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Sladko življenje
Sladko življenje – le kdo si ga ne želi? Vsak si po svoje
predstavlja, kakšno naj bi bilo. Gotovo je prijetno,
lepo, izpolnjeno in dolgo. Naslov nove številke revije
pa skriva še drugačno življenjsko zgodbo – zgodbo
sladkornega bolnika.
Sladkorna bolezen je po besedah strokovnjakov,
ki smo jih povabili k ustvarjanju tokratne številke,
dosegla razsežnost epidemije. To kronično
presnovno bolezen včasih prinesemo s seboj na
svet in na to žal ne moremo vplivati. Bogata hrana,
premalo gibanja, daljša življenjska doba in še
marsikaj pa dodatno pripomorejo, da je v Sloveniji
več kot 110.000 znanih sladkornih bolnikov. Pri
marsikom pa je ta bolezen še neodkrita in pritajeno
tli. Sladkorna bolezen nas ne obišče sama, ampak jo
pogosto spremljajo še zvišan krvni tlak in povečane
vrednosti krvnih maščob. Bolniki zato potrebujejo
celostno obravnavo.
V prispevkih v reviji je pogosto izpostavljen pomen
zdravega življenjskega sloga, kar je tudi v skladu
s Krkinim poslanstvom živeti zdravo življenje.
Zdravo pa ne pomeni, da ne more biti včasih
tudi nekoliko sladko. V pametnem sorazmerju je
mogoče oboje hkrati. Uživajte v vseh sladkorčkih
svojega življenja.
Prijetno branje vam želim.
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AKTUALNO
dejavnostjo, približno 85 % pa jih krvni sladkor uravnava z zdravili. Strokovnjaki ocenjujejo, da pri nas
okrog 20 % sladkornih bolnikov še ni odkritih.

Kaj je sladkorna bolezen
Sladkorna bolezen ali diabetes mellitus je kronična
presnovna bolezen. Osnovna motnja je nesposobnost prehajanja krvnega sladkorja (glukoze) iz krvi
v celice. To prehajanje omogoči inzulin. Če ga je
v krvi premalo ali če se celice nanj ne odzovejo, se
vrednost krvnega sladkorja poveča.

Dva osnovna tipa sladkorne
bolezni

Epidemija
sladkorne
bolezni
V zadnjih 30 letih se je število sladkornih
bolnikov na svetu podvojilo in nenehno
narašča. Do leta 2030 naj bi se povečalo
na 440 milijonov.
Razlike v deležu sladkornih bolnikov po različnih
delih sveta so ogromne. Najmanj neodkritih sladkornih
bolnikov je v Evropi in Severni Ameriki, kjer razviti
zdravstveni sistemi omogočajo zgodnje odkrivanje
in ustrezno zdravljenje te bolezni. Zdravljenje je pomembno, ker se sicer razvijejo različni zapleti, ki jih
ne smemo podcenjevati.
Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije je bilo leta 2011 v Sloveniji
115.000 znanih sladkornih bolnikov. Med njimi
jih 15 % obvladuje sladkorno bolezen s primerno
prehrano, zmanjšanjem telesne teže in telesno

Zdravljenje je pomembno, ker se sicer
razvijejo različni zapleti, ki jih ne smemo
podcenjevati.

4

Življenje je lahko spet sladko

Sladkorna bolezen tipa 1 se najpogosteje pojavi pri
otrocih in mladostnikih. Imenujemo jo tudi juvenilni
diabetes. Razvije se, če beta celice v trebušni slinavki
ne morejo proizvajati inzulina. Bolniki postanejo odvisni od zunanjega inzulina, zato sladkorno bolezen
tipa 1 imenujemo od inzulina odvisna sladkorna
bolezen.

Sladkorna bolezen ali diabetes mellitus
je kronična presnovna bolezen.
Sladkorna bolezen tipa 2 se večinoma razvije pri
odraslih. Včasih so jo povezovali s staranjem, danes
pa se pojavlja tudi pri mlajših osebah, celo pri otrocih
in mladostnikih. Zanjo sta značilni dve okvari: inzulinska odpornost celic v telesnih tkivih in nepravilno
delovanje beta celic v trebušni slinavki. Zaradi inzulinske odpornosti se celice na inzulin ne odzovejo in
glukoza ne more prehajati vanje. Zaradi okvare beta
celic trebušne slinavke, ki ne sproščajo dovolj inzulina v kri, količina inzulina sčasoma ne zadostuje več.
Posledica obeh okvar so povečane vrednosti krvnega
sladkorja. Bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2 imajo
pogosto čezmerno telesno težo. Povečano je tudi
njihovo tveganje za razvoj bolezni srca in žilja.
Približno 90 % sladkornih bolnikov ima sladkorno
bolezen tipa 2.
Tretji tip sladkorne bolezni, ki se pojavi pri nekaterih
nosečnicah, je t. i. nosečnostna sladkorna bolezen.
To je prehodna oblika, ki po porodu izgine.
Sladkorna bolezen tipa 2 se razvija počasi. Najpogostejši znaki so pretirana žeja, pogosto odvajanje
seča, utrujenost ali slabo počutje, zamegljen vid,
suha ali srbeča koža, okužbe kože in pogostejše
okužbe z glivicami.

Dejavniki tveganja za sladkorno
bolezen tipa 2
• starost nad 45 let
• debelost (telesna teža za več kot 20 % večja od
priporočene želene ali indeks telesne mase nad 27)
• ožji sorodnik s sladkorno boleznijo
• predhodna nosečnostna sladkorna bolezen ali teža
otroka ob porodu nad 4 kg
• motena toleranca za glukozo ali povečane
vrednosti krvnega sladkorja na tešče
• zvišan krvni tlak
• povečane vrednosti holesterola
• sedeč življenjski slog

sladkorni bolniki zato poleg zdravil za uravnavanje
krvnega sladkorja jemljejo tudi zdravila za zniževanje
krvnega tlaka in za uravnavanje holesterola.

Načini zdravljenja
Če sladkorno bolezen odkrijejo dovolj zgodaj, sta
lahko za uravnavanje krvnega sladkorja dovolj že
ustrezna dieta in sprememba življenjskega sloga, ki
vključuje predvsem zmanjšanje telesne teže, več gibanja, redno zdravo prehrano in prenehanje kajenja.
Ker pa je sladkorna bolezen tipa 2 napredujoča
bolezen, pri večini bolnikov dolgoročno to ni dovolj.
Spremembo življenjskega sloga je pogosto treba
dopolniti z ustreznimi zdravili, pri čemer je običajno,
da zdravnik odmerke sčasoma povečuje in kasneje
dodaja nova zdravila. Pri nekaterih sladkornih bolnikih
tipa 2 je potrebno zdravljenje z inzulinom (v obliki
injekcij).

Spremembo življenjskega sloga je pogosto treba dopolniti z ustreznimi zdravili.

Zdravila

Škodljivost povečanih vrednosti
krvnega sladkorja
Povečane vrednosti krvnega sladkorja povzročajo
okvare malih žil oči in ledvic ter okvaro živcev. Dolgotrajna sladkorna bolezen pospeši aterosklerozo, ki
prizadene srčno in možgansko žilje ter žilje udov in
lahko vodi v srčni infarkt, možgansko kap ali odmrtje
(gangreno) uda. Da bi se izognili zapletom, je treba
vrednosti krvnega sladkorja skrbno nadzorovati.

Za zmanjševanje vrednosti krvnega sladkorja so na
voljo zdravila z različnim delovanjem in različnim
jemanjem. Zdravnik predpiše zdravilo, ki je po
delovanju najustreznejše. Za bolnika pa je dobro,
da zdravnika vpraša še nekaj pomembnih stvari.
• Ali je treba zdravilo jemati pri vsakem obroku ali
pa se jemlje samo enkrat na dan?
• Ali je treba tablete prelomiti na pol ali se jemljejo
cele?
• Ali zdravilo vpliva na povečanje telesne teže?

