krepi organizem. Eterično olje spodbu-
ja in ogreva organizem.Ni primeren za 
nosečnice. Peteršilj spodbuja izločanje 

Bill Clinton, nekdanji predsednik Združenih držav Amerike 
je razkril, da je z mesecem majem prešel na rastlinsko 
prehrano z zgolj občasnim zaužitjem rib, upoštevajoč 
načela, ki jih priporoča dr. Dean Ornish.

Če lahko Bill Clinton, zakaj ne bi veganstva, 
vsaj začasno preskusili tudi vi?
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vode, krepi organizem, spodbuja tele-
sno odpornost (vitamini C, A, skupine B, 
K, apiol, apiin, minerali). Učinkovit je pri 
krčih prebavil, težavah z izločali (ledvica, 
mehur), blažjem zaprtju, osvežuje dah 

(sveži listi) in krepi kožo preprečuje vre-
nje v črevesju. Prevretek korenine pripo-
ročajo pri težavah z ledvicami in kot bla-
go odvajalo, znižuje pa tudi krvni pritisk. 
Obkladki koristijo pri površinskih ranah 
in pikih žuželk. 

Timijan spodbuja prebavo, odpravlja 
krče, krepi črevesje in srce; pomirja ka-
šelj in spodbuja izkašljevanje, znižuje 
temperaturo in blaži bolečine. Učinkovit 
je proti glistam in trakuljam, deluje pro-
ti bakterijam in glivicam. Timijanovo olje 
pomaga otrkom pri močenju postelje.

Žajbelj krepi prebavo in mentalne 
funkcije (spomin, mišljenje – pri starej-
ših), spodbuja presnovo (zlasti maščob), 
pomaga pri prehladu in vnetjih dihal (z 
mlekom), krepi organizem in spodbuja 
dolgovečnost. Pomaga pri vnetju dles-
ni, žrela, grla in razjed v ustih – učinko-
vit je proti vnetju, bakterijam in glivi-
cam. Pripravek iz žajblja, če ga grgramo, 
je idealno sredstvo proti vsem vrstam 
vnetja žrela. Uporablja se za umivanje 
dlani, podplatov, pazduh pri močnem 
znojenju; zavira nastanek sline in zavira 

znojenje. Uporablja se zunanje, kot raz-
kužilo – zaustavlja krvavitve. Učinkuje 
pri prebavnih motnjah (napenjanje, ve-
trovi, driska), vnetju želodčne/črevesne 
sluznice; pospešuje menstruacijo, po-
maga pa tudi pri težavah v menopavzi. 
Preventivno pa je proti prehladnim obo-
lenjem dihal in za krepitev ustne sluzni-
ce priporočljivo žvečiti sveže ali suhe li-
ste žajblja.

V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), ki 
letos praznuje 20 letnico obstoja in skrbi 
za zaščito pravic in interesov potrošnikov, 
so v sklopu projekta “Za informirano od-
ločanje potrošnikov-iPotrošnik”, pripravi-
li novo spletno mesto www.veskajjes.si, 
ki ponuja pregled nad izbranimi informa-
cijami o prehranski vrednosti živil.

Na stran je vključen tudi prehranski 
semafor za vrednotenje živil, ki na pre-
prost način podaja informacije o sesta-
vinah posameznega prehrambenega iz-
delka in bo tako potrošnikom v pomoč 
pri razumevanju označb na izdelkih. 

V času, ko se je skoraj nemogoče iz-
ogniti hitremu življenjskemu tempu in 

Prehranski semafor

Ste prepričani, 
da veste, kaj jeste?

JOŽICA KEK

stresu tako na delovnem mestu kot tudi 
doma, lahko zdrava prehrana pomemb-
no pripomore k boljši kakovosti naše-
ga življenja. S pravilno in uravnoteženo 
prehrano je mogoče izboljšati počutje in 
okrepiti telo ter lažje premagovati vsa-
kodnevne psihofizične napore. 

Ob tem spomnimo, da so v obliki di-
abetičnega prehranskega semaforja 
predstavljena tudi živila v Velikem ku-
harskem vodniku za diabetike, ki je izšel 
pred dvema letoma, o večji primerno-
sti take ponazoritve hrane pa je na na-
cionalni televiziji letos januarja govorila 
tudi Darja Lovšin, urednica Dite.
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Za 6 oseb potrebujemo

6 jajčevcev (1,2 kg)
2 žlici olja
3 čebule
20 dag mletega mesa
sol
3 paradižniki
za okras:
1 feferon
nasekljan peteršilj
2 skodelici vode
1 žlica olivnega olja
1 žlica margarine Becel pro-activ

Jajčevce narežemo na pol cm debele vzdolžne rezine, jih posolimo in 
pustimo, da izločijo grenčino. Čebulo drobno nasekljamo. Na žlici olja 
posteklenimo čebulo in dodamo mleto govedino, med mešanjem pra-
žimo 5 minut, dodamo narezan paradižnik, solimo in popramo ter prili-
jemo kozarec vode. Čez 20 minut odstavimo. jajčevce popivnamo in jih 
popečemo na vročem olju, zopet popivnamo in shranimo na toplem. V 
pekač naložimo polovico pečenih jajčevcev, čeznje damo plast mletega 
mesa in prekrijemo z ostalimi jajčevci, preko katerih dekorativno naloži-
mo nekaj kolobarjev paradižnika in feferonov ter potresemo s peterši-
ljem. Prilijemo vodo in pečemo 30 minut v pečici. 

Musaka iz jajčevcev

Za 5 oseb potrebujemo

2 skodelici rdeče leče
1 čebula
1 žlica paradižnikove mezge
1 skodelica kuskusa (bulgurja ali zdroba)
2 žlici olivnega olja
1 čajna žlička narezane mete
1 l vode
sol, čili
1 žlica timijana

Na vročem olju opražimo nasekljano čebu-
lo, dodamo mezgo, vodo in podušimo. Po-
sebej skuhamo lečo in proti koncu dodani 
kuskus v slani vodi ter prilijemo omaki. Ku-
hamo še 20 minut, začinimo s timijanom, 
čilijem in meto, še malo pokuhamo in od-
stavimo.

Ena porcija vsebuje
kalorij 194
ogljikovih hidratov 10 g
beljakovin 10 g
maščob 12 g
nasičene maščob 3 g

Juha iz rdeče leče

Ena porcija vsebuje
kalorij 300
ogljikovih hidratov 57 g
beljakovin 20 g
maščob 7 g
nasičene maščob 1 g
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Za 8 oseb potrebujemo

40 dag belega fižola
2 žlici olivnega olja
20 dag pastirme* (sušena govedina)
3 čebule
1 žlico paradižnikove mezge
sol, sveže mlet poper
6 skodelic vode
40 dag paradižnika
feferon za okras

Fižol čez noč namočimo v slani vodi, naslednji dan do-
lijemo vode in skuhamo. Čebulo nasekljamo in popra-
žimo na vročem olju, dodamo sušeno govedino in ku-
hamo na majhni vročini, dokler se meso ne zmehča. 
Dodamo paradižnikovo mezgo in na kocke narezan pa-
radižnik in premešamo. Dolijemo vodo, in kuhan fižol, 
dosolimo, narežemo feferon, pokrijemo in kuhamo 30 
minut. 
*Pastirma se veliko uporablja v turški kuhinji, ponekod 
se sušena govedina dobi tudi pri nas, sicer pa lahko vza-
memo pršut.

Bel fižol s pastirmo
Ena porcija vsebuje
kalorij 211
ogljikovih hidratov 3 g
beljakovin 17 g
maščob 5 g
nasičene maščob 0,6 g

Bučni desert
Za 10 oseb potrebujemo

3 kg hokaido buče
1 skodelica vode
30 dag sadnega sladkorja
1 žlica tekočega sladila
10 dag pinjol
20 dag maskarponeja

Bučo razdelimo na 4 dele, očistimo, kose narežemo na manj-
še dele, dolžine 10 cm in širine 4 cm, odrežemo skorjo in stre-
semo v večjo posodo, dolijemo vodo in dodamo sadni slad-
kor. Pokrijemo in kuhamo na nizki temperaturi. Ko je zmes 
gosta, odstavimo, dodamo tekoče sladilo in ohladimo. Po-
strežemo z žlico maskarponeja.

