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Priročniku na pot

Spoštovana bralka, cenjeni bralec, 

kronične nenalezljive bolezni so danes tako pri nas kot v drugih razvitih 
državah eden ključnih vzrokov visoke stopnje umrljivosti in obolevno-
sti, stroškov za zdravstveno blagajno ter slabše kakovosti življenja bol-
nikov in njihovih družin. Za družbo in posameznika so veliko breme 
in ogrožajo vzdržnost zdravstvenega sistema. Sladkorna bolezen tipa 2 
spada med kronične bolezni, pri katerih se zaradi staranja prebivalstva 
in spremljajočega nezdravega načina življenja število bolnikov povečuje. 
Zahteva usklajeno delovanje vseh resorjev, vseh deležnikov zdravstvene-
ga sistema, nevladnih organizacij in lokalne skupnosti. V središču vseh 
prizadevanj pa je seveda bolnik, ki lahko opolnomočen veliko prispeva k 
izidom zdravstvene obravnave. 

V Sloveniji so bile v zadnjih dvajsetih letih sprejete ključne politike 
in programi, ki so usmerjeni v krepitev in ohranitev zdravja ljudi in so  
hkrati lahko v oporo kroničnim bolnikom. Te lahko v praksi najbolje za-
živijo ob podpori nevladnih organizacij in njihovih k družbi in posame-
zniku naravnanih pristopov. Na Ministrstvu za zdravje se zavedamo, da 
bolniki s sladkorno boleznijo potrebujejo veliko motivacije, poguma in 
podpore pri premagovanju vsakodnevnih izzivov življenja s sladkorno 
boleznijo. V sklopu uresničevanja Nacionalnega programa obvladova-
nja sladkorne bolezni in akcijskega načrta omenjenega programa za leti 
2016-2017 smo v ta namen podprli pilotni projekt z naslovom »Laični 
svetovalci«, ki bo pripomogel k ozaveščanju in izobraževanju prebival-
cev ter omogočal odgovoren odnos posameznika do zdravja.

Prepričana sem, da so laični svetovalci s svojim poslanstvom in pod-
poro bolnikom nepogrešljivi pri zadovoljevanju potreb bolnikov. Po 
drugi strani s svojim delom razbremenijo zdravstveni sistem. Nadgra-
dnja organizirane in prostovoljne skrbi za boljše obvladovanje sladkorne 
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bolezni, kot je zamišljena s projektom, omogoča boljšo samooskrbo bol-
nikov in višjo stopnjo njihovega opolnomočenja.

Priročnik pred vami je novost v slovenskem prostoru. Je rezultat 
odličnega sodelovanja zdravstvene stroke in nevladnih organizacij na 
področju obvladovanja sladkorne bolezni in uresničuje ključno zavezo 
Nacionalnega plana varstva do leta 2025, ki smo ga letos sprejeli v Dr-
žavnem zboru RS. Skupaj za družbo zdravja pomeni namreč prav pove-
zovanje pri kreiranju in izvajanju inovativnih pristopov. Prepričana sem, 
da bo priročnik v veliko pomoč vsem vam, ki bolnike spremljate na nji-
hovi poti. 

Ministrica za zdravje
Milojka Kolar Celarc
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Nagovor predsednika Zveze društev 
diabetikov Slovenije

V tem letu praznujemo 60. obletnico začetkov organiziranega povezo-
vanja, sodelovanja in delovanja bolnikov s sladkorno boleznijo v Slo-
veniji – prvih društev in zveze društev. Utemeljeno lahko poudarjamo, 
da so se društva in njihova zveza potrdili kot koristen, celo nepogre-
šljiv člen razvejenega mozaika prizadevanj za obvladovanje sladkorne 
bolezni v RS; z razvejenim sistemom različnih oblik dodatne edukaci-
je, ozaveščanja, organiziranih aktivnosti za prepoznavanje in obvlado-
vanje dejavnikov tveganja in zdravo življenje oz. kakovost življenja v 
skladu z načelom, da »jaz imam sladkorno, ona nima mene«; z že uve-
ljavljenim, tudi mednarodno opaznim vsakoletnim seznanjanjem in 
ozaveščanjem mladih v šolah o sladkorni bolezni, do projekta »Laični 
svetovalci«, s katerim se društva in Zveza društev diabetikov Slovenije 
še dodatno in aktivno vključujemo v uresničevanje ciljev Nacionalnega 
programa za obvladovanje sladkorne bolezni v obdobju 2010–2020 in 
z njimi opredeljenih usmeritev o organizirani samopomoči bolnikov 
po načelu »bolnik bolniku«.

Nesporno je sicer, da lahko vsakdo od nas sam največ stori za zmanj-
ševanje možnosti za sladkorno bolezen ali njeno čim uspešnejše obvla-
dovanje in kakovostno življenje s to »življenjsko spremljevalko«: če jo 
poznamo in smo dovolj motivirani za zdrav način življenja, za izvajanje 
celovite samooskrbe in upoštevanje vsega, kar nam kot oporo, pomoč in 
usmeritev zagotavljajo zdravstveno osebje in vsi drugi. Če smo torej čim 
bolj opolnomočeni bolniki. Zaradi svoje narave in kompleksnosti so v 
primeru sladkorne bolezni ob multidisciplinarnem pristopu v zdravstve-
ni oskrbi še tem pomembnejši razumevanje v domačem in širšem oko-
lju, solidarnost, vzajemna pomoč med bolniki in prostovoljstvo v različ-
nih oblikah. V prepletenem mozaiku, ki temelji na teh vrednotah, imajo 
vsekakor tudi društva bolnikov s sladkorno boleznijo, drugi bolniki kot 
bolniki svetovalci oz. laični svetovalci pomembno vlogo, kot posebej po-
udarja tudi Nacionalni program. 
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Projekt »Laični svetovalci« je eden najpomembnejših novih projektov 
Zveze društev diabetikov Slovenije v zadnjem času; je rezultat širših raz-
prav v društvih in organih Zveze društev diabetikov Slovenije ter v okviru 
koordinativne skupine pri Ministrstvu za zdravje RS in v okviru deležni-
kov, ki sodelujejo pri njenem delu (Diabetološko združenje in drugi). O 
njem so v minulih dveh letih govorili na več nacionalnih konferencah in 
različnih forumih ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni in še posebej 
tudi v okviru različnih razprav ob letošnjem svetovnem dnevu zdravja.

Projekt uresničujemo od vsega začetka, od prvih razprav o njegovi 
vsebinski zasnovi pred tremi leti naprej, ob najširši podpori deležnikov v 
koordinativni skupini pri Ministrstvu za zdravje RS za spremljanje ure-
sničevanja Nacionalnega programa. Zato tudi ni naključje, da je projekt 
ena ključnih prioritet pri uresničevanju Nacionalnega programa v 2016. 
in 2017. letu in da ga zaradi širšega družbenega pomena Ministrstvo za 
zdravje RS tudi vsestransko podpira.

Laični svetovalci bi naj bili nosilci življenjskega optimizma, dodatna, 
koristna opora bolnikom, ki so kot organizirani prostovoljci z ustreznim 
znanjem, usposobljenostjo in značajskimi lastnostmi pripravljeni v vlo-
gi svetovalca, družabnika, spremljevalca, sogovornika pomagati drugim 
bolnikom pri njihovem lažjem soočanju s težavami, povezanimi z bole-
znijo, spreminjanju življenjskih navad ali organizaciji vsakdanjega življe-
nja. Laično svetovanje in laični svetovalci nikakor ne prevzemajo vloge 
in nalog mreže izvajalcev zdravstvene službe, zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev; so njena nadgradnja, dopolnitev, so aktivni del 
celotnega nujnega partnerstva na področju sladkorne bolezni, so še pose-
bej aktivni partner multidisciplinarnim zdravstvenim timom na podro-
čjih, kjer objektivna okoliščina – tj. lastna konkretna izkušnja s sladkorno 
boleznijo – pomeni osnovo koristnega prispevka laičnih svetovalcev, ker, 
kot poudarja tudi Nacionalni program, »oblikovanje in izvajanje učinko-
vitih pristopov za preprečevanje sladkorne bolezni in obravnavo bolni-
kov s sladkorno boleznijo zahteva sodelovanje med različnimi partnerji v 
zdravstvu in zunaj njega, ki temelji na skupnih vrednotah in ciljih, zaupa-
nju, dopolnjevanju, iskanju sporazumnih rešitev in deljenju rezultatov«. 

 V skladu s cilji in usmeritvami projekta so vzporedno potekale ak-
tivnosti za evidentiranje in usposabljanje kandidatov za prve laične 
svetovalce in priprava potrebnih gradiv za vzpostavljanje in delovanje 
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sistema-mreže laičnih svetovalcev: etičnega kodeksa za laično svetova-
nje in laične svetovalce, koristnega informativnega gradiva o projektu za 
najširše seznanjanje o njem ter potrebnih normativnih aktov.

Pomembni in nepogrešljivi del uresničevanja projekta že v tej, prvi 
fazi pa je bila tudi priprava posebnega priročnika o laičnih svetovalcih in 
za laične svetovalce, ki je pred vami.

Posebno vrednost temu priročniku daje dejstvo je, da je bila njegova 
zasnova rezultat že sicer odličnega sodelovanja z Diabetološkim združe-
njem ter da je bila preverjana in dopolnjevana v skupnih delovnih skupi-
nah Zveze in Združenja, predvsem pa, da se je njegova vsebina oblikova-
la v najtesnejši povezanosti z vsebino programa prvega ciklusa usposa-
bljanja kandidatov za laične svetovalce; je torej nadgradnja, konkretna in 
dopolnjena implementacija programa tega usposabljanja.

V priročniku so namreč obdelani vsi vidiki, ki so bili obravnavani v 
tem prvem ciklusu usposabljanja kandidatov za laične svetovalce oz. vsi 
pomembni vidiki in osnove za razumevanje vloge in pomena laičnih sve-
tovalcev ter njihovo praktično delovanje. Seveda ob upoštevanju objektiv-
ne omejitve, ki ne spremlja le tega priročnika, da ne more noben še tako 
celovit in konkreten priročnik vnaprej predvideti vseh okoliščin, vprašanj 
in dilem ter izzivov, ki jih ustvarja in s katerimi se srečujemo v vsakda-
njem življenju, tudi bolniki s sladkorno boleznijo in laični svetovalci.

 Verjamem, da s projektom »Laični svetovalci« vsebinsko in organi-
zacijsko krepimo naša skupna prizadevanja za še boljše obvladovanje 
sladkorne bolezni v Sloveniji ter dodatno pripomoremo tudi k še boljše-
mu opolnomočenju sladkornih bolnikov, da se bodo sposobni dejavno 
vključevati v zdravljenje in bodo lahko v polni meri prevzemali odgo-
vornost za svoje zdravje. 

Verjamem pa še posebej, da bo tudi ta priročnik koristen prispevek v 
tem okviru, nepogrešljiv sopotnik in opora laičnim svetovalcem, pred-
vsem prvim, ki so uspešno končali usposabljanje to pomlad, in seveda 
vsem drugim, ki jim bodo sledili, pa tudi, da bo koristna in spodbudna 
osnova društvom, sladkornim bolnikom in vsem drugim, ki se bodo že-
leli seznanjati z laičnim svetovanjem in delom laičnih svetovalcev v naših 
društvih sladkornih bolnikov in Zvezi društev diabetikov Slovenije.

Zahvaljujem se vsem sodelujočim pri pripravi tega priročnika, kot tudi 
vsem neutrudnim članom delovnih skupin Zveze društev diabetikov in 
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Diabetološkega združenja, ki skrbijo, da projekt »Laični svetovalci« živi 
in se razvija, s trdnim prepričanjem, da bi imeli čim prej čim več or-
ganiziranih laičnih svetovalcev in da bomo ustvarili čim širšo podporo 
v društvih, zdravstvenih in drugih krogih, da so laični svetovalci lahko 
koristna, konkretna oblika zelo učinkovite medsebojne pomoči in opo-
re med bolniki, ki po eni strani lahko tudi razbremenjuje druge člene 
zdravstvenih timov in celotnega sistema, hkrati pa njegovo oz. njihovo 
delovanje pomembno dopolnjuje; ki torej ne pomeni podvajanja dela, 
ne konkurence, ne prevzemanja nalog in odgovornosti drugih, ampak je 
pot, način krepitve učinkovitosti in kakovosti partnerstva v obvladova-
nju sladkorne bolezni na individualni in družbeni ravni.

S skupnimi prizadevanji društev, Zveze društev diabetikov, stroke, še 
zlasti z odličnim sodelovanjem z vodstvom Diabetološkega združenja in 
vseh drugih deležnikov, ki sodelujejo v koordinativni skupini pri Mini-
strstvu za zdravje, smo že na dobri poti, da bi dobra zamisel iz nacional-
ne strategije začela postajati živa in koristna dopolnitev sistema organi-
zirane motivacije in stalne individualne in strokovne skrbi za prepreče-
vanje in obvladovanje sladkorne bolezni. 

Priročnik, ki je pred vami, je korak v tej smeri!

Peter Miklavčič,
predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije
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Nagovor zdravnice 
diabetologinje

Ko človek dobi sladkorno bolezen, je njegova zvesta sopotnica vse življe-
nje. Bolnike slišim pripovedovati, da spreminja njihov jedilnik, pa tudi 
odnose. 

Na izide zdravljenja ne vplivajo le zdravila. V veliko večji meri nanje 
vplivajo bolnikova prepričanja, okolje, v katerem živi, vrednote, odnos 
do življenja. Kot zdravnici mi ni vedno dano videti vseh razsežnosti po-
sameznikove bolezni. 

Zato me napolnjuje veselje, da bodo med nami laični svetovalci. 
Oni poznajo življenje s sladkorno boleznijo za hišnimi vrati, pa tudi 
za vrati srca. In verjamem, da bodo znali trkati na ta vrata in prinašati 
sonce. Naj jim bo pričujoči priročnik pomoč, navdih in temelj za na-
slednje smele korake.

Doc. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr. med., 
Univerzitetni klinični center Ljubljana
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Beseda bolnice

Osredinjenost na posameznika in njegova oplonomočenost sta bistvena 
v sodobnem pristopu k vodenju sladkorne bolezni in za življenje z njo. 
Kaj si želim? Kaj potrebujem? Kakšni so moji cilji? Kaj zmorem? Mno-
žica VPRAŠANJ, ki se nam porajajo skozi življenje ... Sladkorna bolezen 
pa od bolnika tudi zahteva, da mora v vsakdanjem življenju nenehno, 
bolj ali manj hitro in samostojno sprejemati odločitve glede svojega tre-
nutnega in dolgoročnega zdravstvenega stanja: izbira količino in vrsto 
hrane, telesno dejavnost, prilagaja odmerke zdravil glede na (ne)načr-
tovane dogodke, preverja pravilnost svojih dejanj z meritvami krvnega 
sladkorja. Množica opravil in skrbi, ki nas hočeš nočeš zaposlujejo ob 
vseh drugih vsakodnevnih opravilih in nalogah in ki so dodatno izčrpa-
vajoče breme. Ob tem se velikokrat znajdemo pred dvomi, negotovostjo 
in strahom. Kdaj pa kdaj se pojavijo tudi občutki slabe vesti, (samo)ob-
toževanja, sramu, manjvrednosti in neuspeha. Množica SKRBI in OB-
ČUTKOV, med katerimi moramo čim uspešneje jadrati. Pa pogosto ni 
lahko, še zlasti, če ob svojih težavah občutimo tudi samost in osamlje-
nost, nerazumljenost in družbeno stigmatizacijo. 

V tem vidim osrednje področje delovanja laičnih svetovalcev za slad-
korno bolezen. To je področje, na katerem smo bolniki s sladkorno bo-
leznijo največji strokovnjaki, strokovnjaki na področju vsakdanjega ži-
vljenja s sladkorno boleznijo. Zakaj ne bi s svojimi izkušnjami morda 
pomagali tudi drugim?

Zato je zame kot bolnico s sladkorno boleznijo laični svetovalec oseba, 
ki brez podrobnega razlaganja RAZUME in VE, kako je v takšnih tre-
nutkih, ki NE SODI in OBSOJA, ki NE DAJE NASVETOV in naukov po 
dolgem in počez, temveč predvsem POSLUŠA, SLIŠI in poskuša RAZU-
METI. Zame je laični svetovalec ogledalo in odmev, da se lahko vidim in 
slišim v svojih težavah in občutjih. In je nekdo, s pomočjo katerega iščem 
in morda najdem odgovore in rešitve zase, za svoje življenje.

RAZUMEVANJE, ZAVEDANJE IN SPOŠTOVANJE RAZLIČNO-
STI posameznikov so prav tako pomembni v vrsti sposobnosti laičnega 
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svetovalca. Predvsem pa je laični svetovalec ČLOVEK, ki čuti sočloveka 
in mu stoji ob strani. Stati ob strani pa ni vedno lahko: marsikdaj to po-
meni ne storiti ničesar, sprejemati drugačne poglede, se zadržati v nasve-
tih in priporočilih … Tudi to je naloga laičnega svetovalca. 

Zame je laični svetovalec tudi oseba, ki ODGOVORNO SKRBI ZASE, 
ki se redno IZOBRAŽUJE o novostih zdravljenja in življenja s sladkorno 
boleznijo in AKTIVNO SODELUJE Z ZDRAVSTVENIM TIMOM. V 
tem pogledu je laični svetovalec lahko vzornik in promotor aktivne skrbi 
za kakovostno in zdravo življenje tudi v ožji in širši družbeni skupnosti.

Usposabljanje prostovoljcev za laično svetovanje poleg izbora strokov-
nih vsebin in praktičnih veščin, predstavljenih na usposabljanjih in v pri-
čujočem priročniku, vključuje tudi proces osebnega razmisleka, spodbu-
ja k samoizpraševanju vsakega posameznika o vlogi in načinu laičnega 
svetovanja. Z vključitvijo posameznika v program laičnega svetovanja se 
vsak prostovoljec samostojno in zavestno odloči, da bo tovrstno delo od-
tlej opravljal po jasno opredeljenih načelih in pravilih laičnega svetovanja, 
ki so zajeta v etičnem kodeksu laičnega svetovanja (glej poglavje I.5). 

Predstavljam si, da se bo laični svetovalec pri svojem delu pogosto 
znašel v skušnjavi ali dvomih, ko iz svojega zornega kota vidi najboljšo 
rešitev, ko bi si želel ali pa je naprošen, da se odloči namesto drugega. 
Sem pripravljen/-a PREVZETI ODGOVORNOST za nasvet, odločitve, 
besede ali svoja dejanja? Preprosto vprašanje, s katerim si lahko poma-
gamo do pravilne odločitve ob tovrstni preizkušnji. 

Laično svetovanje za bolnike s sladkorno boleznijo je za vse, ki se nas 
dotika, velik izziv: za zdravstvene delavce, za bolnike in njihove svojce in 
za laične svetovalce prostovoljce. Z odgovornim in premišljenim pristo-
pom do nove naloge bomo laični svetovalci v pomoč in podporo upo-
rabnikom, pridobili bomo zaupanje, sprejemanje in potrditev strokov-
nih delavcev, predvsem pa bomo obogateni z neprecenljivimi osebnimi 
izkušnjami in spoznanji, ki nas bodo, vsakega posameznika in skupino, 
bogatili in plemenitili.

Eva Bolčič,  
bolnica in kandidatka za laično svetovalko
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I.1. Niste sami. Na kratko 
o laičnem svetovanju. 

Marjan Šiftar

Sladkorna bolezen ni enkratna, trenutna, prehodna težava. Nespor-
no je, da lahko vsakdo od nas sam največ stori za zmanjševanje 

možnosti za sladkorno bolezen ali njeno čim uspešnejše obvladovanje 
in kakovostno življenje s to »življenjsko spremljevalko«: če jo poznamo 
in smo dovolj motivirani za zdrav način življenja, za izvajanje celovite 
samooskrbe in upoštevanje vsega, kar nam kot oporo, pomoč in usme-
ritev zagotavljajo zdravstveno osebje in vsi drugi. Če smo torej čim bolj 
opolnomočeni bolniki.

Pri tem smo sami bolniki s sladkorno boleznijo ključni, ne pa sami. 
Razvejen je sistem organizirane in dostopne pomoči in opore ali kot 
pravi Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni v obdobju 
2010–2020: »Oblikovanje in izvajanje učinkovitih pristopov za prepre-
čevanje sladkorne bolezni in obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo 
zahteva sodelovanje med različnimi partnerji v zdravstvu in zunaj nje-
ga, ki temelji na skupnih vrednotah in ciljih, zaupanju, dopolnjevanju, 
iskanju sporazumnih rešitev in deljenju rezultatov« (str. 12). In v tem 
mozaiku imajo lahko pomembno mesto »bolniki, ki so izkušeni v sa-
movodenju in samooskrbi sladkorne bolezni in lahko s svojim znanjem 
in zgledom pomagajo bolnikom, njihovim svojcem in bližnjim pri sa-
movodenju bolezni oz. spreminjanju načina življenja, imajo pomembno 
vlogo kot bolniki svetovalci (laični svetovalci)« (str. 29).

Z laičnimi svetovalci krepimo in nadgrajujemo že dobro delujoči sis-
tem organiziranega »laičnega svetovanja«, s katerim v društvih in Zvezi 
društev diabetikov skušamo pomagati bolnikom pri povečevanju njiho-
ve opolnomočenosti.

Društva bolnikov s sladkorno boleznijo so temeljni nosilci organi-
ziranega kolektivnega laičnega svetovanja. To svojo vlogo izvajajo s 
predavanji, pogovori in na druge načine, v stalnem sodelovanju z zdra-
vstvenimi in drugimi ustanovami v svojih okoljih in sodelovanjem pri 
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aktivnostih Zveze društev. Ta pa skrbi za koordinacijo, pomoč in nad-
gradnjo izvajanja laičnega svetovanja v društvih ter bo zagotavljala tudi 
strokovno (prek svojega strokovnega telesa oziroma posebnega pro-
gramskega sveta za laično svetovanje), tehnično-administrativno in fi-
nančno podporo delovanju in stalnemu usposabljanju laičnih svetoval-
cev, še zlasti v zvezi z izvajanjem zakona o prostovoljstvu.