Cilji zdravljenja
Cilj zdravljenja sladkorne bolezni ni le uravnavanje
vrednosti krvnega sladkorja. Dolgoročni cilj je predvsem
preprečiti zaplete, ki bi zaradi bolezni lahko
nastali. Za preprečevanje zapletov je zelo pomembno,
da ima sladkorni bolnik čim bolje uravnano vrednost
krvnega sladkorja čim daljši čas, če je le mogoče,
24 ur na dan. Za dober nadzor pa je potrebno
redno zdravljenje.
Sladkorno bolezen pogosto spremljata zvišan krvni tlak in povečane vrednosti holesterola. Številni

Raziskave so pokazale, da sladkorni bolniki bolj
zavzeto jemljejo zdravila, ki se jemljejo enkrat na
dan, kot pa tista, ki jih je treba jemati 3- ali 4-krat
na dan.
Alenka Kmecl
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prof. dr. Andrej Janež,
dr. med., spec. diabetolog
predstojnik Kliničnega oddelka
za endokrinologijo, diabetes in
presnovne bolezni,
UKC Ljubljana

Sladkorna bolezen tipa 2 –
bolezen sodobnega življenja
Sladkorna bolezen tipa 2 je najpogostejša
oblika sladkorne bolezni, za katero zboli
90 % vseh sladkornih bolnikov, predvsem
srednja in starejša generacija.
Zanjo so značilne trajno povečane vrednosti krvnega
sladkorja. Do tega pride, ker se iz trebušne slinavke
ne izloča dovolj inzulina ali pa inzulin v skeletnem
mišičju in maščevju deluje pomanjkljivo. Svetovna
zdravstvena organizacija ocenjuje, da ima sladkorno
bolezen okoli 6,4 % odraslih ljudi.
V novem tisočletju je po svetu približno 285 milijonov
sladkornih bolnikov. Napovedujejo, da jih bo do leta
2030 več kot 430 milijonov, kar pomeni, da bo prizadeta vsaka dvajseta odrasla oseba.
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Predvidevajo, da bo leta 2030 sladkorno bolezen
imelo 8,9 % prebivalcev Slovenije. Danes je ta
bolezen na četrtem mestu med vzroki umrljivosti
v razvitih državah. Njena pogostost se povečuje
z daljšanjem življenjske dobe in nezdravim načinom
življenja (premalo gibanja, preveč hrane). V Sloveniji
se število sladkornih bolnikov povečuje prav zaradi
vse bolj razširjene debelosti. Dodatno skrb vzbuja
povečevanje telesne teže pri mladini.

Zapleti sladkorne bolezni
Sladkorna bolezen je resen problem, saj imajo moški,
ki zbolijo za sladkorno boleznijo pri štiridesetih letih,
kar 11,6 leta krajšo življenjsko dobo, ženske pa
14,3 leta krajšo življenjsko dobo. Znano je, da pri

sladkornih bolnikih trajno povečane vrednosti krvnega sladkorja sčasoma poškodujejo žile, posebno
v očeh, ledvicah in živčevju. To lahko privede do
slepote, motnje prekrvitve udov, amputacije, poškodbe živcev in ledvične odpovedi. Življenjska doba
sladkornih bolnikov tipa 2 se skrajša predvsem zaradi
bolezni srca in žilja. Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek teh bolezni pri sladkornih bolnikih je
večje nagnjenje k aterosklerozi. Vzrok pa niso samo
povečane vrednosti krvnega sladkorja, temveč sta
za to bolj odgovorna zvišanje krvnega tlaka in povečanje vrednosti krvnih maščob, ki sta pri sladkornih
bolnikih tipa 2 tudi precej pogostejša. Bolezni srca
in žilja so pri sladkornih bolnikih 3- do 5-krat pogostejše kot pri osebah brez sladkorne bolezni.
Pojavljajo se v zgodnejših letih in pogosteje kot pri
ostali populaciji. To je še posebno izrazito pri tistih
sladkornih bolnikih, pri katerih se zaradi sladkorne
bolezni razvije ledvična okvara. Raziskave kažejo, da
je tveganje za koronarni dogodek pri sladkornih bolnikih brez koronarne bolezni enako kot pri bolniku
brez sladkorne bolezni, ki je že prebolel srčni infarkt.
To potrjuje, da je sladkorna bolezen tipa 2 močan
dejavnik tveganja za srčno-žilne zaplete.

Kako odkrijemo sladkorno
bolezen
Sladkorno bolezen tipa 2 ugotovimo s preprosto
laboratorijsko preiskavo. Kadar so vrednosti krvnega
sladkorja na tešče 7 mmol/l ali več oz. naključno
kadarkoli čez dan 11,1 mmol/l ali več, je sladkorna
bolezen potrjena.
Preiskavo naj opravijo osebe, ki imajo značilne težave
zaradi povečanih vrednosti krvnega sladkorja (žeja,
obilno odvajanje vode, hujšanje itd.). Večina bolnikov
teh težav nima, zato naj preiskavo opravijo tudi osebe
s povečanim tveganjem (sladkorna bolezen v družini,
debelost, zvišan krvni tlak, povečane vrednosti krvnih

maščob). Čeprav je preiskava preprosta, skoraj polovica sladkornih bolnikov ostaja neodkritih in brez
zdravljenja. Sladkorna bolezen je včasih prisotna že
več let ali celo desetletje, preden jo odkrijejo. Pri več
kot tretjini bolnikov pride že vsaj do enega zapleta,
ko se postavi diagnoza, zato je smiselno zgodnje
odkrivanje bolezni in čim prejšnje zdravljenje.

Kadar so vrednosti krvnega sladkorja, določene z laboratorijsko preiskavo, na tešče
7 mmol/l ali več oz. naključno kadarkoli
čez dan 11,1 mmol/l ali več, je sladkorna
bolezen potrjena.

Življenje s sladkorno boleznijo
Zmanjšanje čezmerne telesne teže, dietna prehrana
in telesna dejavnost izboljšajo stanje sladkorne bolez
ni in so ves čas bolezni temelj zdravljenja. Takoj po
odkritju bolezni so ti ukrepi včasih dovolj učinkoviti za
dobro urejenost krvnega sladkorja, pri nekaterih pa je
treba že takoj začeti tudi zdravljenje z zdravili. Napredujoč potek bolezni zahteva vedno bolj intenzivno
zdravljenje, sprva z več vrstami tablet, pozneje pa pri
številnih bolnikih tudi z inzulinskimi injekcijami.
Glede na to, da imajo sladkorni bolniki tipa 2 pogosto več dejavnikov tveganja za srčno-žilne zaplete,
poleg povečanih vrednosti krvnega sladkorja tudi
zvišan tlak in povečane vrednosti krvnih maščob,
je treba z ustreznim zdravljenjem nadzorovati vse
dejavnike. Zdravljenje zvišanega krvnega tlaka
in povečanih vrednosti krvnih maščob traja do
konca življenja.
Za učinkovito zdravljenje sladkornih bolnikov je
ključno izobraževanje. Bolniki po zdravnikovem
nasvetu sami skrbijo za zdravljenje, kar je mogoče
samo, če dobro razumejo bolezen, načine zdravljenja
in tudi postopke ambulantne obravnave te kronične
bolezni.
In kako je pri sladkornem bolniku s telesno dejavnostjo? Danes vemo, da redna telesna dejavnost pomaga preprečevati nastanek različnih bolezni, nekatere
pa celo tudi zdraviti. Ugodno deluje na presnovo in
druge dejavnike tveganja za nastanek bolezni srca
in žilja. Pri sladkornih bolnikih pomaga uravnavati
vrednosti krvnega sladkorja, kar zmanjša tveganje za
kronične zaplete. Ugotovili so, da ljudje, ki so red
no telesno dejavni, bistveno redkeje zbolijo za
sladkorno boleznijo. Zato je za sladkorne bolnike
priporočljivo vsaj 150 minut zmerne telesne vadbe,
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enakomerno razporejene na vsaj tri dni v tednu.
Med dvema vadbama naj ne mineta več kot dva
dneva brez dejavnosti. Seveda se mora sladkorni bolnik pred začetkom redne vadbe pogovoriti s svojim
zdravnikom o njeni vrsti, saj mora upoštevati svoje
zdravstvene omejitve in poiskati najprimernejšo
vadbo. Znano je, da redna aerobna vadba v treh do
šestih mesecih izboljša tudi druge dejavnike tveganja:
zmanjša se telesna teža, predvsem se zmanjša količina
maščobe v predelu trebuha, zniža se krvni tlak, zmanjšajo se vrednosti trigliceridov, povečajo pa vrednosti
dobrega holesterola HDL, pomembno se zmanjša tudi
obseg pasu.
Zdrav način življenja lahko prepreči ali odloži nastanek
sladkorne bolezni.

Zmanjšanje zapletov sladkorne
bolezni
Nedavni rezultati raziskav so nedvomno potrdili, da
zmanjšanje vrednosti krvnega sladkorja vpliva tudi
na zmanjšanje tveganja za žilne zaplete, posebno

Glikemični indeks živil
V preventivni (zdravi) prehrani in za zmanjšanje
tveganja za inzulinsko odpornost celic v telesnih
tkivih je nujno upoštevati glikemični indeks (GI)
živil, tj. stopnjo, s katero posamezna hranila
neposredno vplivajo na spremembo ravni krvnega sladkorja. Glikemični indeks živil nam pove,
kako hitro in koliko se bo po zaužiti hrani vrednost
krvnega sladkorja povečala in nato zmanjšala. Hit
rejša je sprememba, višji je GI, slabše je. In obrat
no, počasnejša je sprememba, nižji je GI, bolje je.