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

Ena porcija vsebuje
kalorij 237
ogljikovih hidratov 37 g
beljakovin 6 g
maščob 8 g
nasičene maščob 2,6 g
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Revolucionarno 

zdravilo, 
popolna 
novost!

res, res, res 
deluje

T E E N 
D I T A

Tržne čarovnije
Za težave s sklepi ni običajno nič bolj-
šega kot temeljit razmislek o preveli-
ki teži, ki ga nemudoma pospremi huj-
šanje. Manj teže bodo kolena, ki sodijo 
med najbolj obremenjene sklepe v te-
lesu  nosila, manj bo artritičnih težav in 
bolečin. To je moji mami že pred leti po-
vedala specialistka fizikalne medicine in 
rehabilitacije, ko jo je pregledala in kaj-
pak tudi opazila, kako močna je mama. 
Problem je namreč v tem, da sčasoma 
tudi protibolečinske blokade več ne za-
ležejo in je človek z obrabo kolen prav 
ubog – če ne shujša. V zadnjem času je 
povsod polno reklam o kapsulah, ki po-
magajo pri bolečinah v sklepih, tudi po 
radiu o tem redno nekdo razlaga. Koli-
kor vem, je imel  v Sloveniji en sam indu-
strijski izdelek, ki so ga prosto oglaševali 
na tržišču, status zdravila, drugim pa se 
po evropski uredbi iz leta 2006 ne sme 
predpisovati zdravilnih lastnosti. A men-
da so kazni za prekrškarje tako majhne, 
da mnogi zavestno kršijo zakonodajo, 
plačajo, če jih zasačijo predpisano mi-
nimalno kazen in mlin se brez ustavlja-
nja vrti naprej. Tako se vedno znova po-
javljajo čudežni zvarki, ki nosijo zveneča 
imena v stilu Stežostran, Sladkordol, Di-
abetestop, Ultrazdrav  itd., ki jih sprem-

lja zatrjevanje, da gre za revolucionarno 
novost (ki se je dolgo skrivala na dedo-
vi podstrehi), katera resnično pomaga. 
Po pravici povedano tudi našemu ured-
ništvo kakšen trgovski nadebudnež ob-
časno predlaga, da bi dan začeli z nje-
govim napitkom in se tako prepričali 
kako krasno deluje. O načinu znanstve-
nih raziskav, ki morajo startati z nulto hi-
potezo – da nekaj, kar bodo preučevali 
ne deluje – v preiskavo potegniti dovolj 
veliko število med seboj primerljivih 
subjektov, narediti kontrolno skupino 

T e e n  d i t a

in poskrbeti, da udeleženci raziskave ne 
vedo ali prejemajo učinkovino ali place-
bo (navaden prah), se takim niti ne sa-
nja ali pa zavestno iščejo bližnjice.  No, 
tisti, ki svojim strankam res želijo poma-
gati, jim za nameček svetujejo, naj delo-
vanje zdravila pospešijo s tem, da vsaj 
nekaj kilogramčkov shujšajo. In tako res 
naredijo nekaj dobrega, oziroma to na-
redi človek, ki mu uspe shujšati. Če bo 
še naprej prepričan, da ima manj težav s 
koleni, ker je jemal kapsule, naj bo, le da 
je to dražji način … 
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NAGRADNO VPRAŠANJE

Po krajšem poletnem premoru ima-
mo zopet za vas nagradno vpraša-
nje. Zanima nas, kje bo letos za sve-
tovni dan diabetesa postavljena info 
stojnica v Ljubljani. Preberite pozorno 
vsebino DITE in našli boste odgovor, 
napišite ga na dopisnico in pošljite 
do 10. novembra na naslov: Revija 
DITA, Bezenškova 18, 1000 Ljublja-
na. Nagradili vas bomo s knjigo 101 
odgovor na vprašanja o diabetesu.
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Osemnajsti december 2009 si bomo 
vsi v družini Turičnik Hudernik zapomni-
li kot enega najlepših trenutkov v našem 
življenju. Takrat sva z mojim Boštjanom 
izvedela, da bova po nekajletnem tru-
du postala mamica in očka. Nosečnosti 
sem se od vsega začetka zelo bala. Leta 
2008, ko sem dobila inzulinsko črpalko, 
sem vedela, da se zame začenja obdo-
bje enega meseca, ko bom morala delati 
za to, da bom v naslednjem letu, ko bom 
pestovala svojega otroka, lahko rekla: » 
Veš, mamica ti je lahko z inzulinsko čr-
palko dala življenje.«

Ker smo vse noseče diabetičarke na-
potene v Univerzitetni klinični center v 
Ljubljano k diabetologinji Marjeti Toma-
žič in ginekologinji Alenki Sketelj, so me 
ob odhodu tja prevevali mešani občut-
ki. Kako bo? Ali bo s sladkorji vse v redu? 
Kakšne bodo vrednosti HbA1?

Do otroka s pomočjo inzulinske črpalke

Najin zaklad, sinek Lin
 Tekst: BARBARA TURIČNIK HUDERNIK

Foto: MATJAŽ ŽNIDARŠIČ 

Sem diabetik tipa 1 že od
 svojega dvanajstega leta. 
Moje življenje je bilo hitro 
zaznamovano s skrbjo za 
zdravje. Vendar, ko se 
ozrem nazaj, mi ni žal 
niti enega samega trenutka, 
ko zdaj gledam svojega 
sinka v naročju.

Ko sem konec decembra vstopila v 
ordinacijo dr. Tomažičeve, sem začuti-
la toplino in radost, ki mi jo je zdravni-
ca ponudila. Takoj sva vzpostavili stik 
kot bodoča mamica in zdravnica ter 
mama. Zdravnica me je na začetku zna-
la pomiriti s svojim neverjetnim smislom 
za paciente. Njena želja je bila, da bodo 
sladkorji čimbolj urejeni, da se bo novo 
življenje v meni najboljše razvijalo. Slad-
korji so bili zadovoljivo urejeni, zato me 
je napotila še do naše ginekologinje dr. 
Alenke Sketelj.

Ginekologinja mi je naredila prvi ul-
trazvok in potrdila nosečnost, ki sem jo 
sprejela s solzami v očeh in z upanjem, 
da bo z najinim otročkom vse v naj-
lepšem redu. Tudi ona je poudarila, da 
mora biti moja bolezen vseskozi strogo 
nadzorovana in brez visokih sladkorjev.

Ko sem zapuščala ambulante, mi je v 
glavi odmevalo: »Barbara, dolgo sta se z 
Boštjanom trudila za pikico. Zdaj se po-
trudi in mu nudi devet mesecev najbolj-
še pogoje za razvoj. Bodi močna, upoš-
tevaj navodila!«

Meseci moje nosečnosti so minevali s 
svetlobno hitrostjo. Pregledi v Ljubljani 
so se vrstili vsak mesec. Tja me je vozil 
Boštjan ali pa moja starša, ki sta mi vso 
nosečnost stala ob strani.

Vsak mesec, navadno ob ponedeljkih, 
sem morala ostati v Ljubljani po ves dan, 
da so mi naredili vse potrebne preiskave. 
Pikica v mojem telesu pa je pridno rasla. 
Čisto po predpisih za zdravega dojenčka.

Sladkorji so bili več kot zadovoljivi. Do-
bila sem tudi senzorje za merjenje slad-
korja, ki sem si jih vstavila v podkožje in 
bila sama sebi kar malo smešna. Ven-
dar se je splačalo potruditi. To zagotovo 
vem zdaj.

Rok poroda, šestnajsti avgust, se je bli-
skovito bližal. Ker moramo vse mamice 
diabetičarke roditi v osemintridesetem 
tednu, so me tretjega avgusta sprejeli 
v porodnišnico Ljubljana v četrto nad-
stropje. Komaj sem že čakala dan, ko 
bom v svojem naročju držala otroka, ki 
sem ga nosila devet mesecev in so mi 
tako hitro minili.

Popadki so se začeli petega avgusta 
ob 23. uri. Hitro sem obvestila Boštjana, 
da se mora čim prej pripeljati s Koroške 
v Ljubljano. Porod je potekal tako hitro, 
da je bilo samo vprašanje časa ali bo bo-
doči očka sploh lahko tako hitro prispel 
do porodne sobe.

Ob 2.19 naslednjega jutra sva že drža-
la v rokah najin zaklad, sinka Lina. Bil je 
čisto majhen in nebogljen, tako potreb-
na sta mu bila toplina in bližina mamice 
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in atija. Za to sva z mojim Boštjanom po-
skrbela že v porodni sobi.

Nato so me odpeljali v tretje nadstrop-
je porodnišnice na C oddelek, kjer sva z 
Linom ostala dan dlje, ker je bil rumen 
in je moral pod lučko. Vendar neizmer-
no veselje ni skalilo žalosti, da ne more-
va domov. Moje veselje in zaklad je bil 
zdaj zraven mene, čisto majhen in lep 
kot angel.

Bazalni odmerki inzulina so se po po-
rodu vrnili na vrednosti pred zanositvi-
jo in tudi sladkorji so bili nekaj ur po po-
rodu že v mejah normalnih. Domov smo 
z Linom prišli desetega avgusta in tako 
obrnili nov list v našem življenju.

Na koncu bi se rada zahvalila moji dia-
betologinji dr. Marjeti Tomažič, gineko-
loginji dr. Alenki Sketelj in celotnemu 
osebju tretjega in četrtega nadstropja C 
oddelka porodnišnice Ljubljana. Hvala 
tudi vsem babicam v prvem  nadstropju 
porodnišnice.

Vem, da beseda zahvale ne more po-
plačati vseh radosti, ki jih zdaj z novim 
družinskim članom doživljamo. Kljub 
temu pa bi rada poudarila, da smo lahko 
bodoče mamice diabetičarke ponosne 
na tako strokovno in usposobljeno eki-
po porodnišnice Ljubljana.