Laični svetovalci kot nosilci individualnega laičnega svetovanja pa 
so tisti med nami, bolniki s sladkorno boleznijo, ki smo kar najbolj opol-
nomočeni bolniki, človeško in čustveno zrele osebnosti in smo pripra-
vljeni kot organizirani prostovoljci na podlagi lastnih izkušenj, z ustre-
znim znanjem, usposobljenostjo v vlogi svetovalca, družabnika, spre-
mljevalca, sogovornika pomagati drugim bolnikom pri njihovem lažjem 
soočanju s težavami, povezanimi z boleznijo, spreminjanju življenjskih 
navad ali organizaciji vsakdanjega življenja. 

Laični svetovalci so lahko koristna, konkretna oblika zelo učinkovite 
medsebojne pomoči in opore med bolniki, ki

•  po eni strani lahko tudi razbremenjuje druge člene zdravstvenih ti-
mov in celotnega sistema, hkrati pa njegovo oz. njihovo delovanje 
pomembno dopolnjuje;

•  ne pomeni podvajanja dela, ne konkurence, ne prevzemanja nalog 
in odgovornosti zdravstvene službe in drugih, ampak je 

•  pot, način krepitve učinkovitosti in kakovosti partnerstva v obvla-
dovanju sladkorne bolezni na individualni in družbeni ravni glede 
nezdravstvene tematike in na področjih, ki jih zdravstveni delavci 
in zdravstveni sodelavci objektivno ne morejo (razen izjemoma) 
spremljati, jo pa lahko uspešno laični svetovalci na podlagi svojih 
izkušenj in znanja.
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I.2 VLOGA PROSTOVOLJSTVA 
IN PROSTOVOLJCEV DANES

Primož Jamšek

Dobra dela ne potrebujejo velikih besed. 
Dobra dela potrebujejo vas. 

Uvod

Sodobno prostovoljsko delo je najverjetneje najbolje označil slovenski 
avtor z naslovom članka o prostovoljstvu: Staro vino v novih poso-

dah. Ideja pomoči drugim ni nič novega, je naravni instinkt družbe po 
samoohranitvi. Zaradi sodobnega reorganiziranja osebnega časa posa-
meznika, izgubljanja pomena naravnih družinskih skupnosti se je na-
šlo veliko ljudi, ki ne morejo zadovoljiti osnovnih in »zunajstandardnih« 
življenjskih potreb in so prepuščeni skrbi države, organizirane civilne 
družbe, nevladnih organizacij in prostovoljcev. 

Prostovoljci so posamezniki, ki so se odločili, da bodo svoj prosti čas 
namenili drugemu ali širši skupnosti, brez pričakovanja materialnega 
plačila, v svojem prostem času. Prostovoljci dandanes opravljajo marsi-
katero delo in s tem odpravljajo stiske posameznih ljudi, skrbijo za našo 
varnost, nam lepšajo okolico in tudi skrbijo za naše kulturno udejstvova-
nje, tako pasivno kot aktivno. Ljudje si pomagamo neformalno vsak dan, 
a obstaja tudi organizirano prostovoljstvo. 

To je tisto, ki je organizirano prek organizacije, odnos med prosto-
voljcem in prejemnikom pomoči se tvori na umeten način, s pomočjo 
strokovnega delavca ali organizacije. Čar prostovoljstva se kljub organi-
ziranosti ne izgubi, prostovoljcem prinaša določene ugodnosti, pravice, 
pa tudi odgovornost. Tako smo na področju solidarnosti naredili korak 
naprej, zdaj se ne sprašujemo samo, ali pomagamo ali ne, temveč tudi, 
kako pomagamo.
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Razširjenost in zakonska ureditev prostovoljstva

V Sloveniji ni bilo nobene temeljite raziskave o številu, razsežnostih, nači-
nih organiziranja prostovoljstva. Problem, s katerim se je soočala Sloveni-
ja, je bila tudi enotna definicija prostovoljstva. Ljudje so (in še vedno) za-
menjevali prostovoljsko delo z donatorstvom (»sem prostovoljec, ker sem 
daroval oblačila«), članstvom, študijskimi praksami, volonterskim pri-
pravništvom in celo neplačanim delom v tržnem sektorju, ki seveda po-
meni izkoriščanje, v formalnopravnem pogledu pa seveda delo na črno. 

Zakon o prostovoljstvu je z vpisnikom prostovoljskih organizacij in 
obveznostjo, da prostovoljske organizacije ob oddaji letnega finančnega 
poročila oddajo tudi poročilo o prostovoljstvu, naredil pomemben ko-
rak, a ker vpisnik ni obvezen, so podatki še vedno pomanjkljivi. Analiza 
podatkov za leto 2015, ki jih je podalo 1037 prostovoljskih organizacij, je 
pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovolj-
sko delo, 96.822, opravili pa so 10.878.360 ur prostovoljnega dela. 

Imeti sistemsko urejeno področje prostovoljstva je pomembno za zelo 
različne akterje v prostovoljstvu: prostovoljce, prostovoljske organizaci-
je, prejemnike pomoči, lokalno, regijsko in državno upravo in navseza-
dnje za celotno skupnost. Sistemsko urejeno področje prostovoljstva po-
meni, da ni pravnih in drugih ovir pri organizaciji prostovoljskega dela 
oziroma konkretneje:

•	 definirano je prostovoljsko delo nasproti drugim oblikam delovno-
pravnih razmerij,

•	 organizacijam je dovoljeno dopolnjevati svoje aktivnosti z aktiv-
nostmi njihovih prostovoljcev, prostovoljcev drugih organizacij,

•	 prostovoljci so pravno zaščiteni,
•	 prostovoljci imajo pravico do povrnitve materialnih stroškov, ki se 

ne štejejo kot davčno obremenilni prihodek,
•	 vzpostavljeni so minimalni standardi kakovostnega prostovoljske-

ga dela.

Če je sistemsko okolje spodbudno, to pomeni, da potrebujemo samo 
še motivirane posameznike in prostovoljsko delo lahko steče. 
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Slovenija je zakon o prostovoljstvu sprejela leta 2011. Predstavni-
ki prostovoljskih organizacij (organizacij, ki vključujemo prostovoljce) 
smo že leta 2006 ugotovili, da potrebujemo minimalne standarde in na-
čela organiziranja prostovoljskega dela, ter tako sprejeli Etični kodeks 
organiziranega prostovoljstva. Prostovoljci potrebujejo podporo ob svo-
jem delu, spoštovanje in enakovrednost njihovega dela v primerjavi z 
drugimi deli je obvezna. Medtem ko nas je Etični kodeks zavezal moral-
no in etično, pa nam zdaj Zakon o prostovoljstvu ponuja še nove okvire.

Zelo pomembno načelo Zakona o prostovoljstvu je prepoved izkori-
ščanja. V tem duhu je tudi zavezal javne zavode k sestavi prostovoljskih 
programov, ki natančno ločujejo naloge prostovoljcev od javnih poo-
blastil, h katerim se je zavezala država. Načelo varstva uporabnikov nas 
opominja na potrebo po usposabljanju prostovoljcev, prostovoljsko delo 
z ranljivimi skupinami prepove osebam, ki so bile kazensko ovadene ozi-
roma obsojene za kazniva dejanja zoper telo in premoženje. 

Organizacija je zavezana na željo prostovoljca izdati tudi potrdilo o 
opravljenem prostovoljskem delu, zakon predpiše celo obliko, ki bi lah-
ko bila pomembna referenca pri iskanju službe in morebiti nekega dne v 
formalnem izobraževanju. 

Zakon o prostovoljstvu kar nekaj členov nameni dogovoru med pro-
stovoljcem in njegovo organizacijo. Dogovor, ki je lahko tako usten kot 
pisen, ima predpisano vsebino, ki v primeru, da je natančno opredeljena, 
prepreči marsikateri konflikt ali zmedo. Dogovor ponuja priložnost o 
določitvi pravic, kot so tudi povrnitve stroškov, usposabljanje in način 
podpore.

Da se o številu prostovoljcev in prostovoljskih ur ne bi govorilo več 
tako zelo na splošno, zakon uvaja evidenčni list, ki na prvi pogled po-
nuja dodatno administracijo. Zakon ni predvidel njegove oblike, temveč 
samo vsebino in pridobljeni podatki nam bodo lahko vsem koristili v 
boju za uveljavljanje prostovoljstva. Še več, zakon tudi zavezuje pripra-
vljavce nacionalnih razpisov, da se lahko evidentirane prostovoljske ure 
upoštevajo kot lastni materialni delež pri projektih. 

Seveda na izvajanje prostovoljskega dela vplivajo tudi drugi zako-
ni, med njimi je najbolj problematično plačevanje prispevkov v pokoj-
ninsko in zdravstveno blagajno, česar organizacije v praksi seveda ne 
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zmorejo. Prostovoljstvo ni zakonsko umeščeno v vzgojno-izobraževalni 
sistem, zato dandanes vzgoja mladih v vrednote solidarnosti ni podprta 
in je prepuščena dobri volji posameznih šol. Država je uvedla sistem-
sko spodbudo k opravljanju prostovoljstva samo med brezposelnimi – 
prejemniki denarne socialne pomoči. Prostovoljsko delo se priznava kot 
oblika delovne aktivnosti, s tem si lahko prostovoljci povečajo denarno 
socialno pomoč.

Prostovoljstvo v zdravstvu

V zdravstvu prostovoljstvo ni najbolj razširjeno, kar je posledica večle-
tnega primata stroke kot edine institucije, ki ve, kako, in lahko nekaj do-
brega naredi za bolnike. A zanemarjali smo in še vedno zanemarjamo 
preventivno dejavnost, kjer bi lahko bili prostovoljci ključni. Večina po-
sameznikov za zdrav življenjski slog ne potrebuje spodbudnih plakatov, 
ampak osebna povabila, vzore in možnosti zdravega življenja v njiho-
vem kraju, soseski. Ko gledamo na zdravje, nikakor ne smemo gledati 
ozko, spomniti se moramo tudi na druge prostovoljce, npr. v planinskih 
in drugih športnih društvih.

Prostovoljci v zdravstvenih institucijah ne smejo opravljati del medi-
cinskih sester, zdravnikov …, a v Sloveniji se v zadnjem času še kar širijo 
in širijo ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in s tem vi-
soko profesionalno delo prostovoljcev zdravnikov.

Nikakor ne smemo pozabiti na društva in združenja kroničnih bolni-
kov. Ta opravljajo zelo pomembno podporo bolnikom in njihovim svoj-
cem, so pa tudi generatorji sprememb in zagovorniki pravic. Njihova 
vloga na področju monitoringa in zagovorništva bi lahko bila še večja, a 
za to je potrebna dialoška zrelost.

Prostovoljstvo najdemo tudi v bolnišnicah v obliki neformalnega dru-
ženja in podpore, aktivnostih za splošno izboljšanje ozračja.

O prostovoljstvu v zdravstvu bi morali govoriti čedalje več, pri tem 
pa seveda tudi paziti, da prostovoljci ne bi začeli prevzemati nalog in 
dolžnosti države, kar je izjemno nevarno v trenutnem obdobju krčenja 
socialne države. 
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Pri delu z ljudmi

Prostovoljci so pri delu s posamezniki in ranljivimi skupinami zelo dra-
goceni. Četudi bi vse zamenjali z zaposlenimi strokovnimi kadri, ne bi 
dosegli istega učinka. Diabetik bo nasvet drugega diabetika vzel veliko 
bolj resno, relevantno. Seveda pa prostovoljce pri delu z ljudmi rado »od-
nese«, zato bom opozoril na nekaj najpogostejših napak.

Tisti, ki pomaga, je navadno postavljen v pozicijo moči: vsak trenutek 
se lahko umakne, dostopa z več informacijami, fizično in psihično je moč-
nejši. Svojo moč lahko izkoristi, da druge opolnomoči, lahko pa jo tudi 
izkoristi napačno: »Jaz že vem. Poslušaj me! Če ne boš naredil tega, ti ne 
bom več pomagal!«. Po drugi strani pa se nekateri prostovoljci postavijo v 
položaj tistega, ki popolnoma streže, ustreže v vsem in pri tem popolnoma 
pozabi nase in na svoje potrebe. To se nam zgodi vedno, kadar delamo iz 
usmiljenja oz. se nam ljudje smilijo. Takšen pogled je nadvse nevaren, saj 
ljudi ne podpira, temveč jih dela odvisne od tuje pomoči na dolgi rok.

Tudi pričakovanje hvaležnosti v prostovoljstvu je nevarno. V prosto-
voljstvu naj bi veljalo, da če nekaj damo, damo to iz srca in v zameno ne 
pričakujemo ničesar. Seveda je težko razumeti, ko so ljudje ob tem, da 
smo darovali svoj prosti čas, še vedno nezadovoljni, se pritožujejo. Kljub 
temu naše delo ni bilo zaman, velikokrat ljudje ne znajo na pravi način 
izraziti veselja, tako, kot to želimo videti mi.

Vzpostavljanje enakovrednega odnosa med prostovoljcem in preje-
mniki pomoči je torej ključno. Kot prostovoljci se hitro ujamemo v tre-
nutkih, ko vemo, kaj je za nekoga dobro, in začnemo dajati nasvete. Tudi 
uporabniki kdaj želijo svoje probleme in odgovornost za njihovo reše-
vanje prenesti na pomočnike, zato je zelo pomembno, da vzpostavimo 
jasno mejo. Če nam ljudje zaupajo vse svoje probleme in težave, pa še ni 
nujno, da pričakujejo od nas kakršnokoli ukrepanje, velikokrat ljudje od 
prostovoljcev pričakujejo samo »velika ušesa«. 

Moje najtežje spoznanje v prostovoljstvu in pozneje pri poklicnem 
delu z ljudmi je bilo, da nekateri niso sposobni narediti malih, kdaj tudi 
osnovnih korakov, ki bi jim lahko močno olajšali njihov vsakdan. Veli-
ko stvari pomočniki ne moremo narediti namesto drugih ljudi, smo pa 
lahko kljub temu pomembni akterji, saj naša navzočnost daje občutek 
varnosti in sprejetosti.
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O motivaciji za prostovoljstvo

Ljudje se za prostovoljsko delo odločamo zaradi različnih zunanjih in 
notranjih motivov. Še vedno si dandanes ne upamo priznati, da se od-
ločamo za prostovoljstvo tudi iz motivov, ki niso pomoč drugim. Ljudje 
se odločajo za prostovoljsko delo tudi, ker želijo pridobiti nova znanja 
in izkušnje, delati na sebi, osebno zrasti, koristno preživljati prosti čas, 
pridobivati ugled v svojem okolju, spreminjati družbo. 

Pomembno je, da prostovoljec prepozna motive, ki ga ženejo v pro-
stovoljsko delo, saj bo laže spremljal njihov razvoj in dosežke na posa-
meznih področjih. 

Motivacijo bomo najlaže ohranjali, če bodo naši motivi čim bolj pe-
stri, saj bi bilo zelo težko, da ne bi mogli zadovoljiti motivov niti na enem 
področju.

Seveda pa je zelo pomembno, da si cilje prostovoljskega dela posta-
vimo konkretno in čim bolj realno. Če bo cilj našega delovanja spre-
memba širšega družbenega konteksta, bomo zelo hitro razočarani, saj se 
spremembe ne dosegajo hitro. 

Pomembno vlogo imajo pri tem mentorji prostovoljcev in drugi pro-
stovoljci. Ti nam lahko dajo zelo pomembno refleksijo našega dela, saj se 
pri delu z ljudmi lahko zelo hitro izgubimo v podrobnostih.

O potrebnosti etičnega delovanja

Minimalni standardi ravnanja prostovoljcev in prostovoljskih organiza-
cij so bili zapisani v Etičnem kodeksu organiziranega prostovoljstva, ki 
ga je od svojega začetka leta 2006 potrdilo več kot 540 organizacij. Ko-
deks je spisala Slovenska filantropija skupaj s sodelavci, prostovoljske or-
ganizacije so ga potrdile na petem kongresu prostovoljstva. Ravno tako 
je bila ustanovljena Etična komisija predstavnikov različnih organizacij, 
ki lahko sprejema opozorila in kršitve na področju prostovoljstva in po-
daja opozorilna mnenja. Povod za sprejem kodeksa je bil v večkratnem 
medijsko napačnem predstavljanju prostovoljstva in zaščiti prostovolj-
stva kot splošno sprejete vrednote. Če bi povzel etični kodeks, bi lahko 
opredelil naslednja etična načela:
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•	 dostojanstvo, integriteta in nediskriminacija vseh vključenih,
•	 najboljši interes uporabnika,
•	 aktivna participacija uporabnikov,
•	 neizkoriščanje moči,
•	 skrb za ugled prostovoljnega dela.

Prostovoljstvo – izraz aktivnega državljanstva

Dandanes biti odgovoren državljan ne pomeni samo udeležiti se volitev, 
temveč z raznoterimi dejanji prispevati k boljšemu življenju v lokalni in 
svetovni skupnosti. Prostovoljsko delo, tako neformalno kot formalno, je 
del odgovorne drže. Ponuja možnosti za vključevanje, vračanje in širje-
nje dobre volje, znanj in izkušenj, ki jih imamo prav vsi. 

Seveda se moramo povprašati tudi, koliko si zares želimo aktivne 
participacije v naši družbi. Prostovoljci poleg konkretnega fizičnega in 
socialnega prispevka odpirajo teme, ki jih kdaj vsi želimo pomesti pod 
preprogo. Še vedno je premalo kanalov medsebojne komunikacije med 
odločevalci in ljudmi na terenu. Prostovoljci si vsekakor ne želijo biti 
samo čistilci sivih lis družbenega sistema.

Prostovoljstvo jutri

Vizija razvoja prostovoljskega sektorja je povezan in finančno okrepljen 
prostovoljski sektor, ki vodi visokokakovostno prostovoljstvo. Zaradi 
ugleda prostovoljstva v družbi se vanj vključuje veliko ljudi. Prostovolj-
stvo v družbi pomeni vrednote solidarnosti, sodelovanja in enakih mo-
žnosti za vse, zato je ta dejavnost cenjena v lokalnih skupnostih in na 
ravni države. 

Temeljna strateška izhodišča so:

•	 Potreba po prostovoljskih aktivnostih se zaradi zaostrovanja soci-
alnih razmer povečuje, povečujejo pa se tudi možnosti za zlorabo 
prostovoljstva v smislu nadomeščanja javnih storitev, ustvarjanju 
dobička.
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•	 V slovenski družbi obstaja še veliko posameznikov, ki bi se vključili 
v delovanje prostovoljskih organizacij, če bi bolje poznali prosto-
voljski sektor.

•	 Prostovoljsko delo je ključni element delovanja večine nevladnih 
organizacij.

•	 Razvoj prostovoljskega dela pospešuje tudi razvoj nevladnih orga-
nizacij.

•	 V skrbi za ugled prostovoljstva in ohranjanje motivacije že aktivnih 
prostovoljcev je treba skrbeti za kakovost organiziranja prostovolj-
stva in primerno promocijo.

Da se bo prostovoljstvo zares lahko razvijalo, pa smo odgovorni prav 
vsi: družbeno ozračje solidarnosti ustvarjamo tudi z majhnimi, prijazni-
mi gestami. Vabljeni. 
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I.3 Varuh človekovih pravic
Vlasta Nussdorfer

Skrb države za popolno uresničitev pravice do zdravstvenega varstva, 
ki je zapisana v 51. členu Ustave RS, je izjemno pomembna. Zato kot 

varuhinja človekovih pravic z veseljem podpiram projekte, ki bolnikom 
pomagajo, jih opolnomočijo in postavijo v ospredje dogajanja. Eden ta-
kih je zagotovo tudi vzpostavitev laičnih svetovalcev za sladkorno bole-
zen kot pomembne oblike organiziranega prostovoljstva. 

Varuh človekovih pravic RS skrbi za spoštovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji. Na podlagi analize prejetih 
pobud, pogovorov in obravnavanih problemov, s katerimi se srečujejo 
tisti, ki se obračajo na nas, opozarjamo državne organe, organe lokal-
nih skupnosti in nosilce javnih pooblastil na kršitve človekovih pravic, 
zahtevamo, da se te odpravijo, ter predlagamo spremembe zakonskih in 
podzakonskih aktov. Kot varuhinja si prizadevam za ureditev zdravstve-
nega varstva, ki ne bi dajalo občutka drugorazrednosti zaradi šibkejšega 
socialnega položaja, kjer bi bile učinkovite in hitre zdravstvene storitve 
vsem enako dostopne in v katerem bolniki ne bi ostajali sami s svojo 
boleznijo. Paciente in njihove svojce, ki pri Varuhu iščejo pomoč, varu-
hinja in zaposleni pri Varuhu seznanjamo z njihovimi pravicami in jim 
pomagamo, da v okviru ustreznih postopkov te tudi uresničujejo, kar za 
marsikoga pomeni izhod iz krize in težav. Izvajalce zdravstvenih storitev 
in zdravstvene zavode pa opozarjamo na njihove dolžnosti pri zagota-
vljanju pravic pacientov.

Vsaka bolezen prinese in zahteva spremembe, prilagoditve v življenju 
bolnika in njegove družine. Za nekatere so te spremembe večje in težje, 
za druge manjše in lažje. Veseli me, da bo projekt laičnih svetovalcev 
zaživel, saj menim, da bodo laični svetovalci na podlagi lastne izkušnje 
življenja s sladkorno boleznijo pomemben dejavnik pri spreminjanju ži-
vljenjskih navad tistih, ki se z boleznijo šele srečujejo. S tem bodo zago-
tovo pripomogli k bolj kakovostnemu življenju teh oseb in k učinkovitej-
šemu obvladovanju njihove bolezni.
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 I.4 Poslanstvo in etika laičnega 
svetovanja v zdravstvu

Božidar Voljč

V zadnjih nekaj desetletjih se je tradicionalno razmerje med zdravnikom 
in bolnikom, v katerem je bila bolnikova vloga predvsem v poslušanju 

in izvajanju zdravnikovih odločitev in nasvetov, temeljito spremenilo. Da-
nes je vsak zdravnik zavezan, da bolniku na razumljiv način pojasni pred-
nosti in morebitna tveganja predlaganega zdravljenja, bolnikova pravica pa 
je, da to sprejme ali odkloni. S pojasnilno dolžnostjo zdravnika in bolniko-
vo odločitveno pravico je zdravljenje postalo partnersko razmerje, v kate-
rem je bolnik aktiven zdravnikov sodelavec, soodgovoren za uresničevanje 
dogovorjenega zdravstvenega ukrepanja in za svoje zdravstveno stanje. 