Zdrav način življenja lahko prepreči ali
odloži nastanek sladkorne bolezni.
v očeh in ledvicah, delno pa tudi za zaplete ateroskleroze. Tveganje za slednje učinkoviteje zmanjšamo z znižanjem previsokega krvnega tlaka in
z zmanjšanjem vrednosti krvnih maščob, posebno
slabega holesterola LDL. Učinek tega zmanjšanja potrjujejo rezultati kliničnih raziskav, zato je osnovni cilj
zdravljenja prav zmanjšanje vrednosti holesterola
LDL. Danes imamo za zdravljenje na voljo učinkovita
zdravila, najpogosteje pa predpišemo statine.
Če ciljnih vrednosti ne dosežemo s statinom v velikem odmerku, lahko dodamo ezetimib. Pri obravnavi
smo posebno pozorni na bolnike, ki imajo kljub
upoštevanju diete povečane vrednosti trigliceridov.
Pri njih se največkrat odločamo za kombinacijsko
zdravljenje s fibrati. Pomembno pa je, da kljub zdrav
ljenju z zdravili ves čas spodbujamo tudi spremembo
nezdravega življenjskega sloga.

Živila glede na GI razvrščamo na lestvici od
0 do 100:
• GI pod 50 – živila z nizkim GI
• GI nad 50 – živila z visokim GI
Če jemo živila z nizkim GI, se kažejo številni koristni
učinki. Pomagajo nam pri preprečevanju, zdrav
ljenju in nadzorovanju sladkorne bolezni ter pri
zmanjševanju čezmerne telesne teže. Če želimo
nekemu živilu znižati GI, ga jemo skupaj z živili, ki so
bogata z dietnimi vlakninami (npr. s solato, otrobi).
Na GI vpliva tudi priprava živil: pire krompir ima višji
GI kot kuhan krompir v kosih, al dente pripravljene
testenine in riž imajo nižji GI kot prekuhane.

Glikemični indeks nekaterih živil
GI nad 60
Živilo
francoski kruh
pečen krompir
prosena kaša
med
korenje
beli kruh
kuhinjski sladkor
sladoled

8

GI med 40 in 60
GI
95
85
75
73
71
70
65
61
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Živilo
otrobi
bele testenine
pomarančni sok
kuhan krompir
rjavi riž
banana
čokolada
polnozrnati kruh

GI pod 40
GI
60
50
57
56
55
52
49
41

Živilo
jabolko
posneto mleko
polnomastno mleko
grenivke
breskve
slive
soja
jogurt, 0,1 % mlečnih maščob

GI
36
32
27
25
25
24
18
14
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koga s sladkorno boleznijo, ki se zdravi z inzulinom,
je zaradi bolezni ostal brez noge ali pristal na dializi.
Vendar ni vedno tako hudo. S sladkorno boleznijo se
da dobro oz. normalno živeti, vse dokler ni zapletov.
Ni se treba odpovedati hobijem, potovanjem ali
športu, česar se marsikdo zelo boji.

Preprečevanje sladkorne bolezni
Enako kot vse bolezni sodobne družbe je tudi sladkorno bolezen mogoče preprečiti z zdravim načinom
življenja – z rednim gibanjem, zdravo prehrano in
vzdrževanjem normalne telesne teže. Za zdravo
življenje se je treba odločiti čim bolj zgodaj, v tem
duhu je treba vzgajati že otroke.

Prepoznavanje sladkorne bolezni

Sladkorni
bolnik pri
splošnem
zdravniku
Nika Šatej, dr. med.,
spec. spl. med.
specialistična ambulanta za
sladkorno bolezen,
Zdravstveni dom Bežigrad
Zaradi sladkorne bolezni zboli vsako leto več ljudi,
tudi otrok. Bolezen je kronična, kar pomeni, da je ne
moremo pozdraviti. Izbrani zdravnik je običajno tisti,
od katerega bolnik izve, da ima sladkorno bolezen.
Za bolnika je to zelo stresen dogodek, zlasti če pozna

Sladkorna bolezen je zahrbtna, saj dolgo ne povzroča
nikakršnih težav. Zato zlasti osebam, pri katerih obstaja večje tveganje za razvoj sladkorne bolezni, svetujemo preventivni pregled pri splošnem zdravniku,
vključno z meritvijo krvnega sladkorja. Bolj ogrožene
so osebe, ki imajo ožje sorodnike s sladkorno bolez‑
nijo, debele osebe, osebe z večjim obsegom pasu
(ženske več kot 80 cm, moški več kot 94 cm), bolniki
s povečanimi vrednostmi maščob in zvišanim krvnim
tlakom, bolniki po srčnem infarktu in možganski kapi,
ženske, ki so imele sladkorno bolezen v nosečnosti,
ženske s sindromom policističnih ovarijev (s cistami
v jajčnikih) in starejši od 50 let.
Če se pojavijo značilni znaki sladkorne bolez
ni, kot so huda žeja, obilno pitje, suha usta,
obilno odvajanje seča, odvajanje seča ponoči,
nenamerno hujšanje in meglen vid, je pregled
pri zdravniku nujen.

Zdravljenje sladkorne bolezni
Za uspešno zdravljenje je bistveno, da bolnik pozna
svojo bolezen. Ključna oseba pri izobraževanju je
medicinska sestra v ambulanti splošnega zdravnika, ki da bolniku konkretne napotke za življenje
s sladkorno boleznijo. Pri njej lahko dobi tudi veliko
brezplačnih brošur o sladkorni bolezni, ki jih je priporočljivo prebrati.
Pomembno je, da na izobraževanje k medicinski
sestri pridejo tudi drugi družinski člani, ki z bolnikom
bivajo v istem gospodinjstvu. Sprememba življenjskih

Življenje je lahko spet sladko
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navad je najtežje dosegljiv cilj, vendar ga bolnik lažje
doseže, če ima oporo v družini.

Ključna oseba pri izobraževanju je
medicinska sestra v ambulanti splošnega
zdravnika, ki da bolniku konkretne
napotke za življenje s sladkorno boleznijo.
Na začetku številni bolniki s sladkorno boleznijo
tipa 2 ohranjajo normalen krvni sladkor brez zdravil,
le z zdravo prehrano in telesno dejavnostjo. Tako
tudi shujšajo. Pri večini pa so sčasoma potrebna
zdravila v obliki tablet ali injekcij. Zdravnik lahko
izbira med tabletami z različnimi načini delovanja, pri
izbiri pa upošteva bolnikove sočasne bolezni. Bolniki
tablete še nekako sprejmejo, injekcij pa se branijo.
Bojijo se jih zaradi bolečin, še bolj pa zaradi občutka,
da ne bodo več svobodni.
Sladkorna bolezen je vsaj na začetku velikokrat le
laboratorijska ugotovitev, bolnik pa nima nikakršnih
težav in se dobro počuti. Zato se sprašuje, zakaj bi
spreminjal življenjski slog, se odrekal priljubljeni,
čeprav nezdravi hrani ali celo jemal zdravila. Vendar
je zdravljenje pomembno, saj preprečuje pozne
zaplete sladkorne bolezni, ki zelo poslabšajo
kakovost življenja.

živilih, sadju, stročnicah in mleku. Kuhinjski sladkor
in slaščice niso prepovedani, odsvetujemo pa jih kot
samostojen obrok. Dovoljeni so v manjši količini pri
glavnem obroku. Maščobam se je treba izogibati, ker
redijo in okvarjajo žile (povzročajo aterosklerozo). Bolj
zdrave so maščobe rastlinskega izvora. Bolj kot rdeče
meso priporočamo belo meso in ribe, ker vsebujejo
manj maščob. Tudi alkohol ni prepovedan. Odsvetujemo pivo, ker vsebuje ječmenov slad in zelo poveča
vrednosti krvnega sladkorja. Kozarec rdečega vina pri
kosilu pa je dovoljen.

Pozni zapleti sladkorne bolezni
Glavni vzrok, zaradi katerega umirajo sladkorni bolniki, so bolezni srca in žilja: srčni infarkt, možganska
kap in gangrena (odmrtje) spodnje okončine, zaradi
katere je potrebna amputacija (odstranitev). Velike
vrednosti krvnega sladkorja poškodujejo žilice na
očesni mrežnici, kar lahko privede do slabovidnosti
in oslepitve. Okvara žilic v ledvici lahko povzroči ledvično okvaro, zaradi katere je lahko potrebna dializa.
Okvara avtonomnih živcev se kaže z motnjo erekcije
pri moških, z motnjami srčnega ritma, zaprtjem in
hudim nihanjem krvnega tlaka, zlasti ob spremembi
telesnega položaja. Upočasni se lahko praznjenje
želodca, seč lahko zastaja ali pa uhaja. Pri sladkornih
bolnikih se pogosteje pojavlja parodontoza (bolezen
dlesni). Zaradi okvare žil in živcev na stopalih pogosto nastajajo rane, zato je lahko potrebna amputacija
dela ali cele noge.