Družina Turičnik Hudernik vam želi še 
veliko tako zadovoljnih diabetičnih ma-
mic, kot sem jaz in tako zdravih novoro-
jenčkov kot je naš Lin.

25

Družinska sreča: mamica Barbara, sinko Lin in očka Boštjan iz Bukovske vasi na Koroškem

Nosečnost in gibanje
Gibanje je zapovedano že pred zano-

sitvijo, zlasti pa v času nosečnosti in po 
njej. Diabetičarke in ostale ženske, ki so 
v nosečnosti premalo telesno dejavne, 
si v devetih mesecih pričakovanja otro-
ka naberejo precej več odvečnih kilogra-
mov kot njihove razgibane vrstnice. 

Odvečno težo po porodu tudi veliko 
kasneje in težje izgubijo. Skupina razisko-
valcev s Harvard Medical School je prou-
čevala 902 novopečeni mamici in ugoto-
vila, da vsaka ura, ki jo ženska po porodu 
na dan preživi pred televizijo (računalni-
škim) ekranom, predstavlja 24 odstotno 

zmanjšanje možnosti za hitro in učinkovi-
to topljenje nosečniških kilogramov v na-
slednjih 9 mesecih. Nasprotno pa vsaka 
ura, ki jo na dan posveti hoji oziroma gi-
banju v praksi, pomeni kar 34 odstotkov 
večjo realno možnost, da si čim prej pri-
dobi prvotno prednosečniško vitkost. Pri 
tem je pomembno poudariti, da se je no-
sečniških kilogramov priporočljivo znebi-
ti čim prej, saj dlje, ko so prisotni, težje se 
jih je namreč znebiti, zlasti tistih v obliki 
maščobnih oblog na trebuhu, bokih, zad-
njici, stegnih, nadlehtih in tilniku.

NM
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Dve vprašanji mi nista dali miru po-
tem, ko sem prebrala članek: kako, da 
je šla gobarka z očitno nestabilnim krv-
nim sladkorjem kar sama v gozd in kako 
da ni ukrepala, preden je prišlo do hipo-
glikemije? Nekaj vztrajnosti je bilo po-
trebne, da sem dobila njeno telefonsko 
številko in tako sva v sobotnem dopol-
dnevu  z gospo Cvetko, živahno petde-
setletnico, manekenske postave sedli na 
sončnem vrtu lokala k pogovoru ob ka-
vici. Medtem, ko so se  v bližini z glas-
nim vriščem igrali malčki, se je v besede 
prelila komaj verjetna zgodba o hudem 
trpljenju, brezbrižnosti služb, arogan-
ci, na katero je naletela, ko je iskala po-
moč, a tudi o svetlih izjemah, ki so kot 
sončni žarek kdaj posvetile v temo. Ago-
nija, ki jo je komaj še zmogla, toliko bo-
lečin, telesnih in duševnih, se je začela 
po prometni nesreči na decembrski dan 
pred dvanajstimi leti. Okoliščin nesreče 
se nekdanja delavka v Muri  skorajda ne 
spomni, le da je z avtom naenkrat zape-
ljala v jarek ob cesti. Spomini na čas po 
nesreči se tkejo iz treh  niti; kako je izgu-
bila zdravje, ne da bi ji kdo točno pove-

Cvetka Talaber

Dvanajst let, v katerih ni živela
 Tekst in foto: DARJA LOVŠIN

Bilo je konec avgusta, ko so naše gozdove preplavile 
gobe. Nekateri so jih nabrali polne košare, ampak 
Cvetka Talabar iz Prekmurja ni bila med njimi. 
Popolnoma izmučena in oslabela se je med gobarjenjem 
zgubila v gozdu in tik preden se je izgubil še signal 
njenega mobilnega telefona, je uspela policistki na 
murskosoboški policiji povedati, kje je omagala. Bilo je 
na gozdni jasi pod lovsko prežo, na kateri je razbrala 
številko 17.  V časopisu so na zadnji strani objavili 
novico o iznajdljivi policistki, ki je rešila gobarko s 
sladkorno boleznijo.

dal, kaj ji je, ker so od nje dvignili roke, 
češ da je zmešana, kako je razpadla nje-
na družina in pravdanje z zavarovalnica-
ma, ki se vleče že od leta 2000.

Z zavarovalnico Triglav, ki ji namesto 
poštene odškodnine kljub pritožbi ponu-
ja le smešno miloščino, še vedno ni  pri-
šla na konec, a ji je zmanjkalo denarja 
za pravdanje. Težko je slediti vsem trem 
zgodbam naenkrat, a kako težko je mo-
ralo biti šele njej, ker je bil mož gradbinec 
stalno odsoten, ona pa tako bolna, da so 
jo leto dni po nesreči invalidsko upokoji-
li. Doma delati ni mogel nihče, ona bolna, 
otroci so bili premajhni, mož stalno od-
soten  po gradbiščih tudi v tujini in niso 
več mogli  obdržati svoje hiše v Bakovcih. 
Preselili so se v Soboto,  kjer živi še danes 
z odraslim sinom, medtem ko si je hči že 
ustvarila svojo družino. Ko je postal zakon 
zanjo nevzdržen, se je Cvetka ločila.

Od nesreče je torej minilo dvanajst let?
… v katerih nisem živela. Lani decem-

bra sem končno zamenjala zdravnico in 
nova zdravnica je našla grozote v mo-
jem zdravstvenem kartonu. Poslala me 

je na slikanje pljuč, ker nisem mogla di-
hati, prvič po nesreči sem šla k pulmolo-
gu, ki mi je rekel, da se na sliki vidi, kako 
je polovica pljuč stisnjenih in vse težave, 
ki jih imam z dihanjem, izvirajo iz tega.  
Prejšnje čase sem jemala od 25 do 30 ta-
blet dnevno.  Največ so mi jih dajali zato, 
ker naj bi bila »zmešana«, tablete Tramal 
proti bolečinam sem jemala osem let, 
da so me zasvojile, koristile pa mi niso 
več. Osem let se nisem ničesar zavedala, 
hodila sem kot mesečnica naokoli. Bilo 
je nevarno, da se mi kaj zgodi. Če vam 
pokažem, kakšna zdravila so mi dajali, 
bi vas kap zadela, kakšni stranski učinki 
so to bili, non stop sem spala po osem-
najst ur skupaj, zdaj ko sem ta zdravila 
stran zmetala, sem budna. Pomagal mi 
je dr.  Marušič, ki takrat še ni bil minister, 
spoznali pa smo se  na potovanju, joka-
la sem po telefonu in ga prosila, naj me 
nekam spravi, ker se mi bo zmešalo od 
bolečin. Nikjer me niso hoteli sprejeli, v 
Ljubljani zdravljenje zasvojenosti s ta-
bletami sploh ni bilo možno zame, ker 
sem iz Prekmurja, a po njegovi interven-
ciji so me sprejeli v Mariboru. Od bolečin 
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sem hotela dvakrat konec vzeti.

Kakšne preglede so vam opravili po 
nesreči?

 Zdravnica me je, ne da bi kaj dosti pre-
gledovala, poslala na ušesno. Zdravnik 
tam je pogledal v uho in rekel, da je notri 
kri, ampak kaj hujšega pa ne. Že nasled-
nji dan po nesreči so me odpustili iz bol-
nice, ne da bi mi kaj slikali, imela pa sem 
visok pritisk in zelo sem bruhala. Nihče 
ni preverjal ne motorike, ne spomina, CT 
pa so mi opravili šele po enem letu.

Vaše izkušnje z zavarovalnicami so 
zelo slabe, kajne?

Pri Slovenici in Triglavu sem imela 
sklenjeno invalidsko in življenjsko za-
varovanje, a najprej nisem dobila skoraj 
nič. Čeprav sem se zaradi posledic ne-
sreče morala leto dni kasneje  invalidsko 
upokojiti,  mi je zavarovalnica Slovenica  
kljub 80 % invalidnosti priznala samo 10 
%.  Po pritožbi so mi znesek zvišali na  50 
%  zavarovalne vsote.  Vendar sem za iz-
vedenska mnenja plačala takratnih mili-
jon in pol tolarjev. Od zavarovalnice Tri-
glav pa nisem dobila še nič.

Prestali ste najhujše odvajanje, kar jih 
je, to je odvajanje od  zasvojenosti s 
tabletami, kako pa vam gre zdaj, ko 
ste se izkopali iz gore tablet?  

Od leta 2007 si nameščam na ramenu 
protibolečinske obliže, a kljub temu vsak 
tretji dan, ko učinek popusti, preležim. Ta 

obliž menjavam na 72 ur, prvo noč po za-
menjavi sploh ne spim, tako močno de-
luje in me nič ne boli, naslednji dan je že 
slabše, že čutim bolečino, ampak imam 
tako visok tolerančni prag, da zdržim, če-
prav mi odpovedo roke in noge in tudi 
razmišljati ne morem, zadnji dan pa mo-
ram v posteljo, ker je že tako hudo, da ne 
morem nič več. Kuham sploh ne, jem tudi 
ne, razen po instinktu.