Zdravstvene potrebe bolnikov so ali nenadne, take so na primer po-
škodbe, infekcije, nalezljive bolezni in podobno, ali pa bolniki v primeru 
kroničnih bolezni ali stanj potrebujejo neprekinjeno podporo zdravstva. 
Značilnost vseh kroničnih bolezni je, da v veliki večini niso nalezljive, da 
so neozdravljive in da jih je z naraščajočo starostjo čedalje več. Skoraj ni 
starega človeka, ki ne bi imel ene ali več kroničnih bolezni. Med najpo-
gostejše spadajo zvišan krvni tlak, bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna 
bolezen, bolezni kosti in sklepov, bolezni dihal, s kognitivnim upada-
njem povezane duševne bolezni in bolezni sečil, med katerimi močno 
prednjači urinska inkontinenca. Če ima nekdo več kroničnih bolezni 
hkrati, govorimo o polimorbidnosti ali multimorbidnosti, v kateri se ne-
prijetne posledice posameznih bolezenskih stanj med seboj prepletajo 
in podpirajo. Zaradi naraščajoče dolgoživosti in čedalje večjega števila 
starih ljudi je kroničnih nenalezljivih bolezni po vsem svetu vedno več. 
Še nikoli v zgodovini jih ni bilo toliko, soočeni smo z njihovo globalno, 
naraščajočo in prav tako neozdravljivo pandemijo. So doslej največji jav-
nozdravstveni problem in najpogostejši vzrok smrti. Če se jim pridružijo 
še nezdrave navade, kot so kajenje, škodljivo pitje alkohola, nezdrav na-
čin prehranjevanja, premalo gibanja, neizobraženost in revščina, bolniki 
zaradi njih umirajo prezgodaj, govorimo o prezgodnjih smrtih, ki jih je z 
ustreznim sodelovanjem bolnikov mogoče močno zmanjšati. 
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Danes je ob zdravem načinu življenja in rednem jemanju zdravil tudi 
s kroničnimi boleznimi mogoče dolgo in aktivno živeti. Aktiven in so-
odgovoren bolnik dobro pozna naravo svoje kronične bolezni, ki je nje-
gova življenjska partnerica. Ker vsak dan z njo preživi 24 ur, zbere ob njej 
veliko praktičnih izkušenj, je njen poznavalec, ki po izkustveni plati ve o 
njej več kot zdravnik. Poleg zdravniških razlag in lastnih izkušenj lahko 
o svoji bolezni veliko izve tudi iz medijev in s spleta. Informacije, tako 
profesionalne kot laične, še nikoli niso bile tako številne in skoraj vsako-
mur dostopne. Žal so tudi neurejene, pogosto težko razumljive in si med 
seboj celo nasprotujejo. Ob vsem tem bolniki v želji po zdravju neredko 
iščejo pomoč še pri zdravilcih, sledijo različnim nasvetom znancev ali 
medijskih informacij, kar jih lahko zapelje v napačne odločitve. Ozave-
ščen in zdravstveno razgledan bolnik naj bi v množici informacij znal 
ločiti med dobrim in slabim, med koristnim in škodljivim. Pri tem mu v 
veliki meri lahko pomagajo vrstniki v bolezni in laični svetovalci.

Izkušnje bolnikov z boleznijo so povezane z njihovim značajem, izo-
brazbo, načinom življenja, poklicem in še čim, kar pomeni, da je pojav-
nost vsake kronične bolezni tudi individualna in kot taka posebej zani-
miva za bolnike z enako boleznijo, ki se med seboj pogosto povezujejo. 
Po svetu je veliko skupin bolnikov za samopomoč in podporo. S svoji-
mi izkušnjami si pomagajo pri različnih z boleznimi povezanih težavah, 
se spodbujajo pri vzdrževanju telesne in socialne kondicije, si izmenju-
jejo informacije o pravilnem jemanju zdravil, o prehranskih navadah, 
se udeležujejo lokalnih aktivnosti, zmanjšujejo med starejšimi pogosto 
prisotno osamljenost in podobno. Organizirana izmenjava izkušenj v 
okviru društev bolnikov z enakimi kroničnimi boleznimi, ki jih imamo 
tudi v Sloveniji, je dragocena javnozdravstvena pridobitev našega časa, 
ki veliko prispeva k aktivnejši vlogi bolnikov pri življenju z boleznijo. 
Od tod naprej je le majhen korak do laičnih svetovalcev, ki jih po svetu 
tudi že dolgo poznajo in ki bolnikom prav tako pomagajo reševati izzive 
njihovih bolezni. Podobna spodbuda so širitelji zdravega in aktivnega 
življenja, ki s svojim delovanjem podpirajo kakovost bivanja v lokalnih 
okoljih. Eni in drugi so v različnih tečajih usposobljeni prostovoljci, ne-
kakšni ambasadorji zdravstvene in socialne kulture. Pri društvih kro-
ničnih bolezni, kot so na primer Zveza društev diabetikov Slovenije in v 
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njej povezana društva, so laični svetovalci oplemenitenje društvenih vse-
bin, pomemben most med zdravstvom in življenjem bolnikov v njihovih 
okoljih, vsebinsko nadgradnjo njihovega partnerstva z zdravstvom in so-
bivanjem z boleznijo. 

Vsebine svetovalnih aktivnosti so pri nas dobro opredeljene in odprte 
za dopolnitve in izboljšave. Ni pa odveč nekaj pozornosti nameniti nji-
hovemu poslanstvu in etičnim podlagam. V zvezi s poslanstvom je mo-
goče ugotoviti, da laični svetovalci s strokovno preverjenimi praktičnimi 
izkušnjami in znanji omogočajo bolnikom prevzem zdravih aktivnosti, 
ki jih bogatijo v zdravstveni pismenosti in kulturi, spodbujajo njihove 
osebne potenciale in izboljšujejo kakovost njihovega življenja. S tem se 
ohranja njihov samostojni, pozitivni odnos do bolezni, odgovornost za 
lastno zdravstveno stanje in osebno samouresničevanje. Ker je načelo 
laičnega svetovanja, da se njegove aktivnosti na razumljiv način v enaki 
meri in brez razlike namenjajo vsem bolnikom, ne oziraje se na njihov 
socialni položaj ali materialno stanje, se med njimi zmanjšujejo nepra-
vične razlike v zdravju in stopnja prezgodnje umrljivosti. Na kratko lah-
ko povzamemo, da je poslanstvo laičnega svetovanja, da med odzivi, ki 
jih v posamezniku povzroča vsako neozdravljivo kronično stanje, gradi 
na tistih, ki v bolnikih spodbujajo njihove pozitivne lastnosti, na socialni 
ravni pa pripomorejo k bolj usklajeni in pravični družbi. 

Meja med poslanstvom in etiko laičnega svetovanja ni ostra. Etične 
vsebine se s poslanstvom združujejo v enovito področje med seboj pre-
pletenih vrednot. Če je kje mejo sploh lahko postaviti, je to meja med 
zdravstveno stroko in laičnim svetovanjem. Na strokovnem področju 
mora vsebine laičnega usposabljanja določati, spreminjati in dopolnjevati 
le zdravstvena stroka. Laični svetovalci niso zdravstveniki, njihova vloga 
ni v zdravljenju ali samostojnem zdravstvenem presojanju in ukrepanju. 
To mejo, ki je hkrati tudi etična, je treba strogo spoštovati, sicer hitro sle-
dijo posledice, ki lahko izničijo plemeniti namen laičnega svetovanja. So-
delovanje s stroko in obvezni obnovitveni tečaji za svetovalce zagotavljajo 
varnost laičnega svetovanja in so temelj za njegov nadaljnji razvoj. 

Vsako ravnanje, ki je skladno z moralnimi vrednotami, je etično. Na 
bolj razumljiv način lahko rečemo, da je etično vse, kar je lepo in prav. 
V laičnem svetovanju načeloma ni nič takega, kar bi ne bilo lepo in prav. 
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Svetovalne aktivnosti so etične, dokler potekajo ob jasno določenih pri-
stojnostih in v skladu s sprejetimi načeli in vrednotami. Seveda tudi pri 
laičnem svetovanju lahko pride do nesporazumov, a prav vztrajanje na 
vrednotah je najboljše zagotovilo, da se to ne zgodi, če pa že se, vrednote 
pokažejo tudi pot iz zagate.

Vsaka bolezen, še zlasti kronična, nima samo negativnih posledic. Če 
je bolnik ne sprejema kot njemu sovražno dogajanje, ampak kot življenj-
sko partnerico, s katero je mogoče z ustreznim zdravljenjem in zdravim 
načinom življenja vzpostaviti znosno medsebojno bivanje, je bolezen 
vzvod, ki lahko v bolniku sproži številne pozitivne odzive. Omenimo 
naj skromnost, potrpežljivost, solidarnost, sočutje, kar vse pripomore k 
boljšemu sprejemanju življenjskih vrednot in višji stopnji osebnostnega 
samouresničevanja. Starejši bolniki in njihove kronične bolezni so ob 
podpori pravilno odmerjenega laičnega svetovanja in vsebinah aktivne-
ga in zdravega življenja v vsakem okolju lahko vzor za bolj strpno, manj 
sovražno in socialno pravično družbo. S tem se poslanstvo bolezni zdru-
ži s poslanstvom in vrednotami zdravja, ki naj bi jih vsaka politika in 
družba imeli ves čas pred očmi.
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I.5 Društva diabetikov in Zveza 
društev diabetikov Slovenije: 

njihove naloge v podpori delovanja 
laičnih svetovalcev

Marjan Šiftar

Temeljna raven organiziranja in delovanja laičnih svetovalcev so dru-
štva ter lokalna in življenjska okolja sladkornih bolnikov ter konkre-

tni, večplastni in prepleteni odnosi, ki se vzpostavljajo pri odkrivanju, ob-
vladovanju sladkorne bolezni in preprečevanju zapletov ter pri skupnih 
prizadevanjih za čim višjo in čim kakovostnejšo samooskrbo slehernega 
bolnika s sladkorno boleznijo. Zato so nepogrešljivi aktivna vloga društev 
in stalna aktivna povezanost ter sodelovanje z drugimi deležniki (pri evi-
dentiranju kandidatov, usposabljanju, stalnih stikih med laičnimi sveto-
valci in zdravstvenimi kadri in ustanovami), seveda ob aktivni vlogi Zve-
ze društev diabetikov, racionalni in realno mogoči delitvi dela in nalog 
pri vzpostavljanju in delovanju mreže laičnih svetovalcev med društvi in 
Zvezo društev diabetikov ter njeno aktivno delovanje na državni ravni za 
zagotavljanje potrebnih fi nančnih in strokovnih možnosti.

Društva imajo ključno, nepogrešljivo vlogo
•	 pri evidentiranju kandidatov za laične svetovalce; 
•	 pri motiviranju bolnikov za izkoriščanje pomoči laičnih svetovalcev;
•	 glede sodelovanja z mrežo izvajalcev javne zdravstvene službe v 

svojem okolju.

Društva tudi

•	 izvajajo ankete med bolniki o njihovih izkušnjah z laičnimi sveto-
valci;

•	 imenujejo koordinatorje za laične svetovalce in strokovne mentorje 
za delovanje laičnih svetovalcev; po dogovoru več društev skupaj v 
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regiji (izjemno dragoceni bi za to bili ob aktivnih zdravstvenih de-
lavcih in sodelavcih tudi vsi upokojeni zdravniki, medicinske sestre 
in drugi, ki so pripravljeni še naprej sodelovati z društvi in sladkor-
nimi bolniki); 

•	 pripravljajo letna poročila o delu svojih laičnih svetovalcev.

Zveza društev diabetikov

•	 je koordinatorica aktivnosti društev;

•	 imenuje skupino za izvajanje projekta; za sladkorne bolnike tipa 
1 je Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije prevzelo vlogo skupnega, 
vseslovenskega koordinatorja;

•	 organizira usposabljanja kandidatov in laičnih svetovalcev;

•	 sodeluje s strokovnimi združenji in drugimi, ki so pomembni za 
izvajanje projekta;

•	 vodi potrebne oz. dogovorjene evidence (o kandidatih; udeležencih 
usposabljanj kandidatov in laičnih svetovalcev; laičnih svetovalcih; 
obsegu opravljenega dela laičnih svetovalcev);

•	 podeljuje priznanja laičnim svetovalcem in daje predloge za držav-
na priznanja za prostovoljstvo;

•	 pripravlja zbirna letna poročila o delu laičnih svetovalcev;

•	 namenja posebno pozornost delovanju laičnih svetovalcev z obja-
vami v reviji Zveze društev diabetikov »Sladkorna bolezen« in na 
druge načine;

•	 spodbuja in usmerja delo laičnih svetovalcev in koordinatorjev v 
društvih (priznanja, letni zbori oz. skupna srečanja laičnih sveto-
valcev oz. koordinatorjev).
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I.6 Usposabljanje kandidatov za laične 
svetovalce in nenehno dograjevanje 

njihovega znanja in veščin 
Marjan Šiftar

Izhodišče in posebna kvaliteta vloge in delovanja laičnih svetovalcev so 
njihove izkušnje in znanje. To posebej poudarja tudi že Nacionalni pro-

gram, da le »ustrezno izobražen bolnik s sladkorno boleznijo, imenovan 
bolnik svetovalec, in drugi laični svetovalec lahko podpira druge bolni-
ke, da vztrajajo pri uspešni samooskrbi sladkorne bolezni« (str. 22). Še 
več, poudarja, da »vsi zdravstveni in nezdravstveni strokovnjaki, kot tudi 
laične osebe, ki so vključene v oskrbo sladkornih bolnikov, potrebujejo 
specifi čna znanja s področja sladkorne bolezni, ki jih je treba nenehno 
nadgrajevati« (str. 28).

V skladu s temi usmeritvami je usposabljanje razdeljeno v dva dela:

•	 usposabljanje kandidatov za laične svetovalce in

•	 dopolnilno, stalno usposabljanje laičnih svetovalcev.

Vsi evidentirani kandidati za laične svetovalce morajo pred začet-
kom delovanja opraviti osnovni program usposabljanja. Za nekatere bo 
to pomenilo morebiti le osveževanje že znanih vsebin, za druge njihovo 
dopolnjevanje ali pa pridobivanje novih, dodatnih, za delo z ljudmi oz. 
bolniki še posebej pomembnih in koristnih.

Konkreten program za vsakokratno usposabljanje kandidatov (teme; 
nosilci; trajanje; lokacija) bo v skladu s temi usmeritvami in utemeljeni-
mi dopolnitvami pripravila Zveza društev diabetikov oz. njena strokov-
na delovna telesa v sodelovanju z Diabetološkim združenjem in drugimi 
deležniki v koordinativni skupini Nacionalnega programa za obvladova-
nje sladkorne bolezni pri Ministrstvu za zdravje ter s pritegnitvijo tudi 
drugih strokovnjakov (psihologov, socialnih delavcev …).
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Zveza bo v sodelovanju s partnerji iz prejšnje točke in na podlagi pre-
dlogov, pobud samih laičnih svetovalcev in društev oz. njihovih koordi-
natorjev za laične svetovalce vsaj enkrat na leto pripravila delovno sreča-
nje laičnih svetovalcev in koordinatorjev, na katerem bomo

•	 izmenjali izkušnje iz dela laičnih svetovalcev;

•	 se dodatno usposabljali glede izbranih, predlaganih vsebin;

•	 opravili tudi stimulativna testiranja za krepitev uspešnega in kako-
vostnega dela laičnih svetovalcev.
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I.7 Kodeks etičnih načel 
za laično svetovanje

                       

POVZETEK KODEKSA ETIČNIH NAČEL 
ZA LAIČNO SVETOVANJE1

Kodeks etičnih načel za laično svetovanje je podlaga za delovanje vseh 
deležnikov na področju laičnega svetovanja, ki opredeljuje njihova 
medsebojna razmerja in jih usmerja pri njihovem delu.

•	  Kodeks sledi vsem načelom organiziranega prostovoljnega dela in 
temeljnim dokumentom na področju varstva človekovih pravic in 
še posebej pravic pacientov.

•	 Kodeks so v okviru laičnega svetovanja zavezani spoštovati vsi de-
ležniki, to so laični svetovalci, društva bolnikov s sladkorno bole-
znijo, ZDDS in drugi deležniki, ki opravljajo laično svetovanje, ter 
uporabniki – bolniki s sladkorno boleznijo.

1 »Rezultat širših razprav v društvih in organih ZDDS ter strokovnih krogih in 
v okviru pristojnega odbora na Ministrstvu za zdravje RS v 2014. in 2015. letu 
je bil predlog temeljnega dokumenta o projektu »Laični svetovalci za sladkor-
ne bolnike«, ki ga je v 2015. letu sprejela skupščina ZDDS, njena revija »Slad-
korna« pa ga je objavila kot posebno prilogo v marcu 2016. Na podlagi tega 
dokumenta oz. za izvajanje projekta je izvršni odbor ZDDS po širši razpravi v 
društvih na posvetu za predsednike društev in seminarju za kandidate za laične 
svetovalce na svoji seji 14. septembra 2016 sprejel Pravilnik o laičnem svetova-
nju in laičnih svetovalcih, Kodeks etičnih načel za laično svetovanje, Dogovor 
o opravljanju vloge laičnega svetovalca za bolnike s sladkorno boleznijo in be-
sedilo Izjave laičnega svetovalca. Pri pripravi teh dokumentov je IO ZDDS v 
celoti sledil tudi usmeritvam in rešitvam zakona o prostovoljstvu.«
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•	 Laično svetovanje mora vedno delovati za blagor in korist bolnika 
s sladkorno boleznijo.

•	 Izvajalci laičnega svetovanja so ustrezno usposobljeni bolniki s 
sladkorno boleznijo – laični svetovalci, društva bolnikov s sladkor-
no boleznijo, Zveza društev diabetikov Slovenije (ZDDS) in drugi 
deležniki, ki spoštujejo načela v kodeksu in so vključeni v vzposta-
vljeno mrežo laičnega svetovanja.

•	 ZDDS skrbi za koordinacijo in promocijo laičnega svetovanja ter 
usposabljanje laičnih svetovalcev. Ob njihovem delu jim daje stro-
kovno in tehnično-administrativno podporo.

•	 Laični svetovalec pri svojem delu ravna samostojno, odgovorno in 
v okviru meja zakonov ter po načelih kodeksa. S svojim osebnim 
zgledom optimizma, spoštljivosti, strpnosti, humanosti, empatije 
in drugih vrednot aktivno spodbuja in usmerja bolnika s sladkorno 
boleznijo na poti do sprejetja lastne bolezni in opolnomočenja. 

•	 Laični svetovalec pri svojem delu ni strokovni zdravstveni delavec 
in se kot tak mora izogniti vsakršnemu komentiranju ali postavlja-
nju diagnoz in pojasnjevanju zdravstvenih stanj. Laični svetovalec 
ne sme opravljati nalog s področja zdravstvene dejavnosti (aplika-
cija zdravil, merjenje sladkorja) in ne izvaja promocije medicinsko-
-tehničnih pripomočkov. Laični svetovalec v okviru svojega dela 
bolniku ne sme vsiljevati lastnih prepričanj in podajati mnenj zunaj 
okvirov laičnega svetovanja.

•	 Laični svetovalec ima pravico in dolžnost, da se stalno usposablja in 
pridobiva veščine na področju laičnega svetovanja.

S svojim delovanjem v društvih in zunaj njih laični svetovalci podpi-
rajo zdrav življenjski slog vsakega posameznika, skupin in celotne lokal-
ne skupnosti. Laični svetovalci imajo aktivno vlogo pri organiziranju in 
izvajanju aktivnosti, ki spodbujajo preprečevanje in obvladovanje slad-
korne bolezni in v vseh aktivnostih, ki so v širšem družbenem interesu 
za zdravo življenje.
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KODEKS ETIČNIH NAČEL 
ZA LAIČNO SVETOVANJE

1. Zakaj etični kodeks laičnega svetovanja in njegov namen

1.1. Kodeks etičnih načel za laično svetovanje (v nadaljevanju: Etični ko-
deks) laičnega svetovanja je osnovni nabor vrednot, načel, pravil, pravic 
in dolžnosti, ki jim laično svetovanje sledi, jih upošteva in udejanja. Etični 
kodeks je podlaga in usmeritev za vse kolektivne (društva in druge) in in-
dividualne (laične svetovalce, bolnike s sladkorno boleznijo) deležnike na 
področju laičnega svetovanja ter opredeljuje njihova medsebojna razmerja.

Izhodiščni namen Etičnega kodeksa je opredeliti bistvena načela delo-
vanja in vloge vseh deležnikov na področju laičnega svetovanja in s tem 
zagotavljati osnovo za vzpostavitev enovite oblike in vsebine laičnega 
svetovanja, ki bo omogočila največjo zaščito vseh deležnikov v sistemu 
laičnega svetovanja, navzven pa jasno izkazuje verodostojnost, zavedanje 
odgovornosti in zavezanosti transparentnosti.

1.2. Etični kodeks sledi temeljnim opredelitvam in usmeritvam medna-
rodnih in slovenskih pravnih in drugih dokumentov za uresničevanje 
in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, še zlasti pa pravic 
pacientov in bolnikov ter urejanje prostovoljstva.

1.3. Etični kodeks je skupna etična osnova in usmeritev vseh, ki kakor 
koli sodelujejo pri uresničevanju Nacionalnega programa za obvlado-
vanje sladkorne bolezni v Republiki Sloveniji v obdobju 2010–2020 in 
uresničujejo tudi neposredno njegovo usmeritev, da lahko »bolniki, ki 
so izkušeni v samovodenju in samooskrbi sladkorne bolezni, s svojim 
znanjem in zgledom pomagajo bolnikom, njihovim svojcem in bližnjim 
pri samovodenju bolezni oz. spreminjanju načina življenja«, saj naloge 
zdravstvenega sistema učinkovito dopolnjujejo bolnikovi bližnji, zdru-
ženja bolnikov s sladkorno boleznijo in drugi laični svetovalci.
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2. Temeljne vrednote 

Laično svetovanje za sladkorne bolnike se vključuje v celoten sistem or-
ganiziranega prostovoljskega delovanja, zdravstvene preventive in pod-
pore pri zdravstveni oskrbi bolnikov s sladkorno boleznijo. Za izhodi-
šče svojega delovanja prevzema splošno uveljavljene vrednote, načela in 
pravila prostovoljstva in humanitarnosti, ki pa jih glede na specifičnost 
področja in način delovanja smiselno nadgrajuje. 