Preprečevanje nastanka zapletov
sladkorne bolezni

Prehrana sladkornega bolnika
Obroki naj bodo razporejeni enakomerno, svetujemo od tri do pet obrokov na dan. Vsakega naj
sestavljajo različne vrste živil.
Glavni krivec za povečanje vrednosti krvnega sladkorja po obroku so ogljikovi hidrati, ki so v škrobnatih
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Bolniki morajo poskrbeti za zdravo prehrano in za
redno telesno dejavnost, shujšati, če so predebeli,
redno jemati predpisana zdravila. Pomembno je tudi,
da imajo urejen krvni tlak in majhne vrednosti krvnih
maščob. Že rahlo povečane vrednosti holesterola so
za sladkorne bolnike lahko zelo nevarne. Kadilcem
svetujemo, naj opustijo kajenje. Pomembno je tudi
redno obiskovanje izbranega splošnega zdravnika,
da vsako leto opravi vse potrebne preiskave in čim
bolj zgodaj odkrije morebitne zaplete.
Vsak sladkorni bolnik se mora zavedati, da je
za uspešno zdravljenje bolezni ključno, da pri
njem aktivno sodeluje. Zdravstveni delavci so
le njegovi svetovalci.

o sladkorni bolezni kot kronični nenalezljivi bolezni
ter mu da temeljne napotke za dietno prehrano in
življenje z boleznijo. Bolniku izmerimo krvni sladkor,
krvni tlak in glikirani hemoglobin, ki kaže povprečne
vrednosti krvnega sladkorja in urejenost sladkorne
bolezni. Glede na bolnikove težave, izmerjene vred
nosti krvnega sladkorja in glikiranega hemoglobina
se odločimo, ali bolnik rabi takojšnjo obravnavo pri
specialistu diabetologu. Prvi pregled je kratek, bolnik
dobi zdravilo v obliki tablet ali pa nadomestno inzulinsko zdravljenje, če to zahteva tip sladkorne bolezni. Naročimo ga tudi na razširjeni pregled.

Glede na bolnikove težave, izmerjene
vrednosti krvnega sladkorja in glikiranega hemoglobina se odločimo, ali bolnik
rabi takojšnjo obravnavo pri specialistu
diabetologu.

Obravnava
sladkornega
bolnika
v diabetološki
ambulanti
Marjan Kristanc, dr. med.,
spec. int. med.
Univerzitetna klinika za pljučne
bolezni in alergijo Golnik
Izbrani zdravnik na podlagi trajno povečanih vrednosti krvnega sladkorja (hiperglikemije) ali laboratorijskega testa, ki se imenuje oralni glukozni tolerančni test (OGTT), ugotovi, da ima bolnik sladkorno
bolezen, in ga napoti v diabetološko ambulanto.
Ob prvem obisku medicinska sestra bolnika pouči

Ob ponovnem obisku v diabetološki ambulanti
(ne pozneje kot po dveh do treh mesecih) je bolnik
že seznanjen s svojo boleznijo. S seboj prinese spisek
vseh zdravil, ki jih jemlje, pa tudi dokumentacijo
o prejšnjih zdravstvenih obravnavah in boleznih, če
je to mogoče. Za preiskavo prinese prvi jutranji seč in
izvide krvnih preiskav (kompletna krvna slika, lipidogram, hepatogram, TSH, dušični retenti, elektroliti).

Če krvnih preiskav še ni opravil, dobi napotnico zanje. Izmerimo njegovo telesno višino, telesno maso,
obseg pasu, krvni tlak in izračunamo indeks telesne
mase. Pogovorimo se o potrebnih spremembah
življenjskega sloga (dieta, telesna dejavnost). Opra
vimo še preiskavo električne aktivnosti srca oz.
elektrokardiogram (EKG) in naredimo test, ki pokaže
bolezenske spremembe na stopalu (diabetično stopalo). Ponovno izmerimo krvni sladkor. Če ob prvem
obisku nismo preverili glikiranega hemoglobina ali
pa je od zadnjega pregleda preteklo več kot tri
mesece, izmerimo tudi tega.

Življenje je lahko spet sladko
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Bolniki se lahko udeležijo izobraževanja o življenju
s sladkorno boleznijo. Usposobljene medicinske ses
tre jih poučijo o primerni dietni prehrani, prehranski
piramidi, številu in sestavi obrokov, telesni dejavnosti,
samonadzoru bolezni, zdravljenju, pomenu dobre
urejenosti bolezni in pričakovanih kroničnih zapletih
bolezni. Izobraževanje poteka skupinsko, glede na
potrebe po dodatnem znanju in posebnosti pri zdrav
ljenju pa tudi individualno. Zelo smo veseli, če se ga
udeležijo tudi svojci. Če so seznanjeni z boleznijo, so
lahko bolniku s kronično in neozdravljivo boleznijo
v veliko pomoč in oporo, ko mora spremeniti življenjski slog.
Po preiskavah in meritvah sledi razširjeni pregled
pri zdravniku. Zberemo podatke o družinskih in bolnikovih boleznih, socialnih razmerah, razvadah in
dosedanjem zdravljenju vseh bolezni. Opravimo tudi
celoten telesni pregled. Pozorni smo na zvišan krvni
tlak in povečane vrednosti krvnih maščob ter seveda
na že znane bolezni srca in žilja ter bolezni žlez
z notranjim izločanjem (endokrine bolezni). Ocenimo
test za diabetično stopalo in indeks telesne mase. Na
podlagi indeksa bolniku svetujemo primerno teles
no maso, pri čemer upoštevamo primerno dietno
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prehrano in telesno dejavnost. Če odkrijemo znake
prizadetosti arterij na nogah, opravimo preiskavo za
oceno gleženjskega indeksa. Izdamo tudi napotnico
za okulistični pregled očesnega ozadja.
Če bolnik ne dosega ciljnih vrednosti krvnih maščob,
dušičnih retentov (snovi, ki določajo ledvično delovanje) in krvnega tlaka, ob sodelovanju bolnika in
njegovega osebnega splošnega zdravnika ustrezno
spremenimo zdravljenje. Urejanje krvnega sladkorja
pa ni edina naloga, ki jo opravljamo v diabetološki
ambulanti. Zaradi kroničnih zapletov sladkorne
bolezni na srcu in žilju je še pomembnejše urediti krvni tlak in krvne maščobe. Priporočene
vrednosti so pri diabetikih še strožje. Bolniku
svetujemo, naj opusti razvade, predvsem kajenje,
telesno nedejavnost, neprimerno prehrano in pitje
alkoholnih pijač.
Ko bolnik čez tri do osem mesecev pride na naslednji
obisk v diabetološko ambulanto, znova preverimo
krvni sladkor in glikirani hemoglobin. Izmerimo krvni
tlak in telesno težo ter se pogovorimo o upoštevanju
navodil za dietno prehrano, rednem jemanju zdravil,
samonadzoru bolezni in morebitnih težavah. Urejanje bolezni temelji predvsem na primerni dietni prehrani in spremembi življenjskega sloga.
Želimo si, da bi vsakega bolnika čim bolje oborožili
z znanjem, da bi se lahko sam spopadal s težavami,
ki jih lahko prinese bolezen. Redno spremljamo pojav
ljanje kroničnih zapletov sladkorne bolezni na srcu
in žilju (presejalni test za diabetično stopalo, pregled
očesnega ozadja, pregled seča itd.), ki so v dobrih
80 % razlog obolevnosti in smrti sladkornih bolnikov.
Uspešno zdravljenje in urejenost sladkorne
bolezni temeljita na partnerskem odnosu med
bolnikom in zdravnikom ter na odgovornosti
bolnika in zdravstvenega tima v diabetološki
ambulanti. Medsebojno aktivno sodelovanje
omogoča optimalno vodenje in zdravljenje
kronične bolezni.