Kdaj ste dobili diabetes?
Pet, šest dni po nesreči nisem nič je-

dla, tako da mi je krvni sladkor padel, za-
čela sem bruhati in še sedaj je tako, če 
v 5 minutah ne dobim sladkorja, padem 
v nezavest. Točno čutim, da mi manjka 
sladkorja. Blagih okusov nimam, jem in 
pijem samo še nagonsko, če vidim koga 
drugega jesti, jem še sama, moje telo je 
čisto shirano, samo še 48 kg imam. Ka-
dar že dolgo ne jem in se počutim sla-
bo, si dam dve večji žlici sladkorja v usta 
in po nekaj minutah sem »zdrava kot ve-
verica«, če ne, pa padem v nezavest. To 
sem nekajkrat omenila zdravnici, ko pa 
ni nič ukrepala, sem nehala in si po svoje 
tolmačim. Nihče mi nikoli ni izmeril krv-
nega sladkorja, vsaj da bi vedela, ne. 

Kako je bilo, ko ste šli na gobe?
Tisto jutro me je sestra, ki živi v Kuzmi 

blizu gozda, telefonirala in povedala, da 
je našla tri košare gob. Tako me je nav-
dušila, da sem se odločila iti v bližnje Pe-
čarovce, 10 km od Murske Sobote, četu-
di sama, saj imam rada naravo in v gozdu 
najdem mir. Hotela sem sama sebi doka-
zati, da sem po toliko letih, ki so minila 
od nesreče, sposobna iti v gozd, ker pa 
prej tri dni nisem jedla, sem si za vsak slu-
čaj vzela s seboj nekaj kavnih zavojčkov 
sladkorja. Imela pa sem tudi dve breskvi. 
Deževalo je. Parkirala sem avtomobil in 
se napotila v gozd,  prvič sem bila v tem 
gozdu, ko sem malo kasneje iskala v torbi 
ključe od avta, mi je verjetno sladkor ven 
padel, tako da nisem imela nič za pojesti. 
Če bi imela sladkor, bi se iz gozda verjet-
no še lahko rešila, tako pa sem štiri ure 
blodila, saj že po eni uri nisem več vede-
la kje sem, nisem več slišala ne avtomo-
bilov, ne pasjega laježa. Začele so mi od-
povedovati noge, postajala sem vse bolj 
hroma, to je bil drugi dan, ko sem za-
menjala obliž. Začela me je obhajati sla-

bost, ko sem zagledala jaso. Usedla sem 
se pri  lovski preži in pojedla dve breskvi, 
ki sem ju takoj izbruhala. Nagonsko sem 
poklicala na 113, slišalo se je zelo slabo, 
komaj da sem razumela policistko, ki mi 
je govorila, da je slab signal in da ne ra-
zume. Nato sem zagledala jelena s čre-
do srn, polno jih je bilo in me je taka pa-
nika zagrabila, postajalo je vse megleno, 
v želodu pa tako čuden občutek. Samo 
to sem še slišala, naj pogledam, koliko je 
številka preže, ozrla sem se gor in rekla: 
17.  Potem pa mi je ugasnil telefon. Tako 
so me našli s pomočjo lovca, ki je prišel z 
miličniki, nato pa je že tudi prihiteli reše-
valci. Hitro so mi dali injekcijo. Policija je 
našla avto, za katerega nisem sploh ve-
dela, kje sem ga pustila. Vsem, ki so mi 
pomagali, sem hvaležna in se jim od srca 
zahvaljujem.Kljub težkemu življenju, polnem razočaranj, 

Cvetka najde smisel v majhnih radostih

Cvetka ima rada naravo, otroke in dobre ljudi
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Slavni diabetiki

Leonard Thompson
Na globalni seznam slavnih diabetikov se je 
Leonard  Thompson uvrstil, ker je neločljivo 
povezan z odkritjem inzulina. Slavni in bogati 
starši so si po novici, da je odkrito zdravilo za 
diabetes, prizadevali, da bi za zdravljenje izbrali 
njihove otroke.  Zakaj so se strokovnjaki kljub 
pritiskom z vseh strani odločili, da pomagajo 
ravno Leonardu, ki so ga doma ljubkovalno 
klicali Leo? 

Na čakalnem seznamu so bili tudi otro-
ci mogotcev, kot na primer Američanka 
Elizabeth Evans Hughes, deklica iz New 
Yorka, hčerka pomembnega politika, 
pravnika in državnike tistega časa, Char-
lesa Evansa Hughesa, ki si je na vso moč 
prizadeval, da bi njegova punčka prišla 
prva na vrsto za zdravljenjem z dragoce-
nim odkritjem dr. Bantinga in Besta.  A 
izumitelja sta se odločila, da bosta naj-
prej pomagala tistemu, ki je njune po-
moči najbolj potreben in si je sicer ne bi 
mogel privoščiti. 

Leonard Thompson, legendarni pi-
onir inzulinske terapije, se je rodil pre-
prostim staršem v Kanadi  leta 1908. Kot 
vesel, živahen in zvedav deček se je rad 
igral in raziskoval bližnjo okolico svoje-
ga doma. Obkrožen je bil z ljubeznijo in 
pozornostjo staršev. Ko so ti izvedeli, da 
ima Leo sladkorno bolezen, sta se nji-
hova ljubezen in skrb pomnožili. Skuša-
li so storiti vse, da bi dečku pomagali in 
ga obvarovali pred žalostnim koncem. 
Čeprav niso bili premožni, ugledni, po-
membni in vplivni, kot starši nekaterih 
drugih otrok z diabetesom, so Leovi do-
mači upali, da se bo našla rešitev in se bo 

dečku uspelo nekako izviti iz krempljev 
zlovešče, neozdravljive bolezni.   

Začetne težave
Januarja leta 1922 je bil štirinajstlet-

ni diabetik Leonard Thompson na robu 
diabetične kome sprejet v bolnišnico v 
kanadski prestolnici Toronto. Starši so 
bili prepričani, da tokrat ne bo preživel. 
Sladkor v njegovi krvi se je povzpel do 
nepojmljive višine, na dan je izločil 3 do 
5 litrov tekočine. Njegova telesna teža je 
znašala le še okrog 30 kilogramov, bile 
je dehidriran, popolnoma izčrpan in dre-
moten. Kljub ekstremno strogi, nizkoka-
lorični dieti s 450 kalorijami in minimal-
no količino ogljikovih hidratov (tedaj je 
veljala za alfo in omega zdravljenja), se 
je pospešeno izločanje nadaljevalo. Telo 
se je tako skušalo rešiti strupov.   

Odkriteljema inzulina se je deček 
močno zasmilil in v skladu s svojo od-
ločitvijo, da skušata najprej  pomaga-
ti bolniku, ki je v največjih težavah, sta 
mladega Leonarda izbrala za svojega 
prvega pacienta, nekakšnega poskusne-
ga zajčka. Zgodovinski viri pričajo, da so 
bili tedaj vsi prepričani, da se bo zdrav-
ljenje z novim sredstvom obneslo in ni-
hče sploh ni pomislil, da ciljajo v prazno. 
Neuspeh bi za dečka, njegove starše, dr. 
Fredericka Bantinga in kemika Charle-
sa Besta, dr. Jamesa Collipa, (biokemi-
ka, profesorja na univerzi v Alberti, ki je 

imel veliko znanja in izkušenj s hormoni 
ter je  razvil in pripravil izvleček trebuš-
ne slinavke), vodstvo splošne bolnišni-
ce v Torontu (Ontario) in vse, ki so bili 
kakorkoli povezani s tem pomembnim 
odkritjem, pomenil usodno napako, 
brez možnosti popravnega izpita. Štiri-
najstletnik je 11. januarja leta 1922 pod 
skrbnim očesom skupine ekspertov pre-
jel prvo injekcijo novega zdravila  in vsi 
so vznemirjeni čakali, kaj bo. Kako se bo 
organizem mladega diabetika odzval in 
kaj se bo spremenilo, predvsem pa, kdaj 
se mu bo stanje izboljšalo. V naspro-
tju s pričakovanji se je po prvi injekciji 
Thompsonovo stanje poslabšalo in star-
ši so se zbali, da je konec. Zdravniki so se 
začeli boriti za dečkovo zdravje. Prvi od-
merki inzulina, neprečiščene rjavkaste 
snovi, ki je spominjala na gosto rjavo, 
neprivlačno sluz, so namreč vsebova-
li alergene, ki so pri mladem diabetiku 
povzročili vrsto burnih alergijskih reak-
cij. Inzulin je bil neprečiščen, pa tudi hi-
giena ni bila ravno najboljša. Po injekciji 
nečistega inzulina je dečku  krvni slad-
kor res malce padel, a se je organizem 
na vbrizgani hormon trebušne slinav-
ke odzval z burno preobčutljivostjo. Na 
mestu vboda se je razvilo gnojno vnet-
je. Vse to  je še dodatno oslabilo njegov 
izmučeni organizem. Kljub temu pa so 
starši pristali na ponoven poskus z no-
voodkrito snovjo. 
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Inzulin je bilo treba prečistiti
Doktorji Banting, Best in Collip so stak-

nili glave in sklenili vztrajati na začrtani 
poti. Dr. Collip je bil najbolj prepričan, 
da bo zdravljenje s hormonom obrodi-
lo pričakovane sadove. In jih je. Dvanajst 
dni kasneje je dr. Collip dečku vbrizgal 
spremenjeno, kar najbolj prečiščeno in 
predelano snov, ki je danes znana kot 
inzulin. Rezultati so bili naravnost odlič-
ni, dečku se je stanje nenehno izboljše-
valo. Krvni sladkor se mu je začel vračati 
na normalo vrednost, diabetična poliuri-
ja, ki se kaže kot pretirano izločanje uri-
na, se je ustavila, simptomi resne priza-
detosti organizma so izzveneli, deček se 
je okrepil, postal živahen in bister, skoraj 
tak kot pred boleznijo. Thompson je za-
hvaljujoč odkritju  kanadskih znanstve-
nikov in prizadevanjem lečečih zdravni-
kov, živel še trinajst let, se celo zaposlil 
in užival ob avtomobilih. Pri sedemind-
vajsetih  letih pa je njegov organizem, ki 
ga je dodobra načela sladkorna bolezen, 
podlegel hudi pljučnici. Prehladil se je 
med popravljanjem svojega avtomobila 
in čez 24 ur je umrl. 