Kodeks upošteva temeljne etične vrednote: 

Odgovornost je zavedanje in sposobnost zavestno sprejemati posledi-
ce svojih ravnanj, odločitev ali sporočil. Odgovornost je vedno odvisna 
od podeljenega zaupanja, s katerim oseba razpolaga oziroma ji je dano.

Zaupnost je lastnost, ki se nanaša na nekaj, za kar se ne želi, da bi ve-
del še kdo drug poleg osebe, kateri se zaupa, pove.

Spoštovanje je pozitiven odnos do sočloveka zaradi njega samega.

Svobodna volja je možnost ali sposobnost posameznika, da lahko 
svobodno izbira in pri tem ni omejen, oviran oziroma pod pritiskom.

3. Opredelitev pojmov 

•	 Etični kodeks uporablja za »diabetika« in »diabetes« ter za »slad-
kornega bolnika« na podlagi posveta z Diabetološkim združenjem 
Slovenije dosledno oznako-besedno zvezo »bolnik s sladkorno bo-
leznijo« in »sladkorna bolezen«. 

•	 V Etičnem kodeksu uporabljeni izrazi v prvem sklonu ednine mo-
škega spola se nanašajo na oba spola in množino.
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4. Splošna etična načela laičnega svetovanja  
v zvezi s sladkorno boleznijo 

4.1. Laično svetovanje za bolnike s sladkorno boleznijo je humanitarna 
in prostovoljska dejavnost, ki pripomore k čim boljši samooskrbi (opol-
nomočenju) posameznega bolnika s sladkorno boleznijo in uspešnemu 
obvladovanju sladkorne bolezni v Republiki Sloveniji. 

Laično svetovanje mora biti vselej v pomoč in korist bolnika s slad-
korno boleznijo; tega ne sme ogroziti noben drug ali drugačen interes 
ali namen.

4.2. Laično svetovanje temelji na medsebojnem spoštovanju, kulturnem 
dialogu in vzajemni zaupnosti med vsemi udeleženci. Varovanje osebnih 
podatkov laičnega svetovalca in uporabnika ter zaupnost vsebine njune-
ga sodelovanja je zaveza vseh udeležencev.

4.3. Bolnik s sladkorno boleznijo in njegovi svojci ter bližnji imajo pravi-
co do podpore in pomoči v okviru laičnega svetovanja ne glede na biolo-
ške, osebnostne, statusne, etnične, verske, ideološke in politične razlike 
ali druge okoliščine. Vse osebe, ki izrazijo interes za to podporo in po-
moč, sprejmejo izvajalci laičnega svetovanja takšne, kakršne so, in upo-
števajo pozitivne dejavnike njihovih življenjskih situacij.

4.4. Izvajalci laičnega svetovanja so društva bolnikov s sladkorno bole-
znijo (v nadaljevanju: društva), laični svetovalci v društvih, Zveza dru-
štev diabetikov Slovenije (v nadaljevanju: ZDDS) in tudi drugi deležniki, 
ki sprejemajo načela in določbe tega kodeksa in jih registrira ZDDS.

4.5. Društva so temeljni nosilci organiziranega kolektivnega in indivi-
dualnega laičnega svetovanja, ki to svojo vlogo uresničujejo s predava-
nji, pogovori, z organiziranjem meritev v sodelovanju z zdravstvenimi 
ustanovami, laičnimi svetovalci ter na druge načine, ki so dogovorjeni in 
opredeljeni v dogovoru z zdravstvenimi in drugimi ustanovami v svojih 
okoljih in ZDDS.

Društva imajo stalne, posebne koordinatorje za pomoč in usmerjanje 
dela laičnih svetovalcev ter izvajanje vseh drugih nalog v zvezi z laičnim 
svetovanjem v svojih okoljih.
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4.6. ZDDS deluje kot promotor laičnega svetovanja: skrbi za utrjevanje 
prepoznavnosti, verodostojnosti in ugleda laičnih svetovalcev med bol-
niki s sladkorno boleznijo in njihovimi svojci, v strokovnih krogih in 
najširši javnosti. ZDDS tudi skrbi za prepoznavnost laičnih svetovalcev z 
ustreznim znakom, izkaznico ali drugim dokumentom.

4.7. ZDDS skrbi za koordinacijo delovanja laičnega svetovanja ter zagota-
vlja strokovno, tehnično-administrativno in finančno podporo delovanju 
laičnih svetovalcev, še zlasti v zvezi z izvajanjem zakona o prostovoljstvu.

4.8. ZDDS skrbi za ustrezno usposabljanje laičnih svetovalcev ter pomoč 
in podporo pri njihovem delovanju. Laičnim svetovalcem izdaja potrdila 
o opravljenem usposabljanju in prostovoljskem delu.

4.9. ZDDS skrbi za zaščito integritete in zasebnosti laičnih svetovalcev. 
Ob tem spoštuje njihovo svobodno voljo in odločitev za opravljanje/pre-
kinitev/prenehanje laičnega svetovanja.

4.10. Laični svetovalci izvajajo svojo vlogo individualnega laičnega sve-
tovanja v neposrednih stikih z bolniki v društvih, v katerih delujejo, kot 
tudi z drugimi bolniki, ki se obrnejo nanje za podporo in pomoč. 

S svojim delovanjem v društvih in zunaj njih podpirajo zdrav ži-
vljenjski slog vsakega posameznika, skupin in lokalne skupnosti; imajo 
aktivno vlogo v aktivnostih za preprečevanje in obvladovanje sladkor-
ne bolezni ter v drugih aktivnostih, ki so v širšem družbenem interesu 
za zdravo življenje.

5. Etična načela laičnega svetovalca 

I.

5.1. Laični svetovalec lahko postane vsak bolnik s sladkorno boleznijo, 
ki je sam kot opolnomočeni bolnik prepoznaven in cenjen v svojem dru-
štvu in okolju ter je kot bolnik prostovoljec pripravljen aktivno in kon-
kretno s svojim znanjem, izkušnjami ter izpričanimi pozitivnimi oseb-
nostnimi lastnostmi pomagati drugim bolnikom s sladkorno boleznijo. 
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5.2. Laični svetovalec ima pravico in dolžnost biti seznanjen s tem ko-
deksom delovanja. Pri svojem delu je zavezan k upoštevanju njegovih 
načel, kakor tudi k spodbujanju drugih deležnikov, da upoštevajo načela 
kodeksa.

5.3. Laični svetovalec skrbi za svojo samopodobo-identiteto: spoštuje te-
meljne človekove vrednote; sledi moralnemu nauku, da ne stori drugemu 
tega, kar ne želi, da bi drugi storili njemu; odgovorno skrbi za svoje zdrav-
je in je opolnomočen bolnik s sladkorno boleznijo; je telesno, duševno, 
duhovno in socialno zrela osebnost, ki je sposobna sožitja z ljudmi in so ji 
vodilo v življenju in v odnosih do drugih ljudi humanost, sposobnost em-
patije, človekoljubnost, dobrohotnost, optimizem, spoštljivost, strpnost, 
razumevanje in sprejemanje drugačnosti, umirjenost in zaupljivost.

5.4. Laični svetovalec z osebnim zgledom varuje ugled laičnega sveto-
vanja, ravna in se vede tako, da pripomore h krepitvi zaupanja javnosti 
in predvsem bolnikov s sladkorno boleznijo v vlogo in pomen laičnega 
svetovanja v svoje delo ter integriteto.

5.5. Laični svetovalec opravlja svojo vlogo častno, samostojno in odgo-
vorno v okviru in na podlagi ustave, mednarodnih dokumentov o člo-
vekovih pravicah, še posebno glede zdravja, zakonov in podzakonskih 
predpisov, in v mejah tega kodeksa, pri čemer mu je osnovno vodilo delo 
v javno korist in korist bolnika.

5.6. Laični svetovalec daje svojo pomoč enako vestno in odgovorno sle-
hernemu bolniku, ki to pomoč išče, ne glede na spol, narodnost, versko 
pripadnost, politično prepričanje, socialni in ekonomski položaj.

5.7. Laični svetovalec spodbuja bolnika s sladkorno boleznijo k optimi-
stičnemu pogledu; usmerja ga v zdravstveno službo za premagovanje 
zdravstvenih problemov; spodbuja ga za redne zdravstvene kontrole, za 
upoštevanje priporočil in nasvetov zdravstvenih strokovnjakov; spodbu-
ja ga za telesne aktivnosti, zdravo prehrano, opuščanje nezdravih navad; 
spodbuja ga k premagovanju različnih praktičnih težav v življenju, ki jih 
povzroča sladkorna bolezen, in mu pri tem tudi skuša pomagati (dru-
ženje, po potrebi spremljanje na preiskave, obiski – še zlasti v domovih, 
ostarelih, ki živijo sami); posreduje mu koristne splošne informacije, ga 
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seznanja s pravicami pacientov in še zlasti bolnikov s sladkorno bolezni-
jo; ga obvešča, kam naj se obrne za dodatne verodostojne informacije 
(ne da bi dajal prednost določeni izbiri!); svetuje in pomaga pri tehnič-
nih težavah z medicinsko-tehničnimi pripomočki (če jih laični svetova-
lec sam uporablja).

5.8. Laični svetovalec ima pravico in dolžnost, da se stalno usposablja, 
seznanja z novostmi ter pridobiva nova znanja in veščine na področju 
laičnega svetovanja. Laični svetovalec sodeluje pri vseh oblikah usposa-
bljanja za laične svetovalce, ki jih organizirajo ZDDS ali pristojne zdra-
vstvene in druge ustanove v sodelovanju z ZDDS oz. društvi.

5.9. Dobro počutje in zdravje laičnega svetovalca med njegovim delova-
njem ali zaradi njega ne smeta biti ogrožena.

5.10. Laični svetovalec ima po predhodnem dogovoru s koordinatorjem 
oz. v svojem društvu pravico do uporabe tehničnih in drugih pripomoč-
kov ter sredstev, ki so nujno potrebni za izvajanje laičnega svetovanja 
(računalnik, snemalne in fotografske naprave). 

5.11. Laični svetovalec ima kadar koli pravico do svobodne odločitve o 
prenehanju opravljanja nalog laičnega svetovanja. Prenehanje opravlja-
nja nalog laičnega svetovanja pa ne sme nikakor biti v škodo bolnika, s 
katerim je laični svetovalec delal. Svojo odločitev mora sporočiti koordi-
natorjem za laično svetovanje v svojem društvu oz. ZDDS, ki v sodelo-
vanju s prizadetim bolnikom poskrbijo tudi za ustreznega namestnika.

II.

5.12. Pri svojem delu in v dialogu z bolnikom laični svetovalec spoštuje 
osebnost, stališča, vrednote, čustveno doživljanje in življenjske okolišči-
ne bolnika s sladkorno boleznijo (varuje dostojanstvo, zasebnost, avto-
nomijo in individualnost posameznika, upošteva njegovo kulturo in vre-
dnote ter si prizadeva uporabljati njemu razumljiv jezik in raven komu-
niciranja). Zato laični svetovalec pri svojem delu ne sme vsiljevati svojih 
osebnih prepričanj in podajati mnenj zunaj okvirov laičnega svetovanja. 
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5.13. Laični svetovalec upošteva razlike med bolniki, ki so povezane s 
starostjo, spolom, socialno-ekonomskim položajem, zdravstvenim sta-
njem in še zlasti s specifičnimi in subjektivnimi problemi, ki jih povzroča 
sladkorna bolezen.

5.14. Laični svetovalec je še posebej pozoren pri zagotavljanju pomoči 
mladoletnikom in osebam s posebnimi potrebami; vse aktivnosti mora-
jo biti usklajevane s starši, skrbniki oz. njihovimi zakonitimi zastopniki.

5.15. Laični svetovalec mora bolnika s sladkorno boleznijo že na začetku 
seznaniti s pričakovanji, vsebino, načinom ter obsegom mogoče pomoči 
(ki je opredeljena s projektom »Laični svetovalci«) ter mu posredovati 
vse pomembne informacije o njegovih pravicah ter o možnostih in nači-
nu njihove uveljavitve.

5.16. Laični svetovalec izvaja vse svoje dejavnosti na podlagi skrbnih pri-
prav in v skladu z dogovori z bolnikom.

5.17. Če laični svetovalec oceni, da ne more pomagati bolniku s sladkor-
no boleznijo, ki se je obrnil nanj (bodisi zaradi pomanjkanja ustreznega 
znanja in izkušenj, preobremenjenosti z drugim delom ali nepremaglji-
vih osebnih zadržkov), mora s tem bolnika seznaniti že ob prvem stiku 
na zanj sprejemljiv način in mu hkrati pomagati, da dobi potrebno in 
iskano pomoč.

5.18. Laični svetovalec se mora v stikih z bolnikom s sladkorno bole-
znijo dosledno izogibati določanju in komentiranju diagnoz, komenti-
ranju izsledkov medicinskih izvidov ter napovedim poteka bolezni in 
zdravljenja, ne more pojasnjevati različnih možnosti zdravljenja, ne daje 
mnenj in ne izvaja aktivnosti (meritve krvnega sladkorja, svetovanje in 
izvajanje terapije z zdravili, patronažna skrb in nega ipd.), ki spadajo 
v delokrog zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ne izva-
ja promocije medicinsko-tehničnih pripomočkov, ne daje mnenj glede 
predpisane terapije z zdravili in medicinskega vodenja bolezni ter zdra-
vstvenih problemov.

5.19. Laični svetovalec s svojim delovanjem ne sme ogrožati oziroma 
poslabšati zdravstvenega stanja ali oskrbe uporabnika. 
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5.20. Laični svetovalec sodeluje z zdravstvenim timom bolnika s slad-
korno boleznijo, z referenčno ambulanto in drugimi strokovnimi usta-
novami, ki so kakor koli povezane z zdravstveno oskrbo bolnika, na svo-
jo pobudo ali na pobudo omenjenih deležnikov; v vsakem primeru pa 
na podlagi predhodnega pisnega soglasja – dogovora z bolnikom in nje-
govim zdravstvenim timom.

5.21. Laični svetovalec prenaša kakršne koli želje, potrebe, probleme 
bolnika s sladkorno boleznijo deležnikom iz predhodnega odstavka le 
na podlagi pisnega pooblastila bolnika.

5.22. Laični svetovalec mora spoštovati zaupnost podatkov in informa-
cij, ki jih je pridobil v stikih z bolnikom s sladkorno boleznijo, še zla-
sti o njegovem zdravstvenem stanju, vzrokih in posledicah tega stanja. 
Zdravstvenim delavcem in sodelavcem lahko posreduje te podatke in 
informacije le s privoljenjem bolnika ali njegovega pravnega zastopnika.

5.23. Laični svetovalec ne sprejema materialnih daril ali nematerialnih 
uslug v zvezi z opravljenim delom za bolnika s sladkorno boleznijo in ne 
sme nikakor zlorabiti medsebojnega zaupanja ali možnosti za kakršno 
koli okoriščanje.

6. Etična načela bolnika s sladkorno boleznijo 

6.1. Bolnik s sladkorno boleznijo ima pravico in dolžnost biti seznanjen 
z etičnim kodeksom laičnega svetovanja in je pri prejemanju tovrstne 
pomoči zavezan k upoštevanju njegovih načel.

6.2. Bolnik s sladkorno boleznijo, ki je mladoletna oseba ali oseba s po-
sebnimi potrebami, lahko koristi laično svetovanje ob pisnem soglasju 
staršev, zakonitega zastopnika oziroma skrbnika.

6.3. Bolnik s sladkorno boleznijo ima pravico zavrniti laičnega svetovalca.

6.4. Bolnik s sladkorno boleznijo se zaveda in spoštuje dragocenost po-
nujene podpore in pomoči laičnega svetovanja ter časa, znanja in oseb-
nih izkušenj, ki jih temu nameni laični svetovalec.
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 7. Spoštovanje Etičnega kodeksa

O nespoštovanju Etičnega kodeksa in njegovih kršitvah na pobudo pri-
zadetih odloča organ ZDDS, ki je pristojen za vodenje postopkov ugota-
vljanja kršitev v ZDDS.

 
8. Sprejemanje in spreminjanje Etičnega kodeksa

Etični kodeks sprejema skupščina ZDDS.
Na pobudo društev, organov ZDDS in laičnih svetovalcev tudi razpra-

vlja in odloča o spremembah in dopolnitvah kodeksa.
Etični kodeks je na podlagi širše predhodne razprave in na predlog 

delovnih skupin ZDDS in Diabetološkega združenja Slovenije na svoji 
seji 14. septembra 2016 sprejel izvršni odbor ZDDS.

Ljubljana, 14, septembra 2016 



50

I.8 Pravilnik o laičnem svetovanju 
in laičnih svetovalcih2

I.    

1. člen

S tem pravilnikom se urejajo organizacija, način izvajanja pravic in dol-
žnosti laičnih svetovalcev, društev bolnikov s sladkorno boleznijo (v na-
daljevanju: društva) ter organov ZDDS, fi nanciranje in druga vprašanja, 
ki jih je treba urediti za izvajanje projekta »Laični svetovalci«.

                                                               

2. člen

ZDDS kot humanitarna in prostovoljska organizacija na socialnem in 
zdravstvenem področju in prostovoljno združenje društev v Republiki 
Sloveniji organizira in izvaja sama in v sodelovanju s svojimi članicami 
laično svetovanje in projekt »Laični svetovalci«. Tako 

•	 uresničuje enega pomembnih ciljev Nacionalnega programa obvla-
dovanja sladkorne bolezni v RS v obdobju 2010–2020 in

•	 se vključuje v celoten sistem organiziranega družbeno koristnega 
in prostovoljskega delovanja, zdravstvene preventive ter podpore 
zdravstveni oskrbi bolnikov. 

Za izhodišče svojega delovanja prevzema splošno uveljavljene vre-
dnote, načela in pravila prostovoljstva in humanitarnosti, ki pa jih glede 
na specifi čnost področja in načina delovanja smiselno nadgrajuje. 

2 Glej pojasnilo pod črto k točki 1.7.
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3. člen

Temeljna izhodišča, cilji in namen ter pravila organizacije in delova-
nja sistema laičnega svetovanja in laičnih svetovalcev so poleg splošnih 
pravnih predpisov o prostovoljstvu projekt »Laični svetovalci«, ki ga je 
sprejela Skupščina ZDDS 2015. leta, Kodeks etičnih načel za laično sve-
tovanje (v nadaljevanju: Etični kodeks) in ta pravilnik.

4. člen

Izvajalci laičnega svetovanja so društva, laični svetovalci v društvih, 
ZDDS in tudi drugi deležniki, ki sprejemajo načela in določbe Etičnega 
kodeksa in jih registrira ZDDS.

5. člen

Društva so temeljni nosilci organiziranega kolektivnega in individual-
nega laičnega svetovanja, ki to svojo vlogo uresničujejo s predavanji, po-
govori, z laičnimi svetovalci ter na druge načine, ki so dogovorjeni in 
opredeljeni v dogovoru z zdravstvenimi ali drugimi ustanovami v svojih 
okoljih in ZDDS.

Društva imajo stalne, primerno usposobljene koordinatorje za pomoč 
in usmerjanje dela laičnih svetovalcev ter izvajanje vseh drugih nalog v 
zvezi z laičnim svetovanjem v svojih okoljih.

6. člen 

ZDDS deluje kot promotor laičnega svetovanja: skrbi za utrjevanje pre-
poznavnosti, verodostojnosti in ugleda laičnih svetovalcev med bolniki 
s sladkorno boleznijo in njihovimi svojci, v strokovnih krogih in najširši 
javnosti. ZDDS tudi skrbi za prepoznavnost laičnih svetovalcev z ustre-
znim znakom, izkaznico ali drugim dokumentom.

ZDDS skrbi za koordinacijo delovanja laičnega svetovanja ter zagota-
vlja strokovno, tehnično-administrativno in finančno podporo delovanju 
laičnih svetovalcev, še zlasti v zvezi z izvajanjem zakona o prostovoljstvu.
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ZDDS skrbi za ustrezno usposabljanje laičnih svetovalcev in koordi-
natorjev za laično svetovanje v društvih ter pomoč in podporo pri njiho-
vem delovanju. Laičnim svetovalcem in koordinatorjem izdaja potrdila 
o opravljenem usposabljanju in prostovoljskem delu.

ZDDS skrbi za zaščito integritete in zasebnosti laičnih svetovalcev. Ob 
tem spoštuje njihovo svobodno voljo in odločitev za opravljanje/preki-
nitev/prenehanje laičnega svetovanja.

7. člen

Laični svetovalci izvajajo svojo vlogo individualnega laičnega svetovanja 
v neposrednih stikih z bolniki v društvih, v katerih delujejo, kot tudi z 
drugimi bolniki, ki se obrnejo nanje za podporo in pomoč. 

S svojim delovanjem v društvih in zunaj njih podpirajo zdrav življenj-
ski slog vsakega posameznika, skupin in lokalne skupnosti; imajo aktiv-
no vlogo v aktivnostih za preprečevanje in obvladovanje sladkorne bole-
zni ter v drugih aktivnostih, ki so v širšem družbenem interesu za zdravo 
življenje. 

II.

8. člen

Laični svetovalec lahko postane vsak bolnik s sladkorno boleznijo, ki je 
sam kot opolnomočeni bolnik prepoznaven in cenjen v svojem društvu 
in okolju ter je kot bolnik prostovoljec pripravljen aktivno in konkretno 
s svojim znanjem, izkušnjami ter izpričanimi pozitivnimi osebnostmi la-
stnostmi pomagati posameznim drugim bolnikom s sladkorno boleznijo. 

9. člen

Laični svetovalec postane kandidat, ki 

•	 sam izrazi interes ali ga z njegovim soglasjem evidentira društvo;
•	 je seznanjen z vlogo in cilji projekta »Laični svetovalci« in delova-

njem ZDDS in društva;
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•	 je opravil program usposabljanja za laične svetovalce, ki ga je orga-
nizirala ZDDS;

•	 pozna zakon o prostovoljstvu RS, Etični kodeks, in 
•	 sklene dogovor o opravljanju vloge laičnega svetovalca ter 
•	 podpiše izjavo, da ni zakonskih ovir za opravljanje vloge laičnega 

svetovalca, ki jih določa zakon kot ovire za opravljanje prostovolj-
nega dela.