Zveza društev
diabetikov
Slovenije – že
57 let
Leta 1956 je bilo v Ljubljani na pobudo takratnih
diabetologov in nekaterih sladkornih bolnikov ustanovljeno prvo društvo diabetikov. Kmalu so bila ustanovljena še društva v Mariboru, Celju in drugih večjih
mestih po Sloveniji.
Danes smo sladkorni bolniki dobro organizirani
v 41 društvih, v katerih aktivno deluje več kot
18.000 članov. Vsa društva so povezana v Zvezo društev diabetikov Slovenije, ki je glavni koordinacijski
organ na državni ravni. Zveza je vsa leta uspešna,
organizirana in množična organizacija s statusom posebnega družbenega pomena, ki nam ga
je dodelilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. V zadnjih letih so Zveza in društva registrirani
kot humanitarne organizacije. Tako lahko sodelujemo pri različnih razpisih za donacije, ki so namenjene
za te potrebe.
Sladkorna bolezen je bolezen današnjega časa,
čeprav je znana že tisočletja. Povezana je z obiljem
hrane in vedno manjšo telesno dejavnostjo. Zlasti se
povečuje število bolnikov z boleznijo tipa 2, na nastanek katere močno vpliva nezdrav življenjski slog.
V Sloveniji nas je že več kot 136.000, kar predstavlja
tudi veliko finančno breme za zdravstveno blagajno,
ki zagotavlja potrebna zdravila in zdravstvene pripomočke.
Glavna naloga Zveze in društev je zmanjšati
pogostost sladkorne bolezni tipa 2. Ta cilj bo

mogoče doseči z ozaveščanjem, informiranjem in
izobraževanjem sladkornih bolnikov in širše družbene skupnosti. Vse to so aktivnosti, ki jih izvajajo
posamezna društva po Sloveniji na različnih priredit
vah, kjer so organizirana strokovna predavanja.
Zveza na državni ravni že 15 let organizira tekmovanja v osnovnih in srednjih šolah ter mlade tako
seznanja s tveganji za nastanek sladkorne bolezni.
Zadnja leta je na teh tekmovanjih sodelovalo okrog
400 šol. V lanskem letu se je tekmovanja udeležilo
več kot 10.000 osnovnošolcev in dijakov.
Pomembno izobraževalno dejavnost opravljamo
tudi z izdajanjem glasila Sladkorna bolezen, ki
izide petkrat na leto v nakladi 20.000 izvodov. K temu
lahko dodamo spletno stran www.diabetes-zveza.si
in brezplačni telefon Diafon (080 14 20), kjer lahko
kdorkoli dobi potrebne in želene informacije.
Aktivni smo tudi na mednarodnem področju, saj smo
člani mednarodnih zvez (IDF, IDF-EUROPA …). Naši člani delujejo v organih teh zvez in se tako aktivno vključujejo v reševanje problematike sladkorne bolezni.
Vsako leto v društvih in na ravni Zveze organiziramo prireditve ob svetovnem dnevu sladkorne
bolezni, ki je 14. novembra, in javnost opozarjamo
na problem sladkorne bolezni. Vse sladkorne bolnike in
njihove sorodnike vabimo, da se nam pridružijo, saj tako
ne bodo sami s težavami, ki jih prinaša njihova bolezen.
Peter Miklavčič
predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije

DIAFON je brezplačni svetovalni telefon za bolnike
s sladkorno boleznijo.
Na vaša vprašanja strokovnjaki odgovarjajo
vsako sredo med 18. in 22. uro.
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Sladkorni
bolniki in
arterijska
hipertenzija
Andreja Aleš Rigler, dr. med.,
spec. nefrologinja
Klinični oddelek za nefrologijo,
UKC Ljubljana
Arterijsko hipertenzijo (zvišan krvni tlak)
ima 40 % bolnikov s sladkorno boleznijo
tipa 1 in 70 % bolnikov s sladkorno
boleznijo tipa 2.
Pri presnovnem sindromu, ki je skupek različnih dejav
nikov tveganja za nastanek bolezni srca in žilja (trebušna debelost, zvišan krvni tlak, povečane vrednosti
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krvnega sladkorja, motnje v presnovi krvnih maščob),
je arterijska hipertenzija lahko prisotna več let pred
nastankom sladkorne bolezni tipa 2. Ob diagnozi
tega tipa sladkorne bolezni ima 80 % bolnikov arterijsko hipertenzijo ali moteno dnevno gibanje krvnega
tlaka.
Sladkorna bolezen povzroči ledvično okvaro
(diabetično nefropatijo), ki se predvsem pri tipu 1
kaže tako, da se s sečem postopoma izloča več beljakovin (proteinurija), predvsem albumina (albuminurija). Če se s sečem izloči od 30 do 300 mg albumina
na dan, govorimo o mikroalbuminuriji. Če pa je količina večja od 300 mg na dan, gre za makroalbuminurijo oz. pravo proteinurijo, ki kaže na hujšo ledvično
okvaro. Pri teh bolnikih je tudi večje tveganje za
nastanek bolezni srca in žilja (npr. za srčni infarkt in
možgansko kap). Visok krvni tlak pri sladkorni bolezni
je povezan z večjim tveganjem za ledvično okvaro.
Če je zaradi sladkorne bolezni že prišlo do ledvične
okvare, arterijska hipertenzija poveča tveganje za
nastanek ledvične odpovedi. Ledvična okvara in še
posebno ledvična odpoved povečata tveganje za
bolezni srca in žilja. Zato je treba pri sladkorni
bolezni poleg krvnega sladkorja dobro urav
navati tudi krvni tlak.

Visok krvni tlak pri sladkorni bolezni je
povezan z večjim tveganjem za ledvično
okvaro.
Sladkorne bolnike je treba opozoriti, da lahko izmerimo tudi lažno višji ali lažno nižji krvni tlak. Lažno višji
krvni tlak lahko izmerimo pri čezmerno prehranjenih
bolnikih z velikim obsegom nadlahti, če uporabimo
preozke manšete, pa tudi pri bolnikih, ki imajo zelo
kalcinirane arterije na rokah. Pri sladkornih bolnikih
z okvaro avtonomnega živčevja, ki imajo stoje nižji
krvni tlak kot sede ali leže, je treba krvni tlak meriti
stoje. Lažno nižji krvni tlak pri sladkornih bolnikih
lahko izmerimo tudi čez dan, saj imajo višji krvni tlak
ponoči, kar je v nasprotju z običajnim nočnim znižanjem krvnega tlaka pri zdravih ljudeh. Da bi ugotovili
nočno zvišanje krvnega tlaka, moramo pri sladkornih
bolnikih, ki imajo normalen dnevni krvni tlak, občas
no opraviti 24-urno merjenje krvnega tlaka.
Številna združenja za sladkorno bolezen in ledvične bolezni priporočajo, da je ciljna vrednost
krvnega tlaka pod 130/80 mm Hg. Pri sladkornih
bolnikih, ki še nimajo ugotovljene ledvične okvare,
je nujno zdravljenje arterijske hipertenzije, saj uravnavanje krvnega tlaka zmanjšuje tveganje za razvoj

ledvične okvare. Pri sladkornih bolnikih, ki že imajo
ledvično okvaro, pa ciljni krvni tlak zmanjša tveganje
za napredovanje okvare in tveganje za razvoj bolezni
srca in žilja. Nekateri raziskovalci menijo, da je doseganje ciljnega krvnega tlaka pomembno ne glede
na to, s katerim zdravilom ga dosežemo. Večina
raziskav pa daje prednost zdravilom, ki zavirajo
reninsko-angiotenzinski sistem (RAS). To je sistem
hormonov, ki povzroča nastanek arterijske hipertenzije

in okvaro ledvic, srca in žil, saj povečuje brazgotinjenje
teh organov. S temi zdravili zdravimo tako arterijsko
hipertenzijo kot okvaro ledvic in drugih organov.
Zdravila, ki zavirajo RAS, so posebno učinkovita, če
zmanjšamo vnos soli ali če dodamo zdravila, ki
s sečem izplavljajo natrij (diuretiki). Poslabšajo pa
lahko ledvično delovanje. Če se glede na izhodiščno
vrednost zmanjša za več kot 30 %, za zdravljenje
arterijske hipertenzije predpišemo druga zdravila.
Poleg zdravljenja arterijske hipertenzije z zdravili
in dobrega uravnavanja krvnega sladkorja je najpomembnejše, da sladkorni bolniki spremenijo življenjski slog. Jedo naj zdravo hrano, zmanjšajo telesno
težo, se več gibljejo, zmanjšajo vnos soli (2 do 5 g, tj.
ena poravnana žlička soli na dan) in prenehajo kaditi.
Vse to zmanjša tveganje za nastanek bolezni srca in
žilja ter za napredovanje ledvične okvare.

Pot do zdravega življenja v sveži preobleki in z novimi funkcijami
Mini vsebinski portali
E-zdravje tvori osem vsebinskih sklopov (srce in žilje,
prebavila, duševno zdravje, bolečina, alergija, prehlad
in gripa, spomin, zdravje in dobro počutje). Vsak je
zaokrožena celota in tako predstavlja mini portal,
ki ne ponuja le natančno obravnavanih vsebin,
ampak tudi vse pomembne povezave, poudarke
in interaktivna orodja, povezana s terapevtskim
področjem. Vsebinsko je precej spremenjen sklop
Zdravje in dobro počutje, nov pa je sklop Spomin.
Na začetku marca je zaživel celovito prenovljen
spletni portal E-zdravje, ki uporabnikom že več
kot 10 let ponuja informativne in izobraževalne
vsebine o različnih zdravstvenih težavah in
vprašanjih. Zagotavlja strokovne, pregledne
in koristne informacije o zdravju, dosegljive
kadarkoli in kjerkoli.