Do odkritja inzulina je diabetes ve-
ljal za neozdravljivo bolezen s posledi-
cami, ki so prej ali slej v nekaj mesecih, 
pogosto celo v nekaj tednih, v najhuj-
ših primerih v par dneh, privedle do pre-
zgodnje smrti. Od pionirskih poskusov 
obvladovanja sladkorne bolezni dalje je 
bil na področju inzulinskega zdravljenja 

dosežen velik napredek. Inzulin so sprva 
pridobivali iz trebušnih slinavk govedi in 
prašičev. Delovanje teh izvlečkov pa ni 
bilo optimalno.

Nobelova nagrada in boj za prestiž
K temu je odločilno pripomogel kanad-

ski znanstvenik in razsikovalec, dr. Ban-
ting, ki se je julija 1920 kot zdravnik za-
poslil v Londonu, v Ontariu. Poleg tega 
je študentom predaval endokrinologi-
jo na univerzi Zahodni Ontario. Tam je v 
noči na 31. oktober, leta 1920 med bra-
njem zanimivega članka v medicinski 
reviji prišel do zamisli,  kako izolirati no-
tranji izloček trebušne slinavke, kar se je 
kmalu izkazalo za enega ključnih korakov 
v uspešnem zdravljenju diabetesa. Do ta-
krat so se vse metode, ki so jih predlaga-
li znanstveniki pokazale za neučinkovite. 
Kmalu zatem se je dr. Banting preselil v 
Toronto, kjer je 17. maja 1921 na univer-
zi začel z načrtnimi raziskavami. Najprej je 
poskuse izvajal na psih, ki so bolehali za 
diabetesom. Njegova ekipa je v obdobju 
1921-1922 uspešno pridobila ekstrakt, ki 
so ga poimenovali inzulin. Kmalu so za-
čeli novoodkriti inzulin proizvajati ma-
sovno. Prvi človek, ki ga je prejel, pa je bil 
Leonard, deček, pred katerim je bilo mor-
da le še nekaj dni življenja. 

Ko pa je njegovo telo dobilo inzulin, ki 
mu ga je tako primanjkovalo, se je fanto-
vo zdravstveno stanje relativno hitro po-
pravilo in ustalilo. Spet je začel pridobi-

vati telesno težo, utrujenost, slabotnost 
in hudo žejo je zamenjala prebujena živ-
ljenjska energija. Leonardu so nato sle-
dili številni drugi, do tedaj na prezgod-
njo smrt obsojeni bolniki z diabetesom 
tipa 1.

Za svoje legendarno odkritje sta ta 
Banting in njegov mentor Macleod leta 
1923 prejela Nobelovo nagrado za me-
dicino. Banting, ki je vedel, da bi na po-
delitveni slovesnosti ob njem moral stati 
Best in ne Macleod, ki je v tem primeru 
spretno izkoristil svoje mentorstvo ter si 
prisvojil slavo in čast, ki mu sploh nista 
pripadali, je svoj delež denarne nagrade 
razdelil z Bestom, svojim sodelavcem, 
ki mu je z znanjem kemije pri raziskavi 
ogromno pomagal. Kot izumitelja se da-
nes omenjata Banting in Best, saj je Ban-
ting javno poudarjal, da si je Best nagra-
do bolj zaslužil kot Macleod. 

NM

Na fotografiji popolnoma shiran Leonard 
Thompson z diabetesom tipa 1 pred 
zdravljenjem in potem  
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Raj je severovzhodno

Pohorje zgodb
Medtem, ko je očka plačeval račun za prenočevanje, je šestletna Ana z 
ravno postriženimi rjavimi lasmi mirno čakala ob šanku planinske koče. 
Že tri dni hodita po Pohorju, v sredo ju je ves dan pral dež, ampak danes 
bo lepo vreme in kmalu bo videla mamico. V hribih je zdravje in vzgoja, 
ta deklica gotovo ne bo v šoli jezikala učiteljem in njeni starši tudi ne 
bodo iskali potuhe zanjo. Kajti na planinskih poteh se izoblikuje značaj, 
vztrajnost in občutek povezanosti z ljudmi in naravo. Ko bi le več otrok 
peljali v hribe.

Tekst in foto: DARJA LOVŠIN

Že na vlaku, ki nas je v zgodnjem jutru 
peljal iz Ljubljane v Celje, sem se poča-
si nalezla prešernega duha, morda zato, 
ker mi ni bilo treba paziti na nič, samo 
gledaš skozi okno in klepetaš  in je že tu 
postaja, kjer je treba izstopiti. Poživljajoč 
tek do avtobusne postaje, nahrbtnik po-
skakuje gor in dol, samo da ne zamudi-
mo avtobusa, ki ob sedmih odpelje na-
prej v Zreče.  Sopotnica na avtobusu, 
Primorka poročena na Štajersko, pokaže, 
kje so Nemci v Frankolovem na obcest-
na drevesa obesili sto talcev za kazen, 
ker so jih napadli partizani. Za vsakega 
ubitega Nemca deset domačinov. Pogo-
varjamo se o časih, ko so Italijani mobili-
zirali slovenske fante, ki so morali leta in 
leta služiti Mussoliniju, njen oče trinajst 
let, uničili so mu najlepša fantovska leta, 

zato se je odrekel italijanski pokojnini, 
dolgo je ni hotel, dokler ga niso, ko je 
prišla bolezen, le prepričali, da jo je vzel. 
Denar za mladost.  Kavica na avtobusni 
postaji v Zrečah je postrežena z nasme-
hom, piškotom in kozarcem cedevite 
na račun hiše, kako prijazno, pa še tista 
pikica sonca v jutranji megli se vse bolj 
vztrajno širi. 

Avtobus na Roglo vozi mlada črnola-
ska v roza tuniki, ženske roke prepričlji-
vo objemajo veliki volan in ga obračajo 
v želeno smer.  Na Rogli pa sonca in to-
plote kolikor hočeš, kravji zvonci cin-
gljajo, z gradbišča novega hotela se sliši 
ropot strojev, na atletski stezi okrog sta-
diona že navsezgodaj potekajo treningi, 
idila za nabiranje kondicije. In že izgine-
mo med smrekami, pogoltne nas največ-
ji gozdni rezervat v Sloveniji. Ni dolgo, 
kar mladi vodič Miha, ki nas je v hotelu 
Planja dobrohotno povabil v svoje okri-
lje, najde prvega jurčka, kar tam na poti 
je čakal, ves majhen in čvrst, in potem še 
drugi in tretji. Že lazimo okrog bližnjih 
smrek, kajti vsak bi rad našel svojega bo-
etusa,  razen rosno mlade Mateje, ki je to 
ne zanima, kajti ona je bolj za puške, vo-
ila: državna prvakinja v streljanju in to že 
prvo leto, odkar trenira. Njena babica je 
tudi streljala, zdaj pa na leto nabere po 

štiristo kilogramov borovnic. Kdor nabira 
borovnice, hodi tudi na gobe in kostanj 
in Matejina babica ima terene po vsej 
Sloveniji. Ja, tudi dedek je hodil zraven, 
zelo je bil redkobeseden, je pa našel kras-
nega ajdovčka v globoki smrekovi senci. 
Po uri in pol smo tik pred prvim ciljem, 
posedemo in Miha razloži, da so Lovren-
ška jezera, ki jih imamo kmalu ugleda-
ti, ostanek zadnje ledene dobe izpred 
osem tisoč let. Pohorje ni iz apnenca, ki 
bi vodo popil, tu so trdnejše kamnine, re-
cimo granit, v katerih so ledeniki za slovo 
naredili kotanje in izginili. Ostale so samo 
še lužice, jezerca, ki se kot temno modra, 
skoraj vijolična očesca med nizkim rušev-
jem spogledujejo z modrino neba. Kako 