10. člen

Dogovor o opravljanju vloge laičnega svetovalca podpišejo pooblaščena 
predstavnika ZDDS in društva, v katerem deluje laični svetovalec, ter 
laični svetovalec. 

Z dogovorom se v skladu s tem pravilnikom določijo vsebina dela la-
ičnega svetovalca, čas trajanja dogovora in območje delovanja laičnega 
svetovalca, pravice in obveznosti laičnega svetovalca in ZDDS, izvajanje 
usposabljanja in pokrivanja materialnih stroškov laičnega svetovalca, 
varstvo osebnih podatkov, način reševanja vseh vprašanj med laičnim 
svetovalcem in ZDDS.

Laični svetovalec ima kadar koli pravico do svobodne odločitve o 
prenehanju opravljanja nalog laičnega svetovanja. Prenehanje opravlja-
nja nalog laičnega svetovanja pa nikakor ne sme biti v škodo bolnikov s 
sladkorno boleznijo, s katerimi je laični svetovalec delal. Svojo odločitev 
mora sporočiti koordinatorjem za laično svetovanje v svojem društvu 
oz. ZDDS, ki v sodelovanju s prizadetim bolnikom s sladkorno boleznijo 
poskrbijo tudi za ustreznega namestnika.

Ta dogovor preneha veljati tudi, če nastopijo razlogi iz 2. alineje 21. 
člena zakona o prostovoljstvu.

11. člen

Laični svetovalec se uradno legitimira z dogovorom iz 10. člena tega pra-
vilnika in drugimi identifikacijskimi dokazili, ki jih uradno izda ZDDS.
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12. člen 

Pravice in obveznosti laičnega svetovalca so predvsem:

•	 opravljanje vloge laičnega svetovalca na podlagi dogovora iz 10. 
člena tega pravilnika in Etičnega kodeksa;

•	 sodelovanje pri usposabljanjih, ki jih organizira ZDDS; 
•	 sodelovanje z vodstvom svojega društva, njegovim koordinatorjem 

za laično svetovanje in mentorjem; 
•	 varovanje zaupnih podatkov ZDDS in osebnih podatkov bolnikov 

s sladkorno boleznijo, s katerimi se je seznanil pri opravljanju vloge 
laičnega svetovalca v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov;

•	 upravičenost do povračila materialnih stroškov v skladu z zakonom 
in dogovorom;

•	 pridobitev potrdila o opravljanem delu, če ga zahteva oziroma po-
trebuje;

•	 poročanje o svojem delu v skladu z navodili ZDDS;
•	 sodelovanje pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na delo laičnih sve-

tovalcev;
•	 vložitev zahteve za izpolnitev obveznosti ali prenehanja kršitve pra-

vic na organ upravljanja ZDDS
•	 in druge, določene z zakonom.

Laični svetovalec sodeluje z zdravstvenim timom bolnika s sladkorno 
boleznijo, z referenčno ambulanto in drugimi strokovnimi ustanovami, 
ki so kakor koli povezane z zdravstveno oskrbo bolnika, na svojo po-
budo ali pobudo omenjenih deležnikov; v vsakem primeru pa samo na 
podlagi predhodnega pisnega soglasja – dogovora z bolnikom s sladkor-
no boleznijo in njegovim zdravstvenim timom.
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III.

13. člen

Društva aktivno sodelujejo pri izvajanju projekta »Laični svetovalci«, 
predvsem:

•	 z zagotavljanjem vsestranske mogoče pomoči laičnim svetovalcem 
pri njihovem delu;

•	 s stalnim evidentiranjem kandidatov za laične svetovalce;
•	 z motiviranjem bolnikov s sladkorno boleznijo za izkoriščanje po-

moči laičnih svetovalcev;
•	 s sodelovanjem z mrežo izvajalcev javne zdravstvene službe v svo-

jem okolju;
•	 z izvajanjem anket med bolniki o njihovih izkušnjah z laičnimi sve-

tovalci;
•	 s sodelovanjem z ZDDS pri vodenju evidenc o delu laičnih sveto-

valcev ter pripravljanju in izvajanju drugih aktivnosti v zvezi z laič-
nimi svetovalci.

V društvih imenujejo koordinatorje za laične svetovalce, ki so opera-
tivni nosilci in koordinatorji aktivnosti v zvezi z laičnim svetovanjem in 
delovanjem laičnih svetovalcev.

Društva pripravljajo letna poročila o delu svojih laičnih svetovalcev.

14. člen

ZDDS:

•	 skrbi za promocijo laičnega svetovanja in laičnih svetovalcev;

•	 sama in v sodelovanju z društvi zagotavlja pomoč laičnim svetoval-
cem ter skrbi za spoštovanje in zagotavljanje njihovih pravic;

•	 organizira usposabljanje kandidatov za laične svetovalce in laične 
svetovalce in jim o tem izda ustrezna potrdila;

•	 izvaja aktivnosti v zvezi z mentorstvom za laične svetovalce;
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•	 koordinira delo društev glede laičnih svetovalcev;

•	 ureja dogovore z javnimi zavodi o opravljanju dela laičnih sveto-
valcev;

•	 zagotavlja sredstva za kritje stroškov laičnih svetovalcev v skladu z 
zakonom in s tem pravilnikom;

•	 sodeluje s strokovnimi združenji in drugimi, ki so pomembni za 
izvajanje projekta »Laični svetovalci«;

•	 skrbi za delovna srečanja koordinatorjev za laično svetovanje in la-
ične svetovalce;

•	 vodi evidenco in pripravlja zbirna poročila v skladu z zakonom;

•	 na željo laičnih svetovalcev izdaja potrdila o opravljenem delu; 

•	 podeljuje priznanja laičnim svetovalcem in daje predloge za držav-
na priznanja za prostovoljstvo.

15. člen

Programski svet za izvajanje projekta »Laični svetovalci«

•	 koordinira in usmerja izvajanje projekta;

•	 pripravlja programe za usposabljanje kandidatov za laične svetoval-
ce in za laične svetovalce;

•	 organizira delovne posvete s koordinatorji v društvih za laično sve-
tovanje in laične svetovalce;

•	 obravnava pobude laičnih svetovalcev, koordinatorjev, društev in 
organov ZDDS;

•	 aktivno sodeluje v aktivnostih evidentiranja kandidatov za laične 
svetovalce,

•	 aktivno sodeluje pri organiziranju mentorstva,

•	 izvršnemu odboru ZDDS podaja predloge za sklenitev dogovorov s 
kandidati za laične svetovalce.
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Programski svet ima do 15 članov. Sestavljajo ga člani društev in orga-
nov ZDDS, laični svetovalci, diabetologi in drugi strokovnjaki za podro-
čje sladkorne bolezni ter za posamezne vidike izvajanja projekta »Laični 
svetovalci«.

Predsednika, podpredsednika in člane programskega sveta imenuje 
izvršni odbor ZDDS (v nadaljevanju: IO ZDDS) za štiri leta. 

Mandat programskega sveta je vezan na mandat IO ZDDS.
Delo programskega sveta vodi predsednik, v njegovi odsotnosti oz. z 

njegovim pooblastilom pa podpredsednik.

16. člen

ZDDS organizira in izvaja usposabljanje za kandidate za laične svetoval-
ce, dopolnilno usposabljanje za laične svetovalce in za koordinatorje za 
laično svetovanje. 

Vsak kandidat za laičnega svetovalca opravi začetni (uvodni) semi-
nar. Program obsega teoretično in praktično seznanitev kandidatov s sis-
temom organiziranega prostovoljstva, z vsebino in načinom delovanja 
laičnih svetovalcev, delovanjem ZDDS, Etičnim kodeksom in drugimi 
njenimi akti, pravicami in obveznostmi laičnega svetovalca, delovanjem 
zdravstvene mreže in drugih deležnikov, ki so pomembni za obvladova-
nje sladkorne bolezni. Posebna pozornost je namenjena tudi posame-
znim vidikom, ki so še posebej pomembni za delo laičnih svetovalcev 
(komuniciranje in drugo).

ZDDS vsaj enkrat na leto pripravi delovno srečanje laičnih svetoval-
cev in koordinatorjev, na katerem se

•	 izmenjajo informacije in izkušnje iz dela laičnih svetovalcev;

•	 izvedejo dodatna teoretična in praktična usposabljanja glede izbra-
nih in predlaganih vsebin za izboljšanje dela laičnih svetovalcev;

•	 opravijo tudi stimulativni preizkusi znanja za krepitev uspešnega in 
kakovostnega dela laičnih svetovalcev.

Programski svet pripravlja programe usposabljanja v sodelovanju s 
strokovnimi organizacijami in združenji za področje sladkorne bolezni 
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in drugimi na podlagi predlogov in pobud društev, koordinatorjev in 
laičnih svetovalcev. 

ZDDS izda kandidatu oz. laičnemu svetovalcu ustrezno potrdilo o 
udeležbi pri posamezni obliki usposabljanja.

17. člen

Na pobudo laičnega svetovalca oz. predhodnega dogovora med laičnim 
svetovalcem, koordinatorjem za laično svetovanje oz. vodstvom društva 
zagotavljajo ZDDS in društva po potrebi mentorje za delovanje posame-
znih laičnih svetovalcev oz. skupino laičnih svetovalcev za kakovostno 
opravljanje vloge laičnih svetovalcev na posameznem območju.

Mentorstvo obsega pomoč pri organizaciji in izvajanju dela laičnega 
svetovalca, podporo pri opravljanju laičnega svetovanja ter evalvacijo 
kakovosti opravljanja dela laičnega svetovalca.

Mentor je lahko opravilno sposobna polnoletna oseba, ki po prosto-
voljskih, strokovnih ali delovnih izkušnjah presega izkušnje oseb, ki želijo 
oz. že opravljajo vlogo laičnega svetovalca, ter izpolnjuje zakonske pogo-
je za opravljanje mentorstva za prostovoljno delo. Mentor je ob aktivnih 
zdravstvenih delavcih in sodelavcih lahko tudi vsak upokojeni zdravnik, 
medicinska sestra, farmacevt in kdo drug, ki je pripravljen sodelovati z 
društvi in sladkornimi bolniki, ali izkušeni aktivist v društvih in ZDDS.

Mentorje imenuje po predhodnem mnenju in dogovoru IO ZDDS oz. 
vodstvo društva. 

IV. 

18. člen

ZDDS podeljuje nagrade in priznanja laičnim svetovalcem po pravilih, 
določenih s statutom in drugimi akti ZDDS, in po postopku za podelje-
vanje priznanj in nagrad v ZDDS. 
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19. člen

Laični svetovalec ne sprejema materialnih daril ali nematerialnih uslug 
v zvezi z opravljenim delom za bolnika s sladkorno boleznijo in ne sme 
nikakor zlorabiti medsebojnega zaupanja ali možnosti za kakršno koli 
okoriščanje.

Laični svetovalec je upravičen do povračila potnih in drugih materi-
alnih stroškov, ki jih ima v zvezi z opravljanjem dela laičnega svetovalca.

Laični svetovalec je upravičen do povračila stroškov uporabe lastnih 
tehničnih sredstev le ob predhodnem dogovoru s koordinatorjem o 
uporabi teh sredstev za opravljanje nalog laičnega svetovalca in njegovi 
potrditvi v društvu.

Stroški morajo biti dokumentirani in potrjeni v društvu.
Te stroške krije ZDDS v skladu s pravili, ki jih uporablja za kritje ena-

kih stroškov v okviru ZDDS.
ZDDS krije stroške za organizacijo in izvedbo usposabljanja, gradiva 

za laične svetovalce, srečanja laičnih svetovalcev in koordinatorjev, delo 
Programskega sveta in izdelavo priznanj za laične svetovalce.

V.

20. člen

Laični svetovalec mora spoštovati zaupnost podatkov in informacij, ki 
jih je pridobil v stikih z bolnikom s sladkorno boleznijo, še zlasti o nje-
govem zdravstvenem stanju, vzrokih in posledicah tega stanja. Zdra-
vstvenim delavcem in sodelavcem lahko posreduje te in druge bolniko-
ve osebne podatke ter informacije le s pisnim privoljenjem bolnika ali 
njegovega pravnega zastopnika.

Organi ZDDS in vodstva društev v okviru svojih pristojnosti in poseb-
nih nalog na področju izvajanja laičnega svetovanja in delovanja laičnih 
svetovalcev skrbijo za spoštovanje določbe iz prvega odstavka tega člena, 
varstvo osebnih podatkov in integriteto laičnih svetovalcev ter po potrebi 
sprejemajo ukrepe v skladu z zakonom in aktom ZDDS za to področje.
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VI.

21. člen

ZDDS skrbi za predstavitev dobrih praks na področju laičnega svetova-
nja in delovanja laičnih svetovalcev, za spodbujanje bolnikov s sladkorno 
boleznijo in laičnih svetovalcev ter o dostopnosti laičnih svetovalcev prek 
glasila »Sladkorna« in drugih oblik obveščanja društev in najširše javnosti.

O posameznih laičnih svetovalcih se objavijo podatki o imenu in dru-
štvu, v katerem delujejo, vsi drugi pa le ob soglasju laičnih svetovalcev.

VII.

22. člen

ZDDS vodi evidenco laičnih svetovalcev in o njihovem delu v skladu z 
zakonom.

23. člen

ZDDS pripravlja letno zbirno poročilo o delu laičnih svetovalcev v skla-
du z zakonom na podlagi poročil laičnih svetovalcev.

Laični svetovalci pripravijo poročila o svojem delu v posameznem 
letu v elektronski oz. pisni obliki v skladu z navodili IO ZDDS.

24. člen

O nespoštovanju tega pravilnika in Etičnega kodeksa in njunih kršitvah 
na pobudo prizadetih odloča organ ZDDS, ki je pristojen za vodenje po-
stopkov ugotavljanja kršitev v ZDDS.

25. člen

IO ZDDS imenuje programski svet iz 15. člena najpozneje v treh mese-
cih po sprejetju tega pravilnika, njegov mandat pa traja do izteka man-
data IO ZDDS, ki ga je imenoval.
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26. člen

IO ZDDS bo po sprejetju tega pravilnika začel priprave za uradno pisno 
priglasitev v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prosto-
voljskim programom v skladu z zakonom in jih bo končal najpozneje do 
redne skupščine ZDDS v 2017. letu.

27. člen

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na seji IO ZDDS.
Pravilnik se posreduje po elektronski oz. pisni poti vsem društvom in 

drugim, s katerimi ZDDS sodeluje pri izvajanju projekta »Laični sveto-
valci«.

Ljubljana, 14. septembra 2016
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I.9 Dogovor o opravljanju vloge 
laičnega svetovalca za bolnike 

s sladkorno boleznijo

Na podlagi 18. člena Zakona o prostovoljstvu (Ur. list RS, št. 10-11/2011, 
11/2015) in 25. člena Statuta Zveze društev diabetikov Slovenije (v nada-
ljevanju: ZDDS) in statuta društva ....

sklepajo 

Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana, 
ki jo zastopa predsednik Peter Miklavčič,

Društvo ....................................., ki ga zastopa ................................................,

in ...........................................................................................................................
    (v nadaljevanju: laični svetovalec)

DOGOVOR O OPRAVLJANJU VLOGE LAIČNEGA 
SVETOVALCA ZA BOLNIKE S SLADKORNO BOLEZNIJO3

1. člen

ZDDS in laični svetovalec soglasno ugotavljata, da je laični svetovalec 
izrazil interes za opravljanje vloge laičnega svetovalca za bolnike s slad-
korno boleznijo, da bo

•	  z osebnim zgledom varoval ugled laičnega svetovanja, ravnal in se 
vedel tako, da bo pripomogel h krepitvi zaupanja javnosti in pred-
vsem bolnikov s sladkorno boleznijo v vlogo in pomen laičnega 
svetovanja ter v svoje delo in integriteto,

3 Glej pojasnilo pod črto k točki 1.7.
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•	 pri svojem delu spoštoval zakon o prostovoljstvu RS, Kodeks etič-
nih načel o laičnem svetovanju (v nadaljevanju: Etični kodeks ) in 
ta dogovor,

 in je

•	 seznanjen z vlogo in cilji projekta »Laični svetovalci« in z delova-
njem ZZDS in svojega društva ter je opravil program usposabljanja, 
ki ga je organizirala ZZDS.

Laični svetovalec se uradno legitimira s tem dogovorom in drugimi 
identifikacijskimi dokazili, ki jih uradno izda ZDDS.

2. člen

Laični svetovalec bo opravljal svojo vlogo na območju delovanja svojega 
društva bolnikov s sladkorno boleznijo, odzival pa se bo na prošnje za 
pomoč bolnikov s sladkorno boleznijo tudi z drugih območij.

3. člen

Laični svetovalec bo opravljal svojo vlogo od sklenitve tega dogovora do 
prenehanja njegove veljavnosti.

4. člen

Pravice in obveznosti laičnega svetovalca so predvsem:

•	 opravljanje vloge laičnega svetovalca na podlagi tega dogovora in 
Etičnega kodeksa;

•	 sodelovanje na usposabljanjih, ki jih organizira ZDDS; 

•	 sodelovanje z vodstvom svojega društva, njegovim koordinatorjem 
za laično svetovanje in mentorjem v skladu s tem dogovorom; 

•	 varovanje zaupnih podatkov ZDDS in osebnih podatkov bolnikov 
s sladkorno boleznijo, s katerimi se je seznanil pri opravljanju vloge 
laičnega svetovalca v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov;
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•	 upravičenost do povračila materialnih stroškov v skladu z zako-
nom, akti ZDDS in tem dogovorom;

•	 pridobitev potrdila o opravljenem delu, če ga zahteva oziroma po-
trebuje;

•	 poročanje o svojem delu v skladu z navodili ZDDS;
•	 sodelovanje pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na delo laičnih 

svetovalcev;
•	 vložitev zahteve za izpolnitev obveznosti ali prenehanja kršitve pra-

vic na organ upravljanja ZDDS
•	 in druge, določene z zakonom.

5. člen

Laični svetovalec sodeluje z zdravstvenim timom bolnika s sladkorno 
boleznijo, z referenčno ambulanto in drugimi strokovnimi ustanovami, 
ki so kakor koli povezane z zdravstveno oskrbo bolnika, na svojo po-
budo ali pobudo omenjenih deležnikov; v vsakem primeru pa samo na 
podlagi predhodnega pisnega soglasja – dogovora z bolnikom in njego-
vim zdravstvenim timom.

6. člen

Laični svetovalec mora spoštovati zaupnost podatkov in informacij, ki 
jih je pridobil v stikih z bolnikom s sladkorno boleznijo, še zlasti o njego-
vem zdravstvenem stanju, vzrokih in posledicah tega stanja. Zdravstve-
nim delavcem in sodelavcem lahko posreduje te podatke in informacije 
le s pisnim privoljenjem bolnika ali njegovega pravnega zastopnika.

7. člen

ZDDS:

•	 zagotavlja sama in v sodelovanju z društvom potrebno pomoč la-
ičnemu svetovalcu ter skrbi za spoštovanje in zagotavljanje pravic 
laičnega svetovalca,
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•	 vodi evidenco in pripravlja zbirna poročila o delu laičnega svetoval-
ca v skladu z zakonom;

•	 zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov laičnega svetovalca po 
tem dogovoru;

•	 organizira usposabljanje laičnega svetovalca in o tem izda ustrezna 
potrdila;

•	 izda na željo laičnega svetovalca potrdila o opravljenem delu; 

•	 skrbi za promocijo in utrjevanje ugleda laičnega svetovanja in laič-
nega svetovalca;

•	 ureja dogovore z javnimi zavodi o opravljanju dela laičnega sveto-
valca.

8. člen  

Laični svetovalec bo sodeloval na letnih delovnih srečanjih laičnih sve-
tovalcev in pri drugih oblikah usposabljanja, ki jih ZDDS organizira za 
laične svetovalce.

Laični svetovalec bo s svojimi pobudami in predlogi aktivno sodeloval 
pri pripravljanju programov usposabljanja laičnih svetovalcev.

ZDDS bo izdala laičnemu svetovalcu ustrezno potrdilo o udeležbi na 
posameznem usposabljanju in krila stroške v skladu s pravili ZDDS za 
pripravo in izvedbo drugih svojih oblik usposabljanja.

9. člen 

Na pobudo laičnega svetovalca oz. predhodnega dogovora med laičnim 
svetovalcem, koordinatorjem za laično svetovanje oz. vodstvom dru-
štva ter ZDDS bo ZDDS v sodelovanju z vodstvom društva zagotovila 
mentorja laičnemu svetovalcu za kakovostno opravljanje vloge laičnega 
svetovalca, ki izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje mentorstva za 
prostovoljno delo.
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10. člen

Sestavni del tega dogovora je izjava laičnega svetovalca, da ni zakonskih 
ovir za opravljanje prostovoljnega dela.

11. člen

Laični svetovalec ne sprejema materialnih daril ali nematerialnih uslug 
v zvezi z opravljenim delom za bolnika s sladkorno boleznijo in ne sme 
nikakor zlorabiti medsebojnega zaupanja ali izkoristiti možnosti za ka-
kršno koli okoriščanje.

Laični svetovalec je upravičen do povračila potnih in drugih materi-
alnih stroškov, ki jih ima v zvezi z opravljanjem dela laičnega svetovalca.

Stroški morajo biti dokumentirani in potrjeni v društvu.
Te stroške pokriva ZDDS v skladu s pravili, ki jih uporablja za kritje 

teh stroškov.

12. člen

ZDDS, društvo in laični svetovalec bodo vsa vprašanja v zvezi z izvaja-
njem tega dogovora reševali v neposrednih stikih. 

Vse morebitne nejasnosti bo po potrebi obravnaval izvršni odbor 
ZDDS, pobude za presojo spoštovanja oz. nespoštovanja tega dogovora 
pa v skladu s statutom določen organ ZDDS.