Preverite sami
Portal smo posodobili s številnimi interaktivnimi
orodji: preverite lahko svoj bioritem, izračunate
indeks telesne mase, preverite, ali spadate med
ogrožene za bolezni srca in žilja, ter ugotovite,
ali vas muči zgaga. Za potešitev radovednosti
pa lahko rešite katero od mnogih anket.

Spremembe, ki jih boste zagotovo opazili
Slika pove več kot tisoč besed, zato smo prenovili
grafično podobo, ki je zdaj prečiščena, sveža, sodobna
in pregledna. Že na vstopni strani boste opazili tudi
novo postavitev področij, dodane povezane vsebine
in posodobljen iskalnik za iskanje po simptomih in
področjih.

Želite sveže novice redno prejemati na svoj e-naslov?
Obiščite www.ezdravje.com in se naročite na E-mesečnik.

www.ezdravje.com
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POSKRBIMO ZASE
Mikrovaskularni zapleti (diabetična okvara oči
in ledvic) so posledica bolezenskih sprememb na
drobnih žilah, makrovaskularni zapleti (bolezni
srca in žilja) pa nastanejo zaradi aterosklerotične
prizadetosti arterij. Bolniki s sladkorno boleznijo
tipa 2 in tudi tipa 1 dosežejo enako tveganje za
razvoj bolezni srca in žilja vsaj 10 do 15 let prej kot
osebe brez sladkorne bolezni. Rečemo lahko, da
sladkorna bolezen žile postara za približno
15 let. Kar samo od sebe se vsiljuje vprašanje, zakaj
aterosklerotične bolezni in prezgodnja smrt tako zelo
ogrožajo sladkorne bolnike. Razlogov je več.
Znano je, da k hitrejšemu napredovanju
ateroskleroze pri sladkornih bolnikih tipa 2 poleg
povečanih vrednosti krvnega sladkorja pripomore
slabša občutljivost tkiv za učinke inzulina. Pri teh
bolnikih se pogosteje kot pri osebah brez sladkorne
bolezni sočasno pojavljajo ostali dejavniki, ki
povzročajo kopičenje maščob v žilah – zvišan krvni
tlak (arterijska hipertenzija), čezmerna telesna teža in
debelost, značilne spremembe v krvnih maščobah
(diabetična dislipidemija). Tudi kronična ledvična
bolezen, za katero je znano, da močno pospeši
proces aterogeneze, je bistveno pogostejša kot
v splošni populaciji.

Sladkorna
bolezen in
ateroskleroza
doc. dr. Andrej Zavratnik,
dr. med., spec. int. med.
Oddelek za endokrinologijo
in diabetologijo,
UKC Maribor
Pozni zapleti sladkorne bolezni
predstavljajo najpomembnejši vzrok
obolevnosti in umrljivosti sladkornih
bolnikov.
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Ateroskleroza požene korenine
že v otroštvu
Ateroskleroza je kronična napredujoča bolezen arterij, ki ima zametke že v otroštvu. Že takrat prihaja do
značilnih sprememb notranje plasti arterijske stene
(intime) in kopičenja holesterola v žilni steni v obliki
t. i. maščobnih prog. Z leti aterosklerotični proces napreduje in žilna svetlina se zaradi večanja maščobne
lehe vse bolj zožuje. Ko se pomembno zoži, se pojavijo značilni simptomi in znaki bolezni. Aterosklerotični proces se lahko zaplete z nenadnim nastankom
krvnega strdka na aterosklerotično spremenjeni žilni
steni. To povsem zapre žilno svetlino, prepreči prekrvitev tkiva, ki ga prizadeta žila oskrbuje, in povzroči
odmrtje tega dela. Govorimo o srčnem infarktu,
možganski kapi ali gangreni dela okončine,
odvisno od tega, kateri organ je prizadet.
Na hitrost napredovanja ateroskleroze vplivajo številni
dejavniki tveganja. Na nekatere ne moremo vplivati,
npr. na dedno nagnjenost k aterosklerotičnim
boleznim, moški spol in starost. Na nekatere dejav
nike tveganja pa lahko vplivamo z načinom življenja
in ustreznim zdravljenjem. Mednje spadajo npr.
kajenje, hrana, ki vsebuje veliko nasičenih maščob in

velike lehe ovirajo
tok krvi po žilah

zdrava žila
nastajanje leh
			

bolezen dolgo časa
poteka prikrito,
brez kliničnih znakov

klinični znaki
ob naporu

holesterola, telesna nedejavnost, povečane vrednosti
krvnih maščob, zvišan krvni tlak, sladkorna bolezen.
Če se pri nekom pojavi več dejavnikov tveganja, je
bolj verjetno, da bo zbolel za aterosklerotično bolez
nijo in tudi bolj zgodaj v življenju.

Diabetična dislipidemija
Za dislipidemijo pri sladkornih bolnikih tipa 2 je
značilna »triada«, ki jo tvorijo povečane vrednosti
trigliceridov, zmanjšane vrednosti holesterola HDL
in prisotnost majhnih, gostih delcev LDL. Čeprav so
vrednosti holesterola LDL podobne kot pri osebah
brez sladkorne bolezni, so delci LDL pri sladkornih
bolnikih kakovostno spremenjeni – so manjši,
gostejši in zato bolj aterogeni. Dodaten problem
predstavljajo spremenjeni delci HDL, ki so manj
funkcionalni in jih jetra pospešeno odstranjujejo iz
krvi. To vodi v zmanjšanje vrednosti t. i. zaščitnega
holesterola HDL, zato se zmanjša tudi sposobnost
odstranjevanja delcev LDL iz perifernih tkiv in krvi.

Ocena ogroženosti in ciljne
vrednosti krvnih maščob
Pri razvrstitvi sladkornih bolnikov v posamezne skupine skupne srčno-žilne ogroženosti uporabljamo
merila, ki jih je oblikovala skupina diabetologov pri
Združenju endokrinologov Slovenije. Svoja stališča so
uskladili s skupino strokovnjakov Združenja kardiologov Slovenije. Po teh merilih spadajo v skupino z zelo
velikim tveganjem vsi sladkorni bolniki tipa 2,
pri katerih je že prišlo do okvare tarčnega organa
(dokazana ateroskleroza kateregakoli povirja ali kronična ledvična bolezen), pri katerih so sočasno prisot
ni drugi dejavniki tveganja (kajenje, zvišan krvni tlak,

razpok lehe in nastanek
krvnega strdka

klinični znaki, ki zmanjšajo
kakovost življenja

holesterol LDL nad 3 mmol/l) ali pa so že zdravljeni
z zdravili za zmanjševanje vrednosti krvnih maščob
(hipolipemiki).
Zato je priporočljivo, da bolnikom, ki smo jih
uvrstili v skupino z zelo velikim srčno-žilnim
tveganjem, zmanjšamo vrednosti holesterola LDL
pod 1,8 mmol/l. Če tega ne dosežemo, skušamo izho
diščni holesterol LDL zmanjšati vsaj za 50 %. Le majhen del preostalih sladkornih bolnikov tipa 2 lahko
uvrstimo v skupini z manjšim tveganjem (velikim
in zmernim), v skupino z majhnim tveganjem pa ne
moremo uvrstiti nobenih sladkornih bolnikov tipa 2.
Za skupino bolnikov z velikim srčno-žilnim tveganjem je priporočeno manj kot 2,5 mmol/l holesterola
LDL, za bolnike z zmernim tveganjem pa manj kot
3 mmol/l.