Na Rogli gradijo Kitajci bi rekli »Pot tisočerih mravljišč«

S planote, kamor so med NOB zavezniki odmetavali pakete za partizane, se v daljavi vidi Peca
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spogleljivo. Zato pa sem tukaj, saj ko sem 
po televiziji pred kratkim videla oddajo o 
Lovrenških jezerih, nisem mogla dočaka-
ti, da jih vidim v živo, četudi z zlomljeno 
roko v mavcu. Miha povabi, naj pridemo 
pozimi na pohod s krpljami, saj najti na 
internetu ga ni težko, pač »Miha sopiha« 
s.p. in poslovimo se. Za malico je para-
dižnik, sir in prepečenec s pogledom na 
dva kačja pastirja, ki kot miniaturna vo-
jaška helikopterja brneče švigata sem in 
tja nad gladino zadnjega jezerca. Lese-
na pot čez najvišje evropsko barje se tu 
konča z leso in napisom Prehod naprej 
prepovedan. Človek bi kar ležal na toplih  
deskah, si sončil stopala, migal s prsti  in 
bogu kradel čas …

Hrbet velike živali, kakor je Pohorje po-
nazoril navdahnjeni potopisec in zaljub-
ljenec v Slovenijo, novinar Željko Kozinc, 
mirno čaka, da mu premerimo še nekaj 
zložnih vzponov in spustov do vetrov-
ne planote z obeliskom v spomin žrtvam 
vojne, pod katero stoji Ribniška koča. 
Hutterjeva vila so ji rekli včasih, ko je bil 
njen lastnik še mariborski veleindustri-
jalec; ne morem verjeti, ko mi povedo, 
da so tu gori na višini tisoč petsto me-
trov  imeli predilnico in tkalnico, v kateri 
so delavci delali in živeli in imeli celo ko-
palnice, kar je bil za tisti čas nezaslišani 
standard.  Za nami pride skupina senior-
jev, ki bodo spali na skupnih ležiščih, do-
tlej pa se šalijo in uživajo v družbi, saj dr-
žijo življenje za roge. Imajo vitka telesa, 
nasmejane obraze in povprečno starost 
petinsedemdeset let, druži jih ljubezen 
do narave in nemila usoda propadlega 

TAM-a, kjer jih je bila večina zaposlenih. 
Osem ur so hodili sem gor iz Lovrenca 
na Pohorju, pa niso videti utrujeni, le 
eden omeni, da ga boli križ, ampak pri 
osemdesetih je dobro, da ga sploh še kaj 
boli. Ko že mislim, da sem za tisti dan vi-
dela vsa jezera, me na krajšem večernem 
sprehodu okoli koče preseneti zadnji le-
potec, okroglo in s travo obraščeno Rib-
niško jezero. Če bi se gladina samo za 
pol metra dvignila, bi se razlilo po bregu 
navzdol. Sonce se poslavlja in v mraku 
izginja svet pod vijolično krinolino noči. 

V koči čaka nova zgodba, ki se pripo-
veduje za mizo, kako sta ona, simpatič-
na diabetologinja in njen mož računalni-
čar vsak konec tedna v hribih ali že kod 
na poti, slovensko planinsko transverza-
lo delata že drugič, s kolesi pa sta vzela 
mero tudi reki Dravi vse od izvira v Itali-
ji.  In hči je diamantna maturantka, to so 
tisti, ki dobijo vse možne točke na matu-
ri. Tako lepo teče pogovor, morda celo 
spravljivo in želim si, da bi ta zdravnica 
večkrat kaj napisala za Dito, bomo videli. 

Za zajtrk nam v koči s čebulo in jaj-
ci pripravijo jurčke, ki smo jih prinesli s 
seboj. Kako zadišijo s krožnika, poplak-
nemo s čajem, poravnamo račun in pot 
pod noge v dolino. Koča na Pesku, kis-
lo mleko s kosom kruha in ležeči oddih 
pod divjim kostanjem, klepetamo z do-
mačini, tudi med njimi je ena strašna na-
biralka borovnic in gob, ozračje je milo, 

spontano in malce šegavo, tudi mi iz do-
line nismo kar tako. Najbrž smo si všeč, 
saj čemu bi, ko se zopet srečamo v Ribni-
ci, odkoder bi šele zvečer peljal avtobus 
za Maribor, Luiz ustavil avto, da se po-
tem skupaj peljemo in je na kolodvoru 
še dovolj časa za poslovilno pivo. Še te-
lefonsko dasta, saj moramo drugič nuj-
no priti k njim v Sv. Ano, kjer ima on sto 
zajcev, ona pa štiristo palic fižola.  

Eno od dvajsetih Lovrenških jezer

Pohorje ima borovnice in brusnice
Nekdanja Hutterjeva vila je danes v lasti 
Planinskega društva Sladkogorska

Domače kislo mleko je treba poskusiti
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Terezija Nikolčič 

Zeliščarica

Terezija Nikolčič iz Blatne Brezovice sodi med častitljive legende 
ljubljanske tržnice. Na pragu jeseni, ko diabetike in ostale pestijo 
različne težave, smo jo obiskali pod Plečnikovimi arkadami.

Tekst: NINA MAZI

Koliko časa se že ukvarjate z 
zeliščarstvom in kdo vas je zato navdušil?

Resno in intenzivno že trideset let. 
Tudi moja mama veliko vedela in je 
doma sama zdravila družino. 
So bili prvi koraki v svet zeliščarstva 
zahtevni in naporni?

Začetek je bil lep, ker sem bila rada 
v naravi. Težko pa je bilo potem ‘posel 
spraviti na noge’.  Sem prihajam v službo 
že celih petindvajset let.

Ljudje se od vas veliko naučijo 
in izvedo marsikaj zanimivega. 
Se tudi vi od njih pogosto naučite 
kaj novega?

Res je, od strank se veliko naučim. Po-
sebno dragocene so povratne informa-
cije, ki mi pomagajo pri delu. Ljudi po-
gosto tudi napotim k zdravniku. Upam, 
da upoštevajo moj nasvet.

Kako izgleda vaš običajen delovni dan, 
kakršen je danes?

Vstanem ob šestih zjutraj. Mož mi sku-
ha čaj, kadar sem prehlajena najraje žaj-
belj z mlekom, z dodatkom medu ali 
sladkorja. Uredim se in odidem na avto-
bus, ob osmih sem že na tržnici. Pomoč-
nik mi pripelje voziček, jaz pa nato vse 
pripravim in začnem z delom. Najbolj 
zgodnji kupci me že čakajo. Poleti bolj 
zgodaj, pozimi pa malo kasneje. Proda-
jam do dveh ali treh, nato se z avtobu-
som vrnem domov. Po kosilu spet zavi-
ham rokave. 

Ali vam kdo vam pomaga pri 
zeliščarstvu?

V zeliščarstvu je najbolj dejaven moj 
sin, po potrebi pa priskočijo na pomoč 
vsi domači. Za dom skrbi mož, ki je spre-
ten in priden, le kuhanje mu ni najbolj 
pri srcu.

Kje dobite zdravilne rastline, začimbe 
in dišavnice?

Številne izmed njih gojimo sami, ne-
katere nabiramo (smetlika, breza, zlata 
rozga itd.). Imamo certifikat za bio eko-
loško pridelavo in predelavo. Brez certi-
fikata danes ni nič. Vse rastline tudi sami 
sušimo, pripravimo in shranjujemo.

Katere težave ljudi najpogosteje 
pripeljejo k vam?

Največ jih pride po pomoč zaradi te-
žav z želodcem in prebavili, ledvicami in 
mehurjem, povišanega sladkorja, hole-
sterola in krvnega pritiska, prehlada, bo-
lečin in nespečnosti.

Moje stranke so vseh starosti, tudi 
otroci in mladina. Pridejo sami, s starši, 
starimi starši ali z učitelji, na ekskurzijo. 
Prihajajo iz domovine in tujine. Laiki in 
strokovnjaki. Imam tudi naročila iz tuji-
ne, hočejo zlasti semena in sadike. Tudi 
jaz dobivam semena iz tujine. Na primer 
iz Tibeta, kamor sem jaz preko naše eks-
pedicije poslala nekaj iz svoje zeliščne 
zakladnice, oni pa so mi poslali seme-
na hibiskusa, ki se je lepo prijel in do-
bro uspeva.

Kaj svetujete tistim, ki bi se radi 
obvarovali sladkorne bolezni in 
diabetikom?

Proti povišanem sladkorju jim svetu-
jem potoršnik, zeleni oves, brezo. Bo-
rovničevo listje (le za ljudi z zdravimi je-
tri), fižolove luščine (posušene), artičoko 
(grenka a učinkovita). Priporočam pitje 
čajev iz posameznih zelišč ali čajne me-
šanice; pa tudi uživanje kuhanega stroč-
jega fižola. 

Sladkorna bolezen najpogosteje 
prizadene oči, srce in ožilje, živčevje, 
pa tudi moško potenco, kaj svetujete?