13. člen

Laični svetovalec ima kadar koli pravico do svobodne odločitve o pre-
nehanju opravljanja nalog laičnega svetovanja. Prenehanje opravlja-
nja nalog laičnega svetovanja pa nikakor ne sme biti v škodo bolnika s 
sladkorno boleznijo, s katerim je laični svetovalec delal. Svojo odločitev 
mora sporočiti koordinatorjem za laično svetovanje v svojem društvu 
oz. ZDDS, ki v sodelovanju s prizadetimi bolniki s sladkorno boleznijo 
poskrbi tudi za ustreznega namestnika.
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Ta dogovor preneha veljati tudi, če nastopijo razlogi iz 2. alineje 21. 
člena zakona o prostovoljstvu.

14. člen

Dogovor je sestavljen v šestih izvodih, vsaka stran dobi dva.
Dogovor je sklenjen, ko ga podpišeta laični svetovalec in pooblaščeni 

predstavnik ZDDS, in velja do preklica.
Preklic dogovora je lahko eno- ali dvostranski in mora biti v pisni 

obliki.

Društvo: ...................................... Laični svetovalec: ........................................

Podpis odgovorne osebe ZDDS: ......................................................................

Ljubljana, ...................................
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I.10 Izjava laičnega svetovalca4 

Podpisani ............................................................................................................,

rojen ....................................................................................................................,

naslov prebivališča: ...........................................................................................,

elektronski naslov, če ga imate: .......................................................................,

telefonska številka, na kateri ste dosegljivi .....................................................

1. DOVOLJUJEM, da ZDDS uporablja moje osebne podatke in podatke 
o mojem delovanju kot laičnem svetovalcu za potrebe izvajanja projekta 
»Laični svetovalci«. Za vsako drugačno uporabo mora pridobiti moje 
posebno soglasje.

2. IZJAVLJAM, da 

•	 ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mi onemogočale 
ali bistveno oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile 
moje zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerimi med opravlja-
njem dela laičnega svetovalca prihajam v stik;

•	 mi ni bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdra-
vljenja, obveznega zdravljenja odvisnosti ali prepovedi opravljanja 
poklica, dela ali dolžnosti v zvezi z izvajanjem laičnega svetova-
nja. Zoper mene ni bil uveden kazenski postopek in/ali nisem bil 

4 Glej pojasnilo pod črto k točki 1.7.
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pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, 
spolno nedotakljivost ali za protipravno pridobitev premoženjske 
koristi.

Datum: ......................................                     Datum: ......................................

Podpis odgovorne osebe ZDDS:                Podpis laičnega svetovalca:

.......................................................                 .......................................................

                    žig
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II.  

ZDRAVSTVENA 
OSKRBA

SLADKORNE 
BOLEZNI
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II.1 Organizirana zdravstvena 
dejavnost promocije zdravja, 

preprečevanja sladkorne bolezni, 
zgodnjega odkrivanja in za oskrbo 

bolnikov s sladkorno boleznijo
Jelka Zaletel

Promocija zdravja pomeni, da se ne borimo proti boleznim, temveč 
poudarjamo elemente zdravega načina življenja. Mednje spadajo: 

zdravo prehranjevanje, dovolj gibanja, izogibanje kajenju in čezmerne-
mu uživanju alkoholnih pijač, skrb za telesno težo in podobno. Veliko 
mnenj in informacij kroži o tem, kaj naj bi bilo zdravo in kaj ne. Niso pa 
vse te informacije resnične. Verodostojne so tiste, ki jih najdemo na sple-
tnih straneh in v gradivu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje. Zdrav 
način življenja krepijo tudi nekateri zakoni in strategije, recimo zakon 
o tobaku, alkoholu, prehranska in gibalna strategija ter tudi Nacionalni 
program za obvladovanje sladkorne bolezni (več o njem v poglavju II.7). 

Za vsakega posameznika v državi so na voljo tudi predavanja oziroma 
delavnice o takšnih temah, ki se izvajajo v vsakem zdravstvenem domu. 
Nekaterih se lahko udeležite na lastno pobudo, za udeležbo na drugih pa 
je potreben poprejšnji pregled pri zdravniku splošne/družinske medici-
ne oziroma diplomirani medicinski sestri, s katero dela. Več o progra-
mih v poglavju II.3.

Zdravnik specialist splošne/družinske medicine in diplomirana me-
dicinska sestra, s katero dela v referenčni ambulanti družinske medicine, 
sta ključni osebi v organizirani zdravstveni dejavnosti. Pri njima lahko 
opravite preventivni pregled, s katerim se iščejo tiste značilnosti vašega 
načina življenja, pa tudi laboratorijski in telesni pregled, ki kažejo, da se 
pri vas lahko razvije katera od kroničnih bolezni ali pa da je ta že pri-
sotna, pa zanjo ne veste. Takšna je tudi sladkorna bolezen tipa 2. Glede 
na rezultate teh pregledov vas lahko usmerita v ustrezne programe, kjer 
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boste dobili prave informacije, kaj to za vas pomeni in kakšno naj bo 
vaše življenje naprej, morda pa bo treba opraviti tudi druge preglede za 
ugotavljanje vašega zdravstvenega stanja. 

Ta preventivni pregled zagotavlja dostop do posamezniku prilagojenega 
nasveta za bolj zdravo življenje, za preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2 – 
še zlasti pri osebah z velikim tveganjem zanjo – ter za zgodnje prepoznava-
nje sladkorne bolezni tipa 2. Za te bolnike je namreč ključno, da se bolezen 
odkrije čim prej, saj s pravočasnim začetkom zdravljenja bolnikom omo-
gočamo kakovostno življenje brez zapletov, ki jih lahko povzroča. 

Tako kot velja za vse bolezni, pa se tudi sladkorna bolezen tipa 2 raz-
likuje od posameznika do posameznika. Pri nekaterih bolnikih je npr. 
potrebno zdravljenje z zdravili, ki jih pri nas predpisuje samo zdravnik 
diabetolog, ima bolezen netipičen potek ali pa so prisotne sočasne bole-
zni, zaradi katerih se specialist družinske medicine odloči za napotitev 
k specialistu diabetologu. Poleg tega pri nas spadata k specialistu dia-
betologu tudi uvajanje zdravljenja z inzulinsko terapijo in nadaljevanje 
vodenja teh bolnikov. Ta korak, to je uvedba inzulinske terapije, pa je pri 
sladkorni bolezni tipa 2 pričakovan, saj propadanje celic trebušne slinav-
ke, ki proizvajajo inzulin, nezadržno napreduje.

Specialist diabetolog bolnika ne zdravi sam; sodeluje z diplomirano 
medicinsko sestro edukatorko, kakor strokovno imenujem tisto medi-
cinsko sestro, ki je posebej izobražena za izobraževanje in usposabljanje 
bolnikov za življenje s sladkorno boleznijo. Poleg tega pogosto sodeluje z 
drugimi specialisti, še posebno tedaj, ko je potrebno usklajeno zdravlje-
nje kroničnih zapletov sladkorne bolezni.

Drugače pa je s sladkorno boleznijo tipa 1. Ta nastane, ko zelo hitro 
propade velika večina tistih celic trebušne slinavke, ki izdelujejo inzulin. 
Krvni sladkor naraste hitro in visoko, pojavi se huda žeja, posameznik 
lahko popije tudi do pet litrov tekočine in več na dan, veliko hodi na 
vodo, je oslabel, nehote se mu zmanjšuje telesna teža. Glede na težave 
zelo hitro obišče zdravnika, potrebno je takojšnje zdravljenje z inzuli-
nom, ki traja do konca življenja, glede sladkorne bolezni pa bolnika vodi 
specialist diabetolog s svojim timom.

Izjemno pomembna pa je sladkorna bolezen, ki nastane v nosečno-
sti. Če po končani nosečnosti in dojenju mine, ji rečemo nosečnostna 
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sladkorna bolezen. Za pravočasno napotitev na preiskave je odgovoren 
osebni ginekolog, zdravljenje pa praviloma poteka pri specialistu diabe-
tologu.

Bolnik lahko dokaj pogosto obiskuje tudi lekarno, kjer mu z vidika 
varne in pravilne rabe zdravil in medicinskih pripomočkov svetuje le-
karniški farmacevt, še en zelo pomemben člen v zdravljenju sladkorne 
bolezni.

Seveda se tudi bolnik, ki se glede sladkorne bolezni zdravi pri timu 
specialista diabetologa, zdravi tudi pri timu specialista družinske medi-
cine. Včasih zaradi drugih bolezni, pa tudi sicer ima v življenju ljudi »naš 
splošni zdravnik« neko posebno vlogo.

Pri organizirani zdravstveni dejavnosti torej sodeluje veliko zdravni-
kov in medicinskih sester ter lekarniških farmacevtov. Bolniku prijazno 
zdravljenje pa je le takšno, ko ves ta orkester deluje usklajeno; pojasnila, 
ki jih dajejo bolniku, morajo biti enaka, saj le tako pripomorejo k bolj-
šemu razumevanju življenja s sladkorno boleznijo. To pa je velik izziv in 
eno ključnih poslanstev Nacionalnega programa za obvladovanje slad-
korne bolezni, o katerem si lahko več preberete v poglavju II.7.
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 II.2 Lekarniška dejavnost v oskrbi 
bolnikov s sladkorno boleznijo

Boštjan Martinc, Ivanka Brus

Najpomembnejša sta pri dobrem vodenju kroničnih obolenj, kamor 
spada tudi sladkorna bolezen, premišljeno zdravljenje z zdravili in 

uveljavitev sprememb življenjskega sloga, pri čemer je bistvenega pome-
na doseči bolnikovo sodelovanje. S tem namenom v lekarnah že nekaj 
let izvajamo farmacevtsko skrb pri sladkorni bolezni, sodelujemo pa tudi 
pri načrtovanju in izvajanju delavnic za usposabljanje laičnih svetovalcev.

Farmacevtsko skrb lahko razdelimo na primarno raven ali preventi-
vo, sekundarno raven ali zgodnje odkrivanje obolelih in terciarno raven 
oziroma zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo. Vsak bolnik v pro-
gramu farmacevtske skrbi prejme posebej zanj narejeno osebno karti-
co zdravil. To je zapis vseh zdravil, ki jih prejema. Za vsako zdravilo se 
vpiše podrobno navodilo za uporabo (čas jemanja, odmerjanje itd.) ter 
posebna opozorila (odvisnost od hrane, drugih zdravil, upravljanje stro-
jev, shranjevanje itd.). Če se ugotovijo težave, povezane z zdravili, se za 
bolnika izdela še načrt farmacevtske skrbi. Ta obsega seznam težav, po-
vezanih z zdravili, predlagane rešitve in postavljene cilje. Načrt se vedno 
izdela skupaj z bolnikom, po potrebi v sodelovanju z njegovim osebnim 
zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem. 

Farmacevti moramo bolnike poučiti o pravilni rabi zdravil, jim sveto-
vati pri samozdravljenju, jih ozaveščati o dejavnikih, ki vplivajo na izi-
de zdravljenja z zdravili. Bolnike učimo pravilne samokontrole krvnega 
sladkorja, opozarjamo na dejavnike, ki vplivajo na vrednost meritev, sve-
tujemo nakup primernega merilnika, spodbujamo k rednemu beleženju 
vrednosti krvnega sladkorja, pomagamo pri pravilni interpretaciji rezul-
tatov in jih tako ali drugače motiviramo za zdrav način življenja. 

Za uspešno izvajanje programa farmacevtske skrbi in s tem optimalno 
oskrbo ter kakovost življenja bolnika je nujno dobro sodelovanje bolni-
ka, zdravnika, lekarniških farmacevtov in drugih zdravstvenih delavcev.
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II.3 Programi za krepitev zdravja 
v zdravstvenih domovih

Sanja Vrbovšek

Od leta 2002 v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji delujejo zdra-
vstvenovzgojni centri5, ki izvajajo Program svetovanja za zdravje6 in 
različne aktivnosti za krepitev zdravja v lokalnem okolju, pri čemer se 
v skrbi za spodbujanje ljudi k zdravemu življenjskemu slogu povezuje-
jo z društvi bolnikov, društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga, z 
delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in drugimi, ki 
lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

Kaj je Program svetovanja za zdravje?

To je program, katerega namen je:

•	 odrasle osebe seznaniti s pomenom zdravega življenjskega sloga za 
ohranjanje in krepitev zdravja ter kakovostnejše življenje s kronično 
boleznijo oziroma za preprečevanje nastanka kroničnih bolezni,

•	 jih spodbujati in usmerjati pri aktivni skrbi za lastno zdravje,

•	 jim posredovati strokovne informacije, veščine in podporo za dol-
gotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do bolj-
šega počutja in zdravja.

5 V letu 2015 smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje nadgradili or-
ganizacijo, delovanje in vsebino programa v zdravstvenovzgojnih centrih ter 
jih preimenovali v Centre za krepitev zdravja. Od leta 2015 v Sloveniji delu-
jejo trije Centri za krepitev zdravja, in sicer v Zdravstvenih domovih Celje, 
Vrhnika in Sevnica, od leta 2017 pa bo vzpostavljenih naslednjih 25 Centrov 
za krepitev zdravja. Postopoma se bodo vsi zdravstvenovzgojni centri preo-
blikovali v Centre za krepitev zdravja in izvajali razširjeni program.
6 V Centrih za krepitev zdravja se izvaja razširjeni Program svetovanja za 
zdravje, imenovan Program za krepitev zdravja.
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Program svetovanja za zdravje obsega različne skupinske delavnice in 
individualno svetovanje za krepitev zdravja (slika 1) na področjih zdra-
ve prehrane, telesne dejavnosti za krepitev zdravja, zdravega hujšanja, 
opuščanja kajenja, krepitve duševnega zdravja ter življenja s sladkorno 
boleznijo in zmanjšanja čezmernega pitja alkohola.

Slika 1: Skupinske	delavnice	in	individualno	svetovanje	v	Programu	sveto-
vanja	za	zdravje.

Temeljne/
kratke 

delavnice

Poglobljene/dolge delavnice  
in individualno svetovanje

Svetovalnica 
za zdrav 

življenjski slog

Svetovalnica 
za duševno 

zdravje

Svetovalnica 
za tvegana 

vedenja

Zdrav življenj-
ski slog

Preizkus hoje 
na 2 km

Dejavniki  
tveganja  

(zvišan krvni 
tlak, zvišane 
maščobe v 
krvi, zvišan 

krvni sladkor)
Tehnike  

sproščanja
Sladkorna  

bolezen tipa 2*
Test telesne 

pripravljenosti 
za starejše*

Zdrava  
prehrana

Telesna dejav-
nost – gibanje

Zdravo  
hujšanje

S sladkorno 
boleznijo skozi 

življenje*

Podpora pri 
poprijemanju z 

depresijo

Podpora pri 
poprijemanju s 

tesnobo

Spoprijemanje 
s stresom

Skupinsko  
svetovanje  

za opuščanje  
kajenja

Individualno 
svetovanje  

za opuščanje  
kajenja

Individualno 
svetovanje  

za opuščanje  
tveganega/ 
škodljivega  

pitja  
alkohola**

Opombe: *Te skupinske delavnice se izvajajo le v Centrih za krepitev zdravja Celje, 
Vrhnika in Sevnica. 
** To individualno svetovanje se izvaja pri vseh zdravnikih specialistih splošne/dru-
žinske medicine in v Centrih za krepitev zdravja Celje, Vrhnika in Sevnica.
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Kje poteka Program svetovanja za zdravje?

Program svetovanja za zdravje (skupinske delavnice in individualno 
svetovanje) poteka v zdravstvenovzgojnih centrih, in sicer v prostorih 
zdravstvenih domov, po dogovoru s posameznim zdravstvenovzgojnim 
centrom pa lahko tudi v lokalnih skupnostih (npr. v prostorih krajevne 
skupnosti, v gasilskem domu, v društvu bolnikov ipd.). 

Kdo se lahko vključi v Program svetovanja za zdravje?

Odrasle osebe od 19. leta naprej 

•	 s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki 
tveganja za razvoj kroničnih bolezni (nezadostna telesna dejavnost, 
nezdrava prehrana, kajenje, tvegano/škodljivo pitje alkohola, stres, 
povečana telesna teža, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi),

•	 s prisotno ogroženostjo/visokim tveganjem za razvoj kroničnih bo-
lezni in 

•	 s prisotnimi kroničnimi boleznimi.

Za osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem je udelež-
ba v Programu svetovanja za zdravje brezplačna.

Oseba se lahko udeleži skupinskih delavnic in individualnega sveto-
vanja (Programa svetovanja za zdravje) v tistem zdravstvenovzgojnem 
centru, kjer si želi, ne glede na to, kje prebiva oziroma kje ima izbranega 
osebnega zdravnika. 

Kdo izvaja Program svetovanja za zdravje?

Program za krepitev zdravja izvajajo dodatno strokovno usposobljeni 
zdravstveni delavci in sodelavci (diplomirane medicinske sestre/profe-
sorji zdravstvene vzgoje, fizioterapevti, psihologi in zdravniki), zaposleni 
v zdravstvenovzgojnih centrih.
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Opredelitev posameznih skupinskih delavnic  
in individualnega svetovanja

Temeljne/kratke delavnice

Zdrav  
življenjski 
slog

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdra-
vega življenjskega sloga (zdrave prehrane, telesne 
dejavnosti, nekajenja, opuščanja tveganega/ško-
dljivega pitja alkohola, obvladovanja stresa, spa-
nja ipd.) za ohranjanje in krepitev zdravja, pre-
prečevanje nastanka kroničnih bolezni oziroma 
za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo. 

Časovni obseg: Eno srečanje, ki traja 120 minut.

Št. udeležencev v skupini: 10

Preizkus  
hoje na 2 km

Praktična izvedba preizkusa hoje na 2 km, s kate-
rim se izmeri telesna zmogljivost (indeks telesne 
zmogljivosti) udeleženca preizkusa. Delavnica 
obsega predpripravo na testiranje, izvedbo pre-
izkusa hoje na 2 km in individualno svetovanje 
glede telesne dejavnosti za krepitev zdravja glede 
na rezultate. Preizkus je ponovljiv in z njim lahko 
spremljamo napredek v telesni zmogljivosti posa-
meznika po določenem času telesne vadbe. 

Časovni obseg: Praviloma se izvede v enem sre-
čanju, ki za posameznika traja približno 60 minut 
(meritev krvnega tlaka, ogrevanje, izvedba preiz-
kusa hoje, individualno svetovanje).

Št. udeležencev v skupini: 10
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Temeljne/kratke delavnice

Dejavniki  
tveganja 

(zvišan krvni 
tlak, zvišane 
maščobe v krvi, 
zvišan krvni 
sladkor)

Zvišan krvni tlak: Udeleženci pridobijo ključne 
strokovne informacije o zvišanem krvnem tlaku 
ter znanja in veščine za pravilno izvajanje samo-
meritev krvnega tlaka. S strokovno pomočjo obli-
kujejo uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem 
povezanih življenjskih navad, ki pripomore k 
ohranjanju ciljnih vrednosti krvnega tlaka in iz-
boljšanju njihovega počutja.

Zvišane maščobe v krvi: Udeleženci pridobijo 
ključne strokovne informacije o zvišanih vredno-
stih maščob v krvi. S strokovno pomočjo obliku-
jejo uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem 
povezanih življenjskih navad, ki pripomore k 
ohranjanju ciljnih vrednosti krvnih maščob in iz-
boljšanju njihovega počutja.

Zvišan krvni sladkor: Delavnica je namenjena 
osebam z mejno bazalno glikemijo in moteno to-
leranco za glukozo. Udeleženci pridobijo najpo-
membnejša znanja o mejni bazalni glikemiji in 
moteni toleranci za glukozo.

Časovni obseg: Eno srečanje, ki traja 90 minut. 

Št. udeležencev v skupini: 10

Tehnike  
sproščanja

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti spro-
ščanja in preizkusijo tri različne tehnike sprošča-
nja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, 
vizualizacijo pomirjajočega kraja), spoznajo nji-
hove prednosti ter dobijo priporočila, da jih lahko 
izvajajo tudi sami doma.

Časovni obseg: Eno srečanje, ki traja 90 minut.

Št. udeležencev v skupini: 8
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Temeljne/kratke delavnice

Sladkorna 
bolezen  
tipa 2*

Delavnica je namenjena osebam s sladkorno bole-
znijo tipa 2. Udeleženci pridobijo najpomembnej-
ša znanja o sladkorni bolezni tipa 2.

Časovni obseg: Eno srečanje, ki traja 90 minut.

Št. udeležencev v skupini: 10

Test telesne 
pripravlje-
nosti za  
odrasle/ 
starejše*

Udeleženci pod strokovnim vodstvom opravijo 
sklop testov za ugotavljanje telesne pripravljenosti 
odraslih/starejših in pridobijo poglobljeno oceno 
svoje telesne pripravljenosti. Skladno z rezulta-
tom testiranja in zdravstvenim stanjem jim stro-
kovnjaki svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za 
krepitev zdravja.

Časovni obseg: Eno srečanje, ki traja 120 minut.

Št. udeležencev v skupini: 10

*Delavnici se izvajata le v Centrih za krepitev zdravja Celje, Vrhnika in Sevnica.

Poglobljene/dolge delavnice in individualno svetovanje

Zdrava  
prehrana

Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o 
zdravi prehrani in njenem pomenu za zdravje ter 
veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje 
prehranjevanje (kako izbrati zdrava živila v pestri 
ponudbi na trgovskih policah, kako na preprost 
način sestaviti zdrav jedilnik, zdravo prehranjeva-
nje v različnih življenjskih okoliščinah ipd.).

Časovni obseg: Štiri tedenska srečanja v skupini, 
ki trajajo po 90 minut, in dve individualni sveto-
vanji, ki trajata po 30 minut za posameznika. 

Št. udeležencev v skupini: 10
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Telesna  
dejavnost – 
gibanje 

Udeleženci dobijo motivacijo, podporo in pomoč 
pri spreminjanju gibalnih navad (pri vzpostavlja-
nju aktivnega življenjskega sloga): 

•	 seznanijo se s priporočili telesne/gibalne dejav-
nosti za krepitev zdravja ter pomembnostjo in 
razlikami različnih elementov ter tipov telesne 
vadbe;

•	 usvojijo principe varne in učinkovite vadbe ter 
znajo vanjo vključiti različne elemente in tipe vaj;

•	 se naučijo uporabljati merilnike srčnega utripa 
in druge vadbene pripomočke; 

•	 skupaj s strokovnjakom poiščejo ovire za telesno 
nedejavnost in naredijo načrt za njihovo prema-
govanje ter oblikujejo individualni načrt za po-
večanje in samostojno izvajanje telesne dejavno-
sti za krepitev zdravja;

•	 skupaj s strokovnjakom poiščejo mehanizme za 
vzdrževanje redne telesne dejavnosti. 