Zdravljenje dislipidemije
Zaželeno je, da vsi sladkorni bolniki vzdržujejo zdrav
življenjski slog, torej opustijo kajenje, zmanjšajo

Priporočljivo je, da bolnikom, ki smo
jih uvrstili v skupino z zelo velikim
srčno-žilnim tveganjem, zmanjšamo
vrednosti holesterola LDL pod 1,8 mmol/l.
Če tega ne dosežemo, skušamo izhodiščni
holesterol LDL zmanjšati vsaj za 50 %. Za
skupino bolnikov z velikim srčno-žilnim
tveganjem je priporočeno manj kot
2,5 mmol/l holesterola LDL, za bolnike
z zmernim tveganjem pa manj kot
3 mmol/l.
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rdeče moka, beli riž,
meso, sladkor, krompir,
maslo beli kruh, testenine
mleko in mlečni izdelki
ribe, perutnina, jajca
stročnice, oreščki
zelenjava
polnozrnati žitni izdelki

sadje
rastlinsko olje z več enkrat
nenasičenimi m. k.

redna telesna aktivnost, nadzor telesne mase
m. k. – maščobne kisline

Vir: Willet in Stampfer, 2003

telesno težo in poskrbijo za redno aerobno telesno
vadbo. Svetujemo, da vnos maščob omejijo na 25 do
35 % celotnega kaloričnega vnosa. Spodbujamo
uživanje mononenasičenih in polinenasičenih maščobnih kislin omega 6 in omega 3, saj v farmakoloških odmerkih (omega 3 več kot 2 do 3 g na dan)
zmanjšujejo vrednosti trigliceridov in holesterola LDL
in so povezane z zmanjšanjem srčno-žilne obolevnosti in umrljivosti. Vnos holesterola omejimo na manj
kot 300 mg na dan. Ogljikovi hidrati naj predstavljajo

45 do 55 % celotnega kaloričnega vnosa, vendar pa
je za sladkorne bolnike pomembno, da se izogibajo
sladkorjem. Priporočamo ogljikove hidrate z nizkim
glikemičnim indeksom, saj se iz prebavil počasi
absorbirajo v kri in zato po obroku manj povečajo
vrednosti krvnih maščob in krvnega sladkorja.
Svetujemo predvsem vodotopne vlaknine, ki so
v stročnicah, sadju, zelenjavi in polnozrnatih žitih,
saj neposredno zmanjšujejo vrednosti holesterola.
S splošnimi ukrepi lahko le pri manjšem delu sladkornih bolnikov krvne maščobe uspešno vzdržujemo
v ciljnem območju. Znano je namreč, da lahko
vrednosti holesterola LDL z ustrezno prehrano
zmanjšamo le za 10 do 20 %. Večina bolnikov za
ustrezno uravnavanje krvnih maščob potrebuje tudi
zdravila za zdravljenje dislipidemije (lipolitična zdravila). Kot zdravilo prve izbire večinoma predpišemo zdravilo iz skupine statinov. To so zdravila, ki
najuspešneje zmanjšujejo vrednosti holesterola LDL,
kar je osnovni cilj zdravljenja dislipidemije. Dokazano
zmanjšujejo tudi obolevnost in smrtnost zaradi
zapletov bolezni srca in žilja pri sladkorni bolezni.
Uspeh zdravljenja je zagotovljen le z dobrim
sodelovanjem zdravnika in bolnika. Prvi mora
motnjo prepoznati, ji posvetiti dovolj pozornosti
in izbrati učinkovita zdravila v ustreznih odmerkih, s katerimi bo mogoče doseči ciljne vrednosti
krvnih maščob. Bolnik pa mora zavzeto izvajati
splošne ukrepe in redno jemati predpisana
zdravila.

Zdravljenje motnje erekcije
zdaj enostavnejše
Orodisperzibilne tablete –
jemanje brez tekočine

Spolna moč kot nekoč
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NASVET FARMACEVTKE

Ivanka Brus, mag. farm., spec.
nacionalna koordinatorica za
program farmacevtske skrbi
pri hipertenziji pri Lekarniški
zbornici Slovenije

Farmacevtska skrb pri
sladkorni bolezni
Farmacevtska skrb pomeni
aktivno sodelovanje
lekarniških farmacevtov
v procesu zdravljenja
z zdravili. Farmacevt skrbi
za varno in učinkovito
uporabo zdravil ter tako
pomaga doseči boljše
rezultate zdravljenja in
izboljšati kakovost življenja
bolnikov.
Program farmacevtske skrbi
smo povzeli po modelu, ki je

nastal v okviru projekta Svetovne
zdravstvene organizacije in EuroPharm Foruma, ki povezuje
evropska farmacevtska združenja.
Lekarniški farmacevti želimo s tem
programom prispevati k aktiv
nejšemu vključevanju bolnikov
v zdravljenje. Ko bolniki prevzamejo večjo odgovornost za svoje
zdravje in postanejo partnerji svojemu zdravniku in lekarniškemu
farmacevtu, je zdravljenje uspeš
nejše.
Glavni cilj programa farmacevtske
skrbi pri sladkorni bolezni je boljše obvladovanje bolezni, zato

lekarniški farmacevti aktivno so
delujemo pri njenem preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju.
Z uvedbo obnovljivih receptov je
program še bolj aktualen, pove
zava med bolnikom in farmacev
tom pomembnejša, saj obiski pri
zdravniku niso več tako pogosti.

Bolnike spodbujamo,
naj aktivno sodelujejo pri
preprečevanju razvoja
sladkorne bolezni oz. pri
njenem zdravljenju.
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Med zdravljenjem lahko farmacevt
veliko pripomore k poučenosti
o bolezni in zdravljenju ter motivaciji za redno in pravilno jemanje
zdravil. Lekarniški farmacevti bolnike seznanimo z zdravili ter poučimo o pravilni in varni uporabi
zdravil in medicinskih pripomočkov. Preprečimo tudi morebitne
zaplete ter prepoznamo in rešimo
težave z zdravili in medicinskimi
pripomočki.
Bolnike spodbujamo, naj aktivno
sodelujejo pri preprečevanju
razvoja sladkorne bolezni oz. pri
njenem zdravljenju. Spodbujamo
jih, naj zdravila jemljejo v skladu
z navodili, preverjajo vrednosti
krvnega sladkorja in spremljajo
druge pomembne dejavnike,
zdravo živijo in sodelujejo z zdrav
stvenimi delavci. Svetujemo jim
tudi pri samozdravljenju.
Pomembno je, da bolniki sami
preverjajo vrednosti krvnega sladkorja in spremljajo potek bolezni.
Z nasveti jim pomagamo pri nakupu merilnika krvnega sladkorja.
Razložimo jim njegovo delovanje,
uporabo in vzdrževanje, jih naučimo merjenja in jim povemo,
kateri dejavniki lahko vplivajo
na meritve. Spodbudimo jih, naj
izmerjene vrednosti redno zapisujejo, saj zdravniku in farmacevtu
pomagajo pri oceni bolnikovega
stanja in nadaljnjem ukrepanju.
Vrednosti krvnega sladkorja, ki jih
izmerimo v lekarni, so podlaga za
informativno oceno učinkovitosti
predpisanega zdravljenja z zdravili.
Bolniki bolje sodelujejo pri zdrav
ljenju, če poznajo rezultate, zato
je pomembno, da jih naučimo,
kako naj spremljajo učinke zdravil
na svoje zdravstveno stanje.
Prav tako je pomembno, da jih
spodbudimo, naj svoja opažanja
in meritve sporočijo zdravniku
in farmacevtu, saj bosta tako
lahko pravilno ocenila uspešnost
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Pomembno je, da bolniki
sami preverjajo vrednosti krvnega sladkorja in
spremljajo potek bolezni.
zdravljenja in skupaj z bolnikom
načrtovala nadaljnje ukrepe.
Krvni sladkor merimo po sprejetih
navodilih. Bolnika po potrebi napotimo k zdravniku.

Svetovanje pri
samozdravljenju
Sladkornim bolnikom moramo
odsvetovati tista zdravila za samozdravljenje, ki lahko poslabšajo urejenost sladkorne bolezni.
Opozoriti jih moramo, da lahko
prehranski dodatki, ki vsebujejo
antioksidant vitamin E, povzročijo
težave, če imajo okvaro oči zaradi
sladkorne bolezni ali če jemljejo
zdravila proti strjevanju krvi. Prav
tako jih moramo opozoriti, da
je velika količina magnezija nevarna, če imajo ledvično okvaro.
Niacin (vitamin B3) lahko povzroči
povečane vrednosti krvnega
sladkorja (hiperglikemijo), zato jim
priporočamo, da ne jemljejo sa-

mega, ampak v izdelkih z vitamini
skupine B. Ne priporočamo jim
ribjega olja, prehranskih dodatkov
s cisteinom ter velikih odmerkov
vitaminov B1 in C. Tudi izdelke, ki
vsebujejo nekatere rastline (npr.
ameriški ginseng, sabljasti triplat),
lahko uporabljajo le kot prehranski dodatek. Če se počutje oz.
simptomi ne izboljšajo ali se stanje poslabša, jim svetujemo, naj
samozdravljenje prekinejo.