Za oči in vid je najboljša smetlika, pa 
tudi kamilice. Vnete oči umivajte z mle-
kom, lahko jih večkrat namažete tudi s 
slino. Za srce in ožilje priporočam glog, 
srčnico (srčna moč je proti driski, vnetju 
grla in za pospešeno delovanje ščitnice), 
ajdo, navadni regelj, naprstec, jesenski 
podlesek, rženi rožički (pod zdravniškim 
nadzorstvom). Za živčevje pa meto, me-
liso, hmalj dobro misel, sporiš, zdravilni 
čistec, baldrijan in  šentjanževka.

Gospa Terezija prihaja na Ljubljansko tržnico 
že četrt stoletja.

Ž i v a h n o  i n  v e s e l o
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Sedemdeset kilogramov  težak odra-
sel posameznik na uro pokuri od 330 do  
420 kalorij pri zmerno hitri hoji po rav-
nem, navkreber pa cello 660 do 900 ka-
lorij. Če v eni uri pretečemo šest kilome-
trov, nas bo to “stalo” 390 do 450 kcal, 
če pa v istem času pretečemo deset ki-
lometrov, bomo za to v poprečju pora-
bili od 620 do 680 kalorij. Kolesarjenje 
človeka olajša za 600 do 900 kalorij v 
eni  uri. Vožnja z rolko terja 500 do 600 
kcal. V uri veslanja porabimo 400 do 600 
kcal, pri plavanju pa energetska poraba 
v istem času znaša 550 do 750 kcal. Tenis 
pobere od  560 do 660 kcal, igra dvojic, 
ki je energetsko manj zahtevna, pa 420 
do 480 kcal. Z badmintonom  porabimo 
430 do 490 kcal, metanje frisbija igralca 
olajša za 260 do 310 kcal, igranje odboj-
ke pa 490 do 570 kcal.    

Ko razmišljamo o energetski zahtev-
nosti posameznih oblik gibanja, je tre-
ba upoštevati, da je pri teku je poraba 
linearna, kar pomeni, da se število po-
kurjenih kalorij veča premo sorazmerno 

Izguba kalorij pri različnih vrstah gibanja

V eni uri za dobro kosilo
NM

Če razmišljate o jesenskem gibanju in preverjate, katera dejavnost bi vam 
najbolj koristila, vam v spodbudo predstavljamo najnovejšo lestvico energetske 
zahtevnosti oziroma kalorične potratnosti nekaterih  priljubljenih načinov  
rekracije, ki so jo izoblikovali na sloviti ameriški klinike Mayo. 

z naraščanjem hitrosti, pri hoji in kole-
sarjenju pa energetska poraba narašča s 
kvadratom hitrosti, kar v praksi pomeni, 
da se pri dvakratnem povečanju hitro-
sti, potrošnja kalorij poveča kar za štiri-
krat. Pri kurjenju kalorij na kolesu ener-
gija ni odvisna le od hitrosti, marveč tudi 
od upora zraka, ki ga mora kolesar pre-
magovati med poganjanjem pedal in je 
pomembno ali mu veter piha v hrbet ali 
v prsi.

Ž i v a h n o  i n  v e s e l o

Kaj imajo skupnega ura, kolesarjenje in kosilo? 
V eni uri kolesarjenja porabimo kalorij za 
dobro kosilo.
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Ž i v a h n o  i n  v e s e l o

Za vse informacije in naročila pokličite uredništvo revije Vzajemnost, 
Dunajska 109 Ljubljana, tel. 01 530 78 44. 

Na vašo željo vam pošljemo tudi brezplačni, ogledni izvod revije.

- pokojnine in pravni nasveti

- zdravje, prehrana, rekreacija

- izleti, vrtnarjenje, ročna delaNekaj tem 

iz pestre vsebine:

Za 100 strani zanimivega in koristnega branja 

le 1,90 evra in

veliko različnih ugodnosti za naročnike.

Oglejte si spletno stran www.vzajemnost.si

Ob naročilu do 31. decembra 2010
bo vsak nov naročnik prejel še lepo darilo: 
knjigo 101 odgovor na vprašanja o diabetesu.

REVIJA ZAUPOKOJENCE
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V e s t i

Z organizacijo info stojnice v okviru 
tradicionalnega sejma, na katerem se 
v enem dnevu zvrsti preko 30.000 lju-
di večinoma s podeželja, širimo izobra-
ževanje o preprečevanju in zdravljenju 
diabetesa v tiste sloje prebivalstva, kjer 
skrb za zdravje ni visoko na lestvici živ-
ljenjskih prioritet in ki ne obiskujejo po-
gosto zdravniških ordinacij. Istočasno pa 
so to ljudje z višjim tveganjem za diabe-
tes  zaradi debelosti, povezane z nezdra-
vo prehrano. Pri kmečkem prebivalstvu 
je bolezen dostikrat odkrita zelo pozno, 
samo zdravljenje pa je vezano na več 
predsodkov, zlasti glede inzulina.

Slabo zdravljen diabetes
Opravili smo 89 meritev krvnega slad-

korja, od tega 38 moškim in 51 ženskam. 
Štirideset let in več je imelo 71 obisko-
valcev, mlajših je bilo 18 ljudi.  Večina je 
bila nediagnosticiranih, 10 obiskovalcev 
pa je imelo diagnozo diabetes.  Vrednost 
krvnega sladkorja 7 milimolov in več je 

Stojnica o diabetesu na 35. ribniškem sejmu

Slabo zdravljen diabetes med moškimi
Tekst in foto: DARJA LOVŠIN

imelo 20 obiskovalcev.  Pri 5 obiskoval-
cih so bile izmerjene vrednosti krvnega 
sladkorja višje od 9 milimolov, vsi so izja-
vili, da imajo diagnosticiran diabetes in 
terapijo, od tega 1 inzulinsko, ostali per 
os. Vseh pet je bilo moškega spola. Naj-
višjo vrednost sladkorja v krvi  je imel 67 
leten moški iz Kočevja – 21,6 milimolov 
– ki se zdravi s tabletami.  

Obiskovalcem s povišanim krvnim 
sladkorjem smo svetovali večkratno mer-
jenje krvnega sladkorja, oziroma obisk pri 
zdravniku. Tistim, pri katerih je bil krvni 
sladkor dvakratno povišan glede na nor-
malno vrednost smo svetovali posvet z 
zdravnikom o intenziviranju terapije. 

Info stojnica Zavoda Diabetes na mno-
žični prireditvi, ki je v prvi vrsti namenjena 
nakupovanju in razvedritvi, je naletela na 

Na povabilo organizatorja je Zavod za izobraževanje o diabetesu kot novost  
v običajnih informativnih dejavnostih  pripravil info stojnico o diabetesu na 
množični prireditvi in sicer  35. ribniškem sejmu. Tako so se prvo jesensko nedeljo 
5. septembra v čudovitem okolju ribniškega gradu mnogi obiskovalci lahko poučili 
o diabetesu, se posvetovali o prehrani in preverili svoj krvni sladkor.

Za meritev krvnega sladkorja se je odločilo 
skoraj devetdeset obiskovalcev Na prireditvi smo delili revijo Dita

izredno pozitivne odmeve, zato upamo, 
da bomo naslednje leto za projekt uspeli 
pridobiti tudi sponzorsko podporo.
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V e s t i

Naj spomnimo, da smo pred tremi 
leti v Diti predstavili dejavnost zakon-
cev Ogorevc in njunega podjetja As An, 
na katero so nas opozorili razočarani 
bralci. Irma Ogorevc je namreč spisala 
knjigo, katere vsebina, kolikor ni navad-
na reklama za izdelke, je v popolnem 
nasprotju s priznanimi in uveljavljeni-
mi načini zdravljenja diabetesa. V knji-
gi so laži o zdravljenju diabetesa, višek 
nesramne predrznosti in norčevanja 
iz bolnikov pa je bilo internetno rekla-
miranje te knjige, češ da »lahko ozdra-
vi vsak diabetik, ki si to želi«.  V članku 
smo opozorili bralce naj ne opuščajo 
predpisanega zdravljenja.

Doslej nam je že nekaj trgovcev gro-
zilo z odvetniki in sodiščem, tako tudi 
podjetje As An takoj po izidu omenjenih 
člankov. Tri leta se ni  zgodilo nič, dokler 
nismo letos spomladi dobili s sodišča ob-
vestilo, da je zoper izdajatelja revije DITA 
in odgovorno osebo vložena tožba, v ka-
teri zahteva podjetje As An in Ogorevče-
va zaradi poslovne škode, ki smo jim jo 
menda povzročili, nemajhen kup denar-
ja. Če pa se gremo vojno, naj svoje pove 
vendarle pove zdravstvena inšpekcija, 
smo menili in na ministrstvo za zdravje, 
oz. njihov zdravstveni inšpektorat posla-
li prijavo. Po pravici povedano je čudno, 
da tega ni storil prej že kdo drug. 

Na kaj smo opozorili zdravstveni 
inšpektorat?