Časovni obseg: Dvanajst tedenskih srečanj v sku-
pini, ki trajajo od 45 do 90 minut.

Št. udeležencev v skupini: 10
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Zdravo  
hujšanje

Udeleženci dobijo motivacijo, strokovno podporo 
in pomoč pri zdravem hujšanju ter znanje in ve-
ščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih na-
vad ter psihološko podporo pri hujšanju in ohra-
njanju zdravega življenjskega sloga. Pomembna 
prednost je delo v skupini zaradi vzpostavljene 
skupinske dinamike in medsebojne podpore ude-
ležencev programa.

Časovni obseg: Šestnajst tedenskih srečanj v sku-
pini, ki trajajo po 90 minut, in 16 tedenskih sre-
čanj telesne vadbe, ki trajajo po 45 minut.

Št. udeležencev v skupini: 15

S sladkorno 
boleznijo  
skozi  
življenje*

Delavnica je namenjena osebam s sladkorno bo-
leznijo tipa 2. Udeleženci pridobijo najpomemb-
nejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2 ter znanja 
in veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje 
vsakdanje življenje. S strokovno pomočjo obliku-
jejo uresničljiv načrt za spremembo življenjskega 
sloga, ki pripomore h krepitvi njihovega zdravja 
in izboljšanju počutja ter k sprejemanju kronične 
napredujoče bolezni.

Časovni obseg: Pet srečanj v skupini, ki trajajo po 
90 minut.

Št. udeležencev v skupini: 6

*Delavnica se izvaja le v Centrih za krepitev zdravja Celje, Vrhnika in Sevnica.
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Podpora pri 
spoprijemanju 
z depresijo

Delavnica je namenjena osebam z diagnozo de-
presije in osebam, pri katerih so prisotni obreme-
njujoči simptomi depresije, ter njihovim svojcem. 
Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značil-
nosti depresije, vzroke zanjo ter potek in načine 
zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s 
katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje 
počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahko 
izmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo.

Časovni obseg: Štiri tedenska srečanja v skupini, 
ki trajajo po 90 minut, in eno individualno sveto-
vanje, ki traja 15 minut za posameznika. 

Št. udeležencev v skupini: 6

Podpora pri 
spoprijemanju 
s tesnobo

Delavnica je namenjena osebam z diagnosticirani-
mi anksioznimi motnjami in osebam, pri katerih 
so prisotni obremenjujoči simptomi anksioznih 
motenj, ter njihovim svojcem. Udeleženci v de-
lavnici spoznajo osnovne značilnosti anksioznosti 
(tesnobe), vzroke zanjo ter potek in načine zdra-
vljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s ka-
terimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje 
počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahko 
izmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo.

Časovni obseg: Štiri tedenska srečanja v skupini, 
ki trajajo po 90 minut, in eno individualno sveto-
vanje, ki traja 15 minut za posameznika. 

Št. udeležencev v skupini: 6
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Spoprijemanje 
s stresom

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti doži-
vljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega 
obvladovanja. Pridobijo znanja in veščine, s ka-
terimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje 
počutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerja-
nja misli in čustev, načrtovanje odziva na stresne 
situacije, razvijanje čustvenega zavedanja ipd.).

Časovni obseg: Štiri tedenska srečanja v skupini, 
ki trajajo po 90 minut.

Št. udeležencev v skupini: 8

Skupinsko/
individualno 
svetovanje za 
opuščanje ka-
jenja

To je strokovno voden program opuščanja kaje-
nja. Udeleženci dobijo ključne informacije, stro-
kovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja.

Kadilci se lahko vključijo v tisto obliko svetova-
nja, ki jim bolj ustreza.

Časovni obseg skupinskega svetovanja: Šest te-
denskih srečanj v skupini, ki trajajo po 90 minut.

Št. udeležencev v skupini: 6

Časovni obseg individualnega svetovanja: Šest 
tedenskih individualnih srečanj, ki trajajo po 30 
minut.

Individualno 
svetovanje 
za opuščanje 
tveganega/ško-
dljivega pitja 
alkohola*

To je strokovno voden program opuščanja tve-
ganega/škodljivega pitja alkohola in vzdrževanja 
manj tveganega pitja alkohola oziroma abstinence. 

Časovni obseg: Pet individualnih srečanj, ki tra-
jajo po 15 minut.

*To individualno svetovanje se izvaja pri vseh zdravnikih specialistih splošne/
družinske medicine in v Centrih za krepitev zdravja Celje, Vrhnika in Sevnica.
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II.4 Druge pomembne ustanove, 
službe in organizacije, pomembne 

za bolnike s sladkorno boleznijo
Marjan Šiftar

Pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti v društvih diabetikov in v okvi-
ru Zveze društev diabetikov Slovenije je še kako pomembno in lahko 

večstransko koristno sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami in inva-
lidskimi, humanitarnimi ter drugimi civilnodružbenimi in strokovnimi 
organizacijami. To je zelo pomembno tudi za uspešno delovanje laičnih 
svetovalcev. Ljudje imamo številne socialne vloge, smo člani različnih 
društev in organizacij, sladkorna bolezen je kompleksen problem s šte-
vilnimi povezanimi in različnimi vidiki, ki so v različnem vzročno-po-
sledičnem razmerju z drugimi zdravstvenimi, socialnimi, starostnimi in 
interesnimi okoliščinami, interesi in težavami.

Zato moramo upoštevati, da društva bolnikov s sladkorno boleznijo 
nismo edine humanitarne organizacije v svojem okolju oz. da delujejo 
še številne druge nezdravstvene ustanove in službe, katerih primarna ali 
celo edina naloga je

•	 skrb in pomoč bolnikom, starejšim in mlajšim ali/in

•	 spodbujanje zdravega načina življenja, aktivnega socialnega živ-
ljenja.

V tem pogledu je seveda položaj v posameznih okoljih, mestih in dru-
gih krajih različen. Za delovanje laičnih svetovalcev – pa tudi društev na 
splošno – je pomembno najprej posneti stanje: katera društva, centri, 
organizacije delujejo v naši občini in regiji, kot na primer:

•	 centri za socialno delo; domovi za ostarele; varstveno-delovni centri;

•	 enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje; šole 
in enote Zavoda za šolstvo;
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•	 ljudske univerze, knjižnice;

•	 športno-rekreativne organizacije, planinska in druga društva;

•	 organizacije Rdečega križa, Karitas;

•	 enote Slovenske filantropije – npr. Hiša sadežev; Klub za razvoj 
mladih in starejših;

•	 društva upokojencev, društva za osteoporozo, hrbteničarjev, ledvič-
nih bolnikov, kroničnih bolnikov, za srce in ožilje.

Sodelovanje med humanitarnimi društvi, socialnimi in zdravstvenimi 
organizacijami in službami je različno razvito in različno organizirano. 
V vsakem primeru je večstransko koristno – v vsebinskem, organizacij-
skem, finančnem pogledu, še zlasti z vidika članov društev, uporabnikov, 
udeležencev in bolnikov.

Ravno zaradi pogoste kompleksnosti težav, problemov in potreb, po-
vezanih s sladkorno boleznijo, je tudi pri delu laičnih svetovalcev zelo 
pomembno sodelovanje z drugimi, ki ima zelo jasen cilj: 

zagotavljati racionalno, čim bolj usklajeno in čim bolj kakovostno in 
učinkovito dodatno nezdravstveno pomoč sobolniku s sladkorno bole-
znijo (npr. še posebno v domovih za starejše; ali npr. v zvezi z aktivnost-
mi, ki jih izvajajo društva upokojencev in Zveze društev upokojencev 
Slovenije v okviru projekta »Starejši za starejše«).

Laični svetovalci bomo lahko še uspešneje opravljali svojo vlogo in 
konkretno pomagali drugemu bolniku, če bomo

•	 vedeli, kateri so še drugi subjekti v našem okolju (spletna stran ob-
čin, stiki med društvi; drugi viri);

•	 vedeli, v katera društva ali programe je bolnik s sladkorno bolezni-
jo formalno in aktivno vključen (seveda morajo povedati to sami, 
če želijo!);

•	 razpravljati z njim, kje kdo kaj rešuje oz. še ne;

•	 kontaktirali sami ali prek predsednikov svojih društev z dru-
gimi (z društvi in drugimi oz. z njihovimi predstavniki in nosilci 
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organiziranega prostovoljnega dela) in usklajevali, kaj bi kdo na-
redil za bolnika – vendar ob izrecnem vnaprejšnjem soglasju in 
dogovoru z bolnikom.

Sklep

Laični svetovalec se bo v vsakem konkretnem primeru spraševal oz. sle-
dil odgovorom na vprašanja: 

•	 Kaj lahko sam storim, kako lahko pomagam bolniku? 

•	 Kaj in kako lahko koristnega naredim za bolnika v društvu?

•	 Kaj lahko storim v stikih z zdravstveno službo?

•	 Kaj pa tudi ali predvsem v sodelovanju z drugimi sorodnimi ne-
zdravstvenimi deležniki v svojem okolju?
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II.5 Družbeno breme sladkornega 
bolnika in njegove družine

Jana Klavs

Sladkorna bolezen je zaradi svoje kronične narave breme, od katerega 
si človek ne more odpočiti. Z izjemo nosečnostne sladkorne bolezni 

vse druge veljajo za bolezen, ki se ne pozdravi, z njo se je treba soočiti 
kot s telesno hibo. Izziv bolezni je sprejemanje bolezni. Torej: »Sem bo-
lan, čeprav me nič ne boli in se dobro počutim!«. Ob nastanku bolezni 
se človek sooča z različnimi psihološkimi fazami, ena ključnih faz za ka-
kovostno življenje je faza sprejemanja bolezni. Človek s sladkorno bole-
znijo na svojo bolezen pomisli vsak dan vsaj ob vsakem obroku, meritvi 
sladkorja v krvi, jemanju zdravil in načrtovanju gibanja, torej vsaj deset-
krat. Bolnik s sladkorno boleznijo velikokrat išče vzroke za nastanek v 
nezdravem življenjskem slogu, v zadnjih desetletjih vzrok pogosto pripi-
šejo stresu. V Sloveniji je zaznati podobno prakso kot v tujini, sladkorna 
bolezen je povezana s stigmami. Stigme je mogoče prepoznati kot:

DRUŽBENO ZAZNANE 

•	 obsojanje 
•	 biti nadzorovan od drugih
•	 nepošteno zdravljenje

STEREOTIPI 

•	 ni zdravo živel
•	 debel, premalo discipliniran
•	 len, lahkoživ
•	 neozaveščen
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STIGMATIZACIJSKE PRAKSE 

•	 omejene možnosti za zaposlitev 

•	 omejitve v družabnih odnosih

•	 prikrajšani za popolno svobodo (potovanja, športne aktivnosti …)

•	 neenakost v zdravljenju

Stigme so za bolnika dodatno psihosocialno breme. Najpogosteje se 
bolniki soočajo s sramoto, samoobtoževanjem, slabo samopodobo, an-
ksioznostjo, strahom in zaskrbljenostjo in dodatnim stresom zaradi bo-
lezni. Bolniki so zaradi bremena bolezni slabše razpoloženi, pogosto celo 
depresivni. Pogosto se srečamo z družbenim zapiranjem, saj bolniki ne 
želijo v družbo, ker je v odnosih preveč motečih dejavnikov (predvsem 
hrana ob praznovanjih). Da bi si nekako pomagali, bolezen zanikajo ali 
jo prikrivajo, zato je pričakovati slabši potek zdravljenja ali zavračanje 
zdravljenja (predvsem zdravljenje z inzulinom). 

Zgodba o bremenu namesto zaključka

Jože in Marija sta se skupaj oglasila na kontroli v diabetološki ambulanti. 
Jože svobodnjak, upokojeni učitelj geografije, vedno nasmejan in z veli-
ko šalami v žepu. Jože ima sladkorno bolezen že 23 let. Marija, njegova 
vdana in skrbna žena, je poleg tega še njegova »tajnica«. Vedno si zapi-
še datume vseh pregledov, kdaj mora Jože dati kri, kdaj ima edukacijo, 
zapiše si celo vprašanja, povezana s sladkorno boleznijo. Ker sladkorna 
bolezen nikoli ni bila idealno urejena, se zdi, da Jožeta to nič kaj ne moti. 
Moti pa Marijo. In to zelo, živčna in vidno slabe volje sedi v ambulanti, 
kot da bi sedela poleg sina, ki je po neumnosti dobil popravni izpit pri 
matematiki. »Kako ste, gospod Jože?« ga spodbudno vprašam. »Dobro, 
kot po navadi, za kaj več morate pa vprašati mojo ženo!« mi odgovori 
Jože. Marija globoko vdihne, obsojajoče, malo izpod oči pogleda Jožeta, 
globoko izdihne in hiti naštevati, kaj vse bi bilo drugače, če bi se njen 
Jože držal nasvetov. Pivo, bel kruh, domača goveja salama, sladice, med 
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v čaju, skriti prigrizki ponoči … Za povrhu se mu pa še hoditi ne da! 
Marija sprašuje po polenti, ali se sme, sprašuje po cukrinu, po cimetu 
in jagodah, ki nas v maju prvič gledajo s polic trgovin. Jože pa zleknjen 
na stolu gleda skozi okno v nebo in bližnje stavbe. Kot da se njega to ne 
tiče, kar pogovorita se, dekleti! Ko žena to opazi, ga dregne: »No, Jože, a 
boš kaj povedal?« »Nimam kaj povedati, le to, da je pomlad veliko lepša 
kot zima!« Marija se ujezi, hiti z očitajočimi stavki, da takole je pri njih 
doma. Če bi Jože bil otrok pred desetletji, bi ga mama za ušesa. Danes, 
ko je telesna kazen prepovedana, smo to vzgojno metodo izgubili. A Jože 
ni otrok, odrasel bi pa moral znati živeti brez mame, tudi »nadomestne«. 
In ko Marija pove, kar ji leži na duši, odide. Morala je podaljšati parkir-
nino. Ko sva z Jožetom sama, ni več čutiti napetosti. Jože se usede bolj 
pokonci in potoži, da ga »ženin nadzor« veliko bolj bremeni kot dajanje 
inzulina, jemanje tablet, meritve krvnega sladkorja. Pravi, da je tako, kot 
»da bi se z vami ob vsaki vožnji z avtomobilom vozil nadzornik poli-
cijske uprave!«. Vsak dan, prav vsak dan, ob skoraj vsakem obroku in 
grižljaju hrane Jože čuti, kako pogled skrbne žene obvisi na njegovem 
obrazu, čuti neizrečene besede: »Jože, ali ti je treba vzeti še en kos, en 
grižljaj, žličko medu, piškot iz pločevinaste posode, je potrebno, da si 
vzel še eno zajemalko gobove juhe, ko pa je bil krožnik že skoraj poln, 
je treba po kosilu popiti kozarec piva…?« Ves čas nadzor, ves čas obso-
janje, občutek sramote, da človek z leti postane tesnoben! »Medtem ko 
sem nekoč nosil hlače v družini, mi jih je ta bolezen vzela!« pravi Jože, 
»moja samopodoba je čedalje slabša, počasi začenjam verjeti, da sem za 
vse kriv sam, zaskrbljen sem, pa ne za zdravje, temveč za to, kakšen bo 
moj jutrišnji dan!« 
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II.6 Izkušnje zdravstvenih 
strokovnjakov in bolnikov 
na področju obvladovanja 

sladkorne bolezni 
Simona Jazbinšek, Denis Oprešnik

Zdravstveni strokovnjaki in bolniki se vsak dan soočajo z dejavniki, ki 
pomembno vplivajo na obvladovanje sladkorne bolezni. V raziskavi 

pri projektu Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki ga je s pomočjo 
Svetovne zdravstvene organizacije vodilo Ministrstvo za zdravje, smo se 
osredinili na tiste, ki jih prepoznavajo kot najbolj problematične.

Z vidika različnih zdravstvenih strokovnjakov (diabetologov, specia-
listov družinske medicine, medicinskih sester edukatork, medicinskih 
sester v referenčnih ambulantah družinske medicine, patronažnih me-
dicinskih sester in lekarniških farmacevtov) so največje ovire sistemske 
in organizacijske narave. Kakovostno oskrbo otežuje zlasti pomanjkanje 
časa in sodelovanja med različnimi zdravstvenimi strokovnjaki. Časov-
ne stiske so povezane z nezadostnim številom zaposlenih v zdravstvu in 
s potekom dela, ki vključuje zamudno administrativno delo. Komunika-
cija in sodelovanje med različnimi institucijami in ravnmi zdravstvenega 
varstva kot tudi med strokami in v timih pa sta pogosto neorganizirana 
in odvisna od prizadevanj posameznikov. V veliki meri k temu pripo-
morejo nepovezani informacijski sistemi in nejasno določene vloge po-
sameznih strokovnjakov. 

Zaradi naštetih ovir je izvajanje celostne oskrbe oteženo, okrnjeni 
so kakovost edukacije, zaznavanje zapletov, preventivno delovanje, in-
formiranje o pomembnosti terapij itd. Vse te težave bolniki občutijo v 
dolgih čakalnih dobah, podvajanju ali izpuščanju pregledov, razlikah v 
kakovosti oskrbe ipd. Poleg tega pa se zaradi slabe ozaveščenosti in po-
manjkljivega razumevanja bolezni (splošne populacije in tudi zdravstve-
nih strokovnjakov) pogosto srečujejo tudi s stigmo. 
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II.7 Nacionalni program za 
obvladovanje sladkorne bolezni 

2010–2020
Vesna Kerstin Petrič, Jelka Zaletel

Nacionalni program obvladovanja sladkorne bolezni 2010–2020 
(NPOSB) je eno ključnih orodij za obvladovanje kroničnih bolezni 

v Sloveniji, s katerim to bolezen uspešno obvladujemo celo nekoliko bo-
lje od povprečja EU. Nastal je z namenom, da poveže vse zdravstvene in-
stitucije, predstavnike različnih zdravstvenih strok in predstavnike bol-
nikov, da bi skupaj zagotavljali boljše zdravje prebivalstva, uspešno pre-
prečevali sladkorno bolezen tipa 2 ter zagotavljali kakovostno življenje 
brez zapletov sladkorne bolezni vsem bolnikom, tudi tistim s sladkorno 
boleznijo tipa 1 in nosečnostno sladkorno boleznijo. Program prinaša 
vizijo in cilje ter ukrepanje do konca desetletja. Konkretne aktivnosti po-
sameznih partnerjev Nacionalnega programa se vsaki dve leti določijo 
na novo in zapišejo v Akcijske načrte za obvladovanje sladkorne bolezni. 

Izvajanje Nacionalnega programa usklajuje koordinativna skupina, v 
kateri so predstavniki stroke, plačnika, bolnikov in Ministrstva za zdrav-
je RS. Vsako leto se o izvajanju Nacionalnega programa poroča na stro-
kovnih konferencah ob počastitvi 14. novembra, svetovnega dne slad-
korne bolezni. 

Tako za nastanek Nacionalnega programa kot tudi za njegovo izvaja-
nje je izjemno pomembno aktivno sodelovanje Zveze društev diabetikov 
Slovenije, ki v imenu organiziranih bolnikov s sladkorno boleznijo sode-
luje pri oblikovanju zdravstvene politike na tem področju na nacionalni 
ravni. Projekt laičnih svetovalcev je eden ključnih razvojnih projektov, ki 
ga je Ministrstvo podprlo tudi fi nančno, in je bil široki javnosti predsta-
vljen letos, ob počastitvi svetovnega dne zdravja, 7. aprila. 

Aktivnosti, ki smo jih partnerji v NPOSB uresničili od leta 2010, so 
zahtevale veliko povezovanja, ki prej ni bilo v navadi. Uspešni skupni 
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projekti, kot je projekt Laični svetovalci, posameznih strok, institucij in 
Zveze društev diabetikov Slovenije niso povezali le formalno, temveč so 
ustvarili prijetno ozračje sodelovanja, napolnjeno z zaupanjem in nav-
dušenjem ter predanostjo trdemu delu. To pa je dober obet za uspešno 
izvajanje in udejanjanje ciljev Nacionalnega programa tudi v prihodnje. 
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III.  

PRAVICE IN 
DOLŽNOSTI 

BOLNIKOV S 
SLADKORNO 

BOLEZNIJO
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III.1 Zakon o pacientovih pravicah: 
bolnikove pravice in dolžnosti

Duša Hlade Zore

Zakon o pacientovih pravicah (v nadaljevanju Zakon) ureja zaščito pa-
cienta in ureditev njegovega položaja v zdravstvenem sistemu. Zakon 

ureja pacientove pravice in dolžnosti, poenostavlja poti in načine za uve-
ljavljanje pravic ter uvaja institut zastopnika pacientovih pravic.

V Zakonu so opredeljene splošne pravice, ki jih imajo pacienti v jav-
nem in zasebnem zdravstvu. To so univerzalne pravice, ki jih ima vsak 
uporabnik zdravstvenih storitev in se dotikajo pravice do kakovostne in 
varne zdravstvene oskrbe, spoštovanja samostojnosti pacienta pri odlo-
čanju o zdravljenju, varstva osebnih podatkov, enakopravnosti, zagota-
vljanja obveščenosti ter spoštovanja pacientovega časa. In prav pri uve-
ljavljanju teh pravic največkrat pride do nesporazumov in kršitev. 

Pacient ima pravico do obravnave kršitve v naslednjih postopkih: ne-
sporazum najprej poskusimo rešiti tam, kjer je nastal, prva obravnava 
kršitve pred pristojno osebo in druga obravnava kršitve pred Komisijo 
Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Določbe Zakona ne posegajo v predpise, ki urejajo nadzor strokovno-
sti dela zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter izvajalcev zdravstvenih 
storitev ter v predpise s področja zdravstvenega zavarovanja.

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih 
pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu zastopa pri uresniče-
vanju pravic. Pacientu daje tudi osnovne informacije, strokovno pomoč 
in usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, 
zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Njegova 
pomoč je brezplačna.

Zakon pacientom nalaga tudi dolžnosti in naša temeljna dolžnost 
je, da dejavno sodelujemo pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega 
zdravja.