TERME KRKA
v križu in sledimo novostim v zdravljenju. Uporabljamo vse
preizkušene metode in postopke fizikalne medicine. Poleg
individualne medicinske gimnastike, ki je v preventivi najpomembnejša, uporabljamo hidroterapijo v termalni vodi
in vse vrste elektroterapije, termoterapije, masaže in raztezanje (trakcijo).
Pred terapijo bolnik opravi pregled pri specialistu fizikalne
in rehabilitacijske medicine, ki pregleda tudi dokumentacijo
o opravljenih pregledih (rentgenske slike, izvide računalniške
tomografije in magnetne resonance) in o dotedanjih načinih
zdravljenja. Glede na ugotovljeno stanje in ob upoštevanju
kontraindikacij bolniku predpiše terapije, ki so zanj najprimernejše in najučinkovitejše. Fizikalno terapijo izvajajo fizioterapevti, ki so strokovno usposobljeni in imajo več let izkušenj
z zdravljenjem bolečine v križu. Med zdravljenjem preverjamo
bolnikovo stanje in program po potrebi dopolnjujemo. Na
koncu preverimo učinkovitost terapij, bolnik pa dobi navodila,
kako lahko bolečino v križu preprečuje in lajša tudi doma in
na delovnem mestu.

Gamma Swing –
nov zagon za
hrbtenico
Z bolečino v križu (lumbalgijo) se vsaj enkrat v življenju sreča 80 % ljudi, najpogostejši vzrok zanjo pa so degenerativne
bolezni hrbtenice. Spodnji del hrbtenice je zaradi pokončne
drže in vsakodnevnih dejavnosti še posebno močno obremenjen. Obremenitve so še večje pri težjih fizičnih delih,
med dvigovanjem in prenašanjem težjih bremen ter pri delih v prisilni drži. Neugodne so tudi daljše statične obremenitve (dolgotrajno sedenje) in vibracije. Hrbtenica je močno
obremenjena tudi pri športnikih, ki intenzivno trenirajo.

Zdravljenje
Za uspešno zdravljenje bolečine v križu je pomembno
opredeliti njen vzrok, zato so nujni specialistični pregled
in preiskave. Pri večini bolnikov je uspešno konzervativno
zdravljenje, operacija ni potrebna.
V Termah Dolenjske Toplice že vrsto let zdravimo bolečino

Gamma Swing
Gre za najnovejšo učinkovito terapijo v Termah Dolenjske
Toplice. Izvaja se na posebni napravi Gamma Swing, ki jo
je razvil avstrijski ortoped dr. Ferdinand Gundolf. Temelji na
dolgoletnih pozitivnih izkušnjah zdravljenja bolečin
v hrbtenici z raztezanjem. S tem razbremenimo poškodo
vane medvretenčne ploščice in zmanjšamo bolečino.
Bolnika s posebej oblazinjenimi nosilci, ki se pritrdijo na
spodnji del goleni, počasi dvignemo v zrak. Ločimo tri glavne položaje: medenični dvig, dvig trupa s stikom ramen
s podlago in prosto viseči položaj.
Z elastičnim »obešanjem«
bolnika dosežemo nežno
raztezanje mišic in vezi,
sprostitev medvretenčnih sklepov in zmanjšanje pritiska med medvretenčnimi ploščicami.
Hkrati razbremenimo
noge, kar bolniki
s krčnimi žilami in limfnimi oteklinami opisujejo
kot dodaten pozitiven
učinek zdravljenja z napravo Gamma Swing.
Mateja Lukšič Gorjanc, dr. med.,
specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine

S programi zdravljenja in preprečevanja bolečine v križu
želimo izboljšati vaše zdravstveno stanje in prispevati
k boljšemu počutju.
Več informacij o programu Gamma Swing lahko najdete na
www.terme-krka.si.

Informacije in rezervacije: 07 39 19 400
booking.dolenjske@terme-krka.si

Življenje je lahko spet sladko
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SVETOVALNI KOTIČEK

Vitamini skupine B – podpora živčevju
Vitamini sodelujejo v številnih ključnih presnovnih
procesih v človeškem organizmu, kjer vsak prevzame
specifično vlogo. Že pomanjkanje enega samega
vitamina lahko povzroči motnjo v presnovi. Vitamini
skupine B sodelujejo pri presnovi ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin ter prispevajo k normalnemu delovanju živčevja.
Motnje pri prenosu živčnih dražljajev so najpogostejši razlog za nevralgijo. To je huda bolečina, ki se
pojavi na mestih, ki jih oživčuje določen živec. Nastane lahko kot posledica draženja oz. poškodbe živcev
zaradi različnih vzrokov: mehanske poškodbe, vnetja,
okužbe, bolezni živčevja, hormonske motnje ali kroničnih bolezni (npr. sladkorne bolezni). Med dodatne
dejavnike, ki vplivajo na pojav nevralgije, prištevamo
presnovne motnje, do katerih lahko pride tudi zaradi
pomanjkanja vitaminov skupine B.

Kako si lahko pomagamo?
Vitamini skupine B, ki jih vsebuje Krkin B-complex,
pospešujejo presnovo ogljikovih hidratov,

maščob in beljakovin. Ker so vodotopni, se hitro
presnavljajo in izločajo s sečem. Morebitni neželeni
učinki, povezani s čezmernim vnosom, so zato bist
veno manjši kot pri vitaminih, topnih v maščobah.
Krkin B-complex je namenjen preprečevanju in
zdravljenju pomanjkanja vitaminov skupine B (hi
povitaminoze B in avitaminoze B). Pomaga tudi pri
lajšanju težav zaradi nevralgije in polinevritisa
(vnetja več živcev). Odrasli običajno jemljejo po
1 do 2 obloženi tableti 2- do 3-krat na dan. Zdravilo
lahko varno jemljejo tudi nosečnice in doječe matere.
Izdelki z vitamini skupine B so na voljo kot zdravila
na recept, zdravila brez recepta ali kot prehranska
dopolnila.
Krkin B-complex je zdravilo brez recepta in je
na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
Za razliko od prehranskih dopolnil je registriran
pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke, kar potrjuje njegovo
kakovost, varnost in učinkovitost.

Poživite tok življenja!

complex
Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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NOVICE IZ KRKE

Gel Naklofen – novo, večje pakiranje
Gel Naklofen je poznano, preizkušeno in učinkovito
zdravilo za lajšanje bolečin in vnetja v mišicah
in sklepih. Zdravilna učinkovina diklofenak pri
nanosu prodre skozi kožo do obolelega mesta ter
zmanjša vnetno oteklino in izboljša gibljivost.
Uporablja se za lajšanje bolečin in vnetja pri blažjih
oblikah revmatičnih bolezni (pri artrozi perifernih
sklepov, vnetnem, degenerativnem in zunajsklepnem
revmatizmu). Učinkovit je tudi pri poškodbah mehkih
tkiv, kot so nategi, zvini in udarnine.
Novo pakiranje gela Naklofen omogoča do 2-krat več
nanosov. Poiščite ga v vaši lekarni.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih
se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

NAGRADNA IGRA
Geslo izpolnjevanke sestavljajo črke v oštevilčenih in obarvanih poljih. Napišite ga na dopisnico, dopišite svoje podatke in nam
dopisnico pošljite do 15. junija 2013. Izžrebali bomo 10 nagrajencev, ki bodo prejeli praktično nagrado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kateri Krkin izdelek ponuja hitro rešitev za lajšanje bolečine?
Pomanjkanje katerega hormona lahko poveča vrednosti krvnega sladkorja?
V katerem mesecu je izšla tokratna številka revije V skrbi za vaše zdravje?
Kako se še imenuje sladkorna bolezen?
Kateri Krkin izdelek za lajšanje bolečine je v obliki gela?
Kateri Krkin izdelek ponuja popoln splet vitaminov skupine B?
Kako se imenuje terapevtsko raztezanje hrbtenice, ki ga uspešno uporabljajo tudi v Termah Dolenjske Toplice?
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Pravilna rešitev nagradne igre iz 28. številke revije je NALGESIN S.
Nagrajenci iz 28. številke so: Vlasta Meglič, Damjana Brecelj, Anto Blažević, Olga Gorkič, Tilka Turšič, Ljuba Žibrat, Marija Lokar, Dragica
Fertin, Majda Gašperlin, Boža Mihevc.
Nagrade so prejeli po pošti.

Življenje je lahko spet sladko
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Nalgesin® S hitro in za daljši čas odpravlja različne vrste
bolečin, kot so glavobol, zobobol, menstrualne bolečine
ter bolečine v mišicah in sklepih.
Slovenski farmacevti za samozdravljenje glavobola
najpogosteje svetujejo Nalgesin® S.*
Presenetite bolečino in imejte hitro rešitev vedno pri roki.
Več informacij lahko poiščete na www.nalgesin.si ali na
www.lekarna-na-dom.si.

* Raziskava o najpogosteje priporočenih izdelkih brez recepta
v slovenskih lekarnah, FarmAsist, d. o. o., 2010.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Nalgesin S vsebuje natrijev naproksenat.

Ko kliče bolečina …
... poiščite hitro rešitev.