Na zdravstveni inšpektorat smo se 
obrnili zaradi zaradi zavajanja potroš-
nikov, kajti podjetje  As  An je na svo-
ji spletni strani oglaševalo in prodajalo 
knjigo Irme in Igorja Ogorevca »Diabe-

Prepoved oglaševanja podjetju As An

Zdravstveni inšpektorat nam je dal prav
 DL

Končno je zdravstveni inšpektorat ministrstva za zdravje stopil na prste 
zakoncema Irmi in Igorju Ogorevcu, ki sta zadnja leta delovala na področju 
diabetesa. Dobila sta sodno prepoved oglaševanja izdelkov na nedopusten 
način, za kar so podjetju in odgovorni osebi naložili tudi plačilo globe. 
Osnova za inšpekcijski postopek je bila naša prijava zaradi zavajanja potrošnikov.

tes je ozdravljiv«, katere naslov in vsebi-
na sta zavajajoča. 

Naslov knjige je zavajajoč, ker je dia-
betes kronična nenalezljiva bolezen, za 
katere po definiciji Svetovne zdravstve-
ne organizacije velja, da so doživljenjske 
in neozdravljive. Sporna in zavajajoča je 
tudi vsebina knjige, zlasti zapisane trdit-
ve, »da diabetiki ozdravljajo kot za šalo« 
in da »naša trebušna slinavka čudežno 
spet začne delovati.« To naj bi se zgodilo 
v primeru uporabe proizvodov, ki jih po 
internetu, v trgovinah in na raznih sej-
mih (Narava zdravje 2009) trži to podjet-
je (olja itd.)

Očitno gre za nestrokovne metode 
pristopa k sladkornim bolnikom z name-
nom prodaje, ki pa so lahko posledično 
tudi škodljive za zdravje bolnikov zaradi 
morebitne opustitve strokovno predpi-
sanih načinov zdravljenja. Nestrokovno 
razlago o vzrokih in načinu zdravljenja 
sladkorne bolezni v knjigi »Diabetes je 
ozdravljiv« ter na spletni strani zapisana 
trditev, da je sladkorna bolezen ozdrav-

ljiva, »vsakomur ki ima željo ozdraveti,« 
razumemo kot zavajanje potrošnikov, ki 
je v tem primeru še posebej škodljivo, 
saj gre na račun zdravja ljudi.

Na isti spletni strani  je objavljen tudi 
video posnetek TV oddaje z »ozdravlje-
nimi« diabetiki, v katerem Irma in Igor 
Ogorevec izjavljata nestrokovne in za-
vajajoče trditve  v povezavi z opustitvijo 
inzulinskega zdravljenja, ki naj bi bilo re-
zultat njihove »metode, s katero poma-
gajo telesu pri izgorevanju sladkorja.« 
(Irma Ogorevc). Izreden uspeh podjetja 
As An naj bi bila tudi ozdravitev bolnika 
z diabetesom tipa 1. 

Za zdravljenje diabetesa tipa 1 medici-
na ne pozna nobenega drugega zdravila 
kot inzulin, ki si ga bolnik dovaja z injek-
cijami ali preko inzulinske črpalke. Inzu-
lin je življenjsko pomemben hormon, ki 
ga tvori trebušna slinavka; pri diabetesu 
tipa 1 je trebušna slinavka tako okvarje-
na, da te funkcije ne more več opravlja-
ti. Za diabetes tip 2, ki je prevladujoč in 
ga ima preko 90 % vseh bolnikov z dia-

Družba As An dobila prepoved 
Zdravstveni inšpektorat pri  ministrstvu za zdravje nas je obvestil, da so na pod-

lagi naše prijave ugotovili, “da družba As An d.o.o. oglašuje prehranska dopolni-
la na nedopusten način, saj morajo biti vse trditve, navedene na, oziroma v zvezi 
z živili, in ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za bolezen, odobrene s strani Ev-
ropske komisije. Družba As An d.o.o. ustreznih dokazil o odobritvi trditev, ki jih na-
vaja v knjigi in na svoji spletni strani ni predložila, zato ji je bila dne 29.7.2010 izda-
na odločba o prekršku, s katero je bila izrečena globa pravni in odgovorni osebi. 
Prav tako je bila dne 5.8.2010 izdana še upravna odločba z ukrepom prepove-
di oglaševanja prehranskih dopolnil z neodobrenimi trditvami v zvezi z zmanj-
šanjem tveganja za bolezen (pravna podlaga v obeh postopkih je Uredba (ES) 
št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih). “ Odločba je že 
pravnomočna.
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Na pomoč so jim priskočile organiza-
cije diabetikov z vsega sveta in se tako 
odzvale klicu na pomoč Fondacije za di-
abetes in kardiovaskularne bolezni Hai-
tija (FHADIMAC). Pred njihovo poslopje 
v glavnem mestu Port –au-Prince so se 
začele zgrinjati množice bolnikov. Usluž-
benci organizacije so opravljali brezplač-
ne meritve krvnega sladkorja in tlaka in 

Potres je izredno poslabšal klinični status diabetikov na Haitiju

Ostali so brez vsega – tudi inzulina
 DL

Ko je le dober teden po novoletnih praznikih rušilni potres razdejal Haiti in 
za sabo pustil 230.000 mrtvih in še več ranjenih, je ostalo brez doma poldrugi 
milijon ljudi. Po uveljavljenih epidemioloških merilih je bilo med njimi najmanj 
sto tisoč diabetikov. Kako so preživeli brez zdravil, ki so ostala v ruševinah?

razdeljevali zdravila, vključno z inzuli-
nom, antidiabetičnimi tabletami in zdra-
vili za zniževanje krvnega tlaka. Velik del 
pomoči tem nesrečnikom je prihajal tudi 
preko kanalov, ki jih je vzpostavila Med-
narodna federacija za diabetes (IDF), ki 
je v ta namen mobilizirala svoje članice 
po vsem svetu. Številne farmacevtske 
družbe so na Haiti poslale tisoče doz in-
zulina in drugih farmacevtikov. Brez te 
mednarodne pomoči bi bili vsi napori 
samih Haitijcev zaman in mnoge bolni-
ke, ki so preživeli potres, bi lahko v ne-
kaj dneh ali tednih pokončal diabetes.  
Za naše pojme neobičajno je poudarja-
nje v Diabetes Voice-u, glasilu IDF, da so 
ljudje prejeli brezplačni inzulin, tako Jo-
seph E., ki se je v prostorih fundacije zna-
šel v usmiljenja vrednem stanju z  29.6 
millimoli sladkorja v krvi in Betty T, kate-
re krvni sladkor je dosegel 28.6 mmol/l, 
ker nekaj tednov ni mogla priti do inzuli-
na. Ljudje na Haitiju so se soočili s hudim 
pomanjkanjem hrane, kar je še posebej 
slabo za vodenje diabetesa, umazane in 
okužene rane na nogah so sladkornim 

bolnikom grozile z amputacijami nog…  
V obdobju po potresu se je dramatično 
poslabšal klinični status ljudi z diabete-
som.

Kljub izjemnim žrtvam in škodi sku-
ša organizacijo FHADIMAC čim bolje iz-
koristiti priložnost, da na novo vzposta-
vi mrežo zdravstvene oskrbe diabetikov 
s sredstvi, ki jih je nudila  mednarodna 
skupnost, pri čemer je v ospredju usta-
navljanje ambulant za diabetično nogo 
in preprečevanje amputacij.

betesom,  je znano, da lahko z uvedbo 
zdravega življenjskega stila, ki vključuje 
zdravo prehrano, hujšanje in več giba-
nja dosežemo znižanje sladkorja v krvi in 
drugih parametrov (holesterol, tlak).

O učinkovitosti alternativne in komple-
mentarne medicine pri sladkorni bolezni 
je diabetolog doc. dr. Marko Medvešček 
v nedavno izdani knjigi Sladkorna bole-
zen tipa 2,  zapisal: 

»Ozdravitve sladkorne bolezni s temi 
metodami ni. Možno je sicer, da v pri-

meru, če nekdo s hujšo debelostjo uspe 
močno shujšati, krvni sladkor posta-
ne normalen; teh izkušenj je v klasični 
medicini kar nekaj… z uspešnim huj-
šanjem, z upoštevanjem strogega slo-
ga življenja, s katerim se zmanjša vnos 
energije s hrano in poveča njena pora-
ba s telesno dejavnostjo hkrati. To lahko 
posameznik doseže z močno motivacijo, 
ki je do tedaj ni imel, jo je pa prav lahko 
pridobil s pomočjo alternativne medici-
ne. To seveda še zdaleč ne pomeni ne-

kakšne ozdravitvene moči alternativne 
medicine. Nagnjenost k sladkorni bolez-
ni tipa 2 ostane. Pojavila se bo, ko mine-
ta poseben režim prehranjevanja in po-
seben način razmišljanja.«

Menimo, da je treba sporne izdelke 
umakniti iz prodaje in preprečiti širjenje 
nestrokovnih trditev v zvezi z diabete-
som po internetu, zato vas seznanjamo 
s primerom, da boste lahko v okviru svo-
jih pristojnosti ustrezno ukrepali.

Vabljeni na 
Diabetični bazar 

revije DITA 
na sejmu 

Narava zdravje 
2010

Gospodarsko 
razstavišče

7. – 10. oktober
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