Seznam zastopnikov pacientovih pravic v Sloveniji je objavljen na 
spletnem naslovu www.mz.gov.si.



97

III.2 Pravice zavarovanih oseb s 
sladkorno boleznijo, ki izhajajo 

iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja

Drago Perkič

Temeljni pravni podlagi za uveljavljanje pravic zavarovanih oseb iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja sta:

1. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Urad-
ni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji), 

2. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 
30/03 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji).

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). Obvezno zdravstveno za-
varovanje se izvaja po načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med 
zdravimi in bolnimi, starimi in mladimi, bogatimi in revnimi. Pravice 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo osebe, ki izpolnjujejo z 
zakonom določene pogoje za pridobitev lastnosti zavarovanca ter po 
njih zavarovani družinski člani, in ki so vključene v obvezno zdravstve-
no zavarovanje. Obseg pravic in vrste pravic iz obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja so določeni z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ), podrobneje pa obseg 
pravic in postopek njihovega uveljavljanja določajo Pravila obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje obsega: 

•	 zavarovanje za primer bolezni in poškodbe zunaj dela in 

•	 zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 
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VRSTE PRAVIC

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zago-
tavlja v obsegu, ki ga določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju: 

1. plačilo zdravstvenih storitev,

2. nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in 

3. povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih sto-
ritev. 

Do vseh navedenih sklopov pravic iz obveznega zdravstvenega zava-
rovanja imajo pravico tudi zavarovane osebe s sladkorno boleznijo. Pra-
vice do zdravstvenih storitev so tiste, katerih obseg je največji in jih torej 
zavarovane osebe v pretežni meri uveljavljajo, tudi zavarovane osebe s 
sladkorno boleznijo. 

Pravice do zdravstvenih storitev obsegajo storitve osnovne zdravstve-
ne dejavnosti, zobozdravstvene dejavnosti, storitve specialističnoam-
bulantne, bolnišnične in terciarne dejavnosti, zdraviliškega zdravljenja, 
reševalnih prevozov, zdravljenja v tujini, pravico do zdravil in živil za 
posebne zdravstvene namene na recept, pravico do medicinskih pri-
pomočkov, pravico do storitev v domovih za starejše občane, posebnih 
socialnovarstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje, pravico do ob-
novitvene rehabilitacije invalidov, udeležbo v organiziranih skupinah 
za usposabljanje in letovanje otrok in šolarjev, pravico do spremstva ter 
pravico do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini. V 
procesih zdravljenja sladkornih bolnikov so najpomembnejše zdravstve-
ne storitve, ki se nanašajo na:

•	 osnovno zdravstveno dejavnost,

•	 storitve specialističnoambulantne, bolnišnične in terciarne dejav-
nosti,

•	 pravice do zdravil in

•	 pravice do medicinskih pripomočkov. 
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Med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ne spadajo:

•	 storitve estetskih operacij, razen če so potrebne zaradi posledic po-
škodb, okvar ali bolezni in so povezane tudi z odpravo funkcional-
ne prizadetosti; 

•	 storitve, ki so povezane z iztreznitvijo ob akutnem alkoholnem 
opoju; 

•	 storitve neobveznega cepljenja; 

•	 storitve ugotavljanja zdravstvenega stanja, ki jih zavarovana oseba 
uveljavlja zaradi zahtev ali predpisov na drugih področjih ali pri 
drugih organih (pri zavarovalnicah, sodiščih, v kazenskem postop-
ku, izdaja potrdil za voznike motornih vozil, ukrepi v zvezi z var-
stvom pri delu itd.); 

•	 storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, ki presegajo obseg storitev, opredeljenih v se-
znamu obvezne medicinske dokumentacije za uveljavljanje pravic 
na podlagi invalidnosti in preostale delovne zmožnosti in storitve 
na zahtevo invalidske komisije; 

•	 storitve alternativne diagnostike, zdravljenja ali rehabilitacije, za 
katere ni dal soglasja minister, pristojen za zdravje; 

•	 storitve, ki se izvedejo na zahtevo zavarovane osebe in ki po mne-
nju osebnega ali napotnega zdravnika glede na njeno zdravstveno 
stanje niso potrebne; 

•	 stroški prevoza zavarovane osebe iz tujine v domovino.

OBSEG PRAVIC

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem je zavarovanim osebam zago-
tovljeno plačilo zdravstvenih storitev v določenih primerih v celoti (100 
%), v drugih primerih pa v odstotkih od vrednosti storitev, ki jih je na 
podlagi zakona določila Skupščina ZZZS v soglasju z Vlado Republike 
Slovenije. To pomeni, da se iz obveznega zdravstvenega zavarovanja fi-
nancirajo storitve le v ustreznem odstotku od njihove cene, ki je različen 
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glede na skupine stanj ali razloge za obravnavo (npr. poškodbe zunaj 
dela itd.). Razliko do polne vrednosti morajo plačati zavarovane osebe iz 
lastnih sredstev, lahko pa se za doplačilo zavarujejo s sklenitvijo dopol-
nilnega zdravstvenega zavarovanja. V tem primeru doplačilo krije zava-
rovalnica, pri kateri ima oseba sklenjeno takšno zavarovanje. 

Med zdravstvenimi storitvami, ki se zagotavljajo v celoti iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, je navedeno, da je to tudi v primeru zdra-
vljenja in rehabilitacije »razvitih oblik sladkorne bolezni«. Opredelitev v 
ZZVZZ glede »razvite« oblike sladkorne bolezni pri izvajanju povzroča 
določene težave, saj stroka ne pozna »razvite« in »nerazvite« sladkorne 
bolezni. V praksi to pomeni, da se zdravstvene storitve pri zdravljenju 
in rehabilitaciji sladkorne bolezni zagotavljajo v celoti (100 %) v breme 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Začetna pot za uveljavljanje pra-
vic iz zdravstvenega zavarovanja na podlagi veljavne slovenske kartice 
zdravstvenega zavarovanja se začne pri izbranem osebnem zdravniku. 
Ta potem zavarovano osebo napoti k ustreznim specialistom v ambulan-
tah in bolnišnicah, zdraviliščih ter klinikah in inštitutih, če za to ugotovi 
strokovno utemeljitev. 
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III.3 Varna in pravilna raba zdravil – 
premišljeno z zdravili

Drago Perkič

Zdravila imajo pomembno vlogo pri zdravljenju sladkorne bolezni. 
Žal pa nimajo samo ugodnih učinkov, temveč tudi nekatere neželene 

in celo škodljive, to se lahko zgodi tudi pri pravilni uporabi. Tveganje za 
nastanek škodljivih neželenih učinkov narašča z večanjem števila zdra-
vil, ki jih bolnik uživa. Pri bolnikih, ki jemljejo več zdravil sočasno, je 
potrebna še dodatna skrb zaradi škodljivih medsebojnih učinkov. Nova 
zdravila, nova področja zdravljenja in večji odmerki za že znana zdra-
vila, predvsem pa staranje prebivalstva in s tem povezana polifarmacija 
(jemanje več zdravil hkrati), naglo povečujejo stroške za zdravila. Raci-
onalno predpisovanje zdravil, pravilna raba v skladu z navodili ter izo-
gibanje kopičenju zalog zdravil na domovih so dejavniki, ki lahko po-
membno vplivajo na obvladovanje stroškov ob nezmanjšanem obsegu 
pravic zavarovancev. Racionalno predpisovanje ne pomeni omejevanja 
dostopa do zdravil ali varčevanja na račun uporabnikov, temveč pred-
vsem najbolj smotrno obliko izrabe razpoložljivih sredstev za zdravila in 
hkrati zmanjšano tveganje za neželene učinke. V nadaljevanju so osnov-
na napotila za varno in pravilno rabo zdravil, ki veljajo tudi za zavarova-
ne osebe s sladkorno boleznijo. 

I. NA KAJ MORAMO BITI ŠE POSEBEJ POZORNI PRI 
JEMANJU ZDRAVIL, DA BI PREPREČILI ZDRAVSTVENE 

TEŽAVE, POVEZANE Z ZDRAVILI, KI JIH TRENUTNO 
UPORABLJAMO

1. Pri zdravljenju z zdravili ima osrednjo vlogo bolnik, ki mora pri zdra-
vljenju prevzeti del odgovornosti za lastno zdravje tako, da polno so-
deluje z zdravnikom in farmacevtom ter da v celoti upošteva njuna 
navodila glede pravilnega odmerjanja zdravil in urnika jemanja zdra-
vil, kot tudi da upošteva zdravilom priložena navodila izdelovalca 
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zdravil. Zdravila po navadi jemljemo ob istem času in v enakih časov-
nih presledkih. Za vsako zdravilo obstajajo tudi navodila, kaj storiti, 
če pozabimo vzeti zdravilo ali če pomotoma vzamemo večji odmerek 
ali več odmerkov, kot je predpisano. Kot uporabniki zdravil ne smemo 
samovoljno spreminjati odmerkov ali prekiniti zdravljenja brez pred-
hodnega posveta z zdravnikom.

2. Zlasti če ste kronični bolnik, vas prosimo, da sami natančno vodite 
svoj seznam zdravil, s katerimi se trenutno zdravite, ter seznam vseh 
zdravil, katerih trenutno ne uporabljate, a jih imate doma; tak seznam 
zdravil ob obisku vedno prinesite k svojemu zdravniku ali farmacev-
tu – seznam dopolnite vsakokrat, ko v lekarni dobite novo zdravilo. 
Priporočamo vam, da sami ali s pomočjo svojcev vodite tudi svoj 
dnevnik jemanja zdravil; „Moj seznam zdravil“ in „Moj dnevnik je-
manja zdravil“ boste prejeli v ambulanti svojega osebnega zdravnika 
ali v lekarni oziroma ga najdete na spletnih straneh ZZZS (www. zzzs.
si/egradiva; zbirka podatkov/tiskana in druga promocijska gradiva za 
varno in pravilno rabo zdravil). Vodenje teh evidenc je izjemno po-
membno za uspešno zdravljenje z zdravili in obenem dokazuje, da 
se zavedate svoje odgovornosti za lastno zdravje. Za vas je najbolje, 
da obe evidenci ob obisku vedno predložite tudi svojemu osebnemu 
zdravniku ali zdravniku specialistu, farmacevtu ali ob sprejemu v bol-
nišnico. Od leta 2010 so vsa zdravila, ki ste jih prejeli iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, vidna pooblaščenemu zdravniku in far-
macevtu neposredno prek varne računalniške povezave. Tako želimo 
pri zdravljenju z zdravili zagotoviti visoko varnost bolnikov, ki zaradi 
sodobnih terapevtskih pristopov uporabljajo čedalje več zdravil. 

3. Pred predpisovanjem novih zdravil morate zdravniku odkrito povedati, 
ali ste vsa zdravila jemali v skladu z njegovimi navodili; zamolčani po-
datki o večjih ali manjših odmerkih zdravil, nerednem jemanju ali celo 
nejemanju zdravil lahko vplivajo na neustrezno in nepotrebno zdravlje-
nje z zdravili, kar ima lahko za vaše zdravje nevarne škodljive posledice. 

4. O morebitnih neželenih (stranskih) učinkih zaradi jemanja zdravil 
morate obvezno poročati svojemu zdravniku in farmacevtu; neželeni 
(stranski) učinki so verjetnejši pri hkratnem jemanju več zdravil. 
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5. Pri zdravljenju z več zdravili hkrati bodite pozorni, da ne bi zamenjali 
dveh različnih zdravil, saj lahko to škodljivo vpliva na vaše zdravje. 

6. Še zlasti bodite pozorni, če vam zdravnik predpiše na recept zdravilo 
s splošnim (nezaščitenim) imenom. Vsa zdravila, ki imajo isto splo-
šno ime, imajo enak učinek. Pomembno je, da zaradi lastne varnosti 
ne uporabljate hkrati dveh zdravil z enakim splošnim imenom, ki se 
razlikujeta le v lastniškem imenu. Splošno ime zdravila je vedno na-
pisano na vsaki škatlici zdravila pod lastniškim imenom. Ob prejemu 
vsakega zdravila, ki ga še ne poznate, se o uporabi natančno posvetujte 
s farmacevtom v lekarni in se prepričajte, ali zdravila z isto učinkovino 
še nimate doma. Če ste v dvomih, vzemite škatlico zdravila in se znova 
prepričajte v najbližji lekarni.

II. NA KAJ MORAMO BITI ŠE POSEBEJ POZORNI V ZVEZI  
Z ZALOGAMI ZDRAVIL NA DOMU

1. vodite svoj seznam zdravil tudi za vsa zdravila, ki jih hranite doma in 
ki jih trenutno ne uporabljate; 

2. zdravila shranjujte v skladu s priloženimi navodili; večinoma se zdra-
vila shranjujejo pri sobni temperaturi do 25 ᵒC, v suhem prostoru in 
zaščiteno pred sončno svetlobo – ne shranjujte zdravil v vlažnih pro-
storih (kopalnici, kuhinji …); vsaj enkrat na leto preverite primernost 
shranjenih zdravil in se pri tem posvetujte z zdravnikom ali farma-
cevtom; ne ustvarjajte si nepotrebnih zalog zdravil, saj je velika večina 
zdravil vedno v zalogi v lekarni; 

3. zdravila so uporabna samo do roka, ki je zapisan na škatlici zdravila; po 
preteku tega roka zdravila nikakor ne smete več uporabljati; po preteku 
roka uporabnosti neporabljenih zdravil ne smete odvreči v okolje (na 
primer v smetnjake ali odplakniti v kanalizacijo) ali jih celo oddati v na-
daljnjo uporabo sorodnikom, prijateljem ali znancem, temveč jih mo-
rate oddati v lekarni ali v posebej temu namenjene zbiralnike komunal-
nih odpadkov v vašem regionalnem komunalnem podjetju, kjer bodo 
poskrbeli za njihovo strokovno uničenje (seznam pooblaščenih zbiral-
cev zdravstvenih odpadkov v Sloveniji objavlja Agencija za okolje).
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III. KAKO LAHKO ZMANJŠAMO ZDRAVSTVENO IN 
EKONOMSKO ŠKODO ZARADI ZDRAVSTVENIH TEŽAV, 
POVEZANIH Z ZDRAVILI, IN ZARADI NEPORABLJENIH 

ZDRAVIL NA DOMU:

1. zdravila žal nimajo samo pozitivnih učinkov, lahko imajo tudi nekatere 
škodljive in neželene učinke na vaše zdravje, zato dosledno upoštevajte 
priporočila za varno in pravilno rabo zdravil ter zdravstvene delavce 
pravočasno obveščajte o vašem zaznavanju neželenih (stranskih) učin-
kov zdravil; — z zdravim načinom življenja (telesna dejavnost, zdrava 
prehrana, nekajenje, zmerno pitje alkohola, obvladovanje stresa) in z 
natančnim vodenjem „Mojega seznama zdravil“ in „Mojega dnevnika 
jemanja zdravil“ boste v največji meri sami pripomogli k ohranitvi in 
okrepitvi svojega zdravja in k uspešnejšemu zdravljenju z zdravili; 

2. zdravnik je pri izbiri ustrezne terapije strokovno avtonomen, zato ni 
nikakršnega razloga, da bi od njega zahtevali nepotrebna zdravila »za 
vsak primer« ali zdravila v večjih količinah pred dopustom, razen če ste 
kronični bolnik in sta vaša diagnoza in terapija nedvoumno potrjeni; 

3. če bi v Sloveniji vsaj za polovico zmanjšali pogostnost težav, povezanih 
z zdravili in neporabljenimi zdravili, bi zdravstvu zagotovili finančna 
sredstva, s katerimi bi lahko težkim bolnikom zagotovili hitrejši do-
stop do najsodobnejših zdravil, pomembno skrajšali čakalne dobe in 
bolnikom omogočili kakovostnejše zdravljenje.
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III.4 Pravica do medicinskih 
pripomočkov

Drago Perkič

Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo zavarovane osebe, ki se 
zdravijo zaradi sladkorne bolezni, pravico do medicinskih pripomočk-

ov za določanje glukoze v krvi, urinu in medceličnini in pravico do me-
dicinskih pripomočkov za dajanje inzulina. 

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja opredeljujejo pravice 
do medicinskih pripomočkov za izvajanje samokontrole in zdravljenje 
sladkorne bolezni. Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so za izvaja-
nje samokontrole zagotovljeni diagnostični trakovi za optično odčitava-
nje glukoze v krvi in urinu, diagnostični trakovi za aparat za določanje 
glukoze v krvi, aparat za določanje glukoze v krvi, prožilna naprava in 
lancete ter sistem za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini. Me-
dicinski pripomočki za dajanje inzulina so igle za mehanski injektor in 
mehanski injektor ter inzulinska črpalka in potrošni material.

Natančneje so vrste medicinskih pripomočkov, ki se lahko predpisu-
jejo na naročilnico, določene v šifrantu medicinskih pripomočkov. Se-
znam medicinskih pripomočkov s podatki o šifrah, imenih, zdravstve-
nih stanjih in postopkih za njihovo uresničevanje je objavljen na spletni 
strani ZZZS. V spodnji tabeli pa je veljaven seznam vrst medicinskih 
pripomočkov ob pripravi gradiva (maj 2016) z navedenimi zdravstve-
nimi stanji, pri katerih je zavarovana oseba upravičena do predpisa na 
naročilnico. 
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Šifra  
MP

Ime  
MP

Bolezen oz. zdravstveno stanje

1231 APARAT ZA 
DOLOČANJE 
GLUKOZE V 
KRVI

Sladkorna bolezen, zdravljena z inzu-
linom, ali neurejena sladkorna bole-
zen na kombinirani peroralni terapiji, 
ko zavarovanec(ka) začne edukacijo 
za inzulinsko zdravljenje. Med noseč-
nostjo in dojenjem pri gestacijskem 
diabetesu. Zavarovana oseba aktivno 
sodeluje pri zdravljenju. 

1233 MEHANSKI 
INJEKTOR

Sladkorna bolezen, zdravljena z inzu-
linom.

1234 IGLA ZA 
MEHANSKI 
INJEKTOR

Sladkorna bolezen, zdravljena z inzu-
linom.

1232 DIAGNOSTIČNI 
TRAKOVI ZA 
APARAT ZA 
DOLOČANJE 
GLUKOZE V 
KRVI

Odobren aparat za določanje glukoze 
v krvi. 

1240 DIAGNOSTIČNI 
TRAKOVI ZA 
OPTIČNO 
ČITANJE

Sladkorna bolezen, bolnik obvlada sa-
mokontrolo.

1235 PROŽILNA 
NAPRAVA

Sladkorna bolezen, bolnik obvlada sa-
mokontrolo.

1236 LANCETA ZA 
PROŽILNO 
NAPRAVO

Sladkorna bolezen, bolnik obvlada sa-
mokontrolo.

1241 LANCETA 
NAVADNA

Sladkorna bolezen, bolnik obvlada sa-
mokontrolo.
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Šifra  
MP

Ime  
MP

Bolezen oz. zdravstveno stanje

1242 INZULINSKA 
ČRPALKA 
DO 18. LETA 
STAROSTI

Sladkorna bolezen tipa 1, pri kateri je 
bilo tudi 6-mesečno izvajanje funk-
cionalne inzulinske terapije neuspe-
šno. Sladkorna bolezen tipa 1 s sin-
dromom nezavedanja hipoglikemije 
kljub zdravljenju z večkratnimi apli-
kacijami inzulina dnevno. Sladkorna 
bolezen, ki se zdravi z inzulinom in 
pred načrtovano nosečnostjo oz. med 
nosečnostjo in med dojenjem, če kljub 
zdravljenju z večkratnimi aplikacijami 
inzulina dnevno nima dobro urejene 
sladkorne bolezni. Za vse upravičence 
velja pogoj, da so bili pri dotedanjem 
zdravljenju zavzeti za uspeh zdravlje-
nja in so usposobljeni za samokontro-
lo in ravnanje s črpalko.

1243 SET ZA 
INZULINSKO 
ČRPALKO

Odobrena inzulinska črpalka.

1244 KOMPLET 
AMPUL OZ. 
REZERVAR ZA 
INZULINSKO 
ČRPALKO

Odobrena inzulinska črpalka.

1245 POTISNA 
PALIČICA Z 
NAVOJEM ZA 
INZULINSKO 
ČRPALKO

Odobrena inzulinska črpalka.
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Šifra  
MP

Ime  
MP

Bolezen oz. zdravstveno stanje

1246 INZULINSKA 
ČRPALKA 
NAD 18. LET 
STAROSTI

Sladkorna bolezen tipa 1, pri kateri je 
bilo tudi 6-mesečno izvajanje funk-
cionalne inzulinske terapije neuspe-
šno. Sladkorna bolezen tipa 1 s sin-
dromom nezavedanja hipoglikemije 
kljub zdravljenju z večkratnimi apli-
kacijami inzulina dnevno. Sladkorna 
bolezen, ki se zdravi z inzulinom in 
pred načrtovano nosečnostjo oz. med 
nosečnostjo in v času dojenja, če kljub 
zdravljenju z večkratnimi aplikacijami 
inzulina dnevno nima dobro urejene 
sladkorne bolezni. Za vse upravičence 
velja pogoj, da so bili pri dotedanjem 
zdravljenju zavzeti za uspeh zdravlje-
nja in so usposobljeni za samokontro-
lo in ravnanje s črpalko.

1247 SENZOR ZA 
KONTINUIRA-
NO MERJENJE 
GLUKOZE

Do senzorja za kontinuirano merjenje 
glukoze je upravičena zavarovana ose-
ba, ki se zdravi z inzulinsko črpalko 
ali funkcionalno inzulinsko terapijo 
in je na podlagi meritev sposobna iz-
boljšati urejenost glikemije, če gre za 
osebo, ki ima sladkorno bolezen tipa 
1, je mlajša od 7 let in pri njej proces 
mielinizacije še ni končan, ali gre za 
osebo, ki ima sladkorno bolezen s sin-
dromom ne-zavedanja hipoglikemije 
in ob tem hude hipoglikemije, ali gre 
za nosečo osebo, ki ima slabo urejeno 
sladkorno bolezen.
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Šifra  
MP

Ime  
MP

Bolezen oz. zdravstveno stanje

1248 ODDAJNIK ZA 
KONTINUIRA-
NO MERJENJE 
GLUKOZE

Do senzorja za kontinuirano merjenje 
glukoze je upravičena zavarovana ose-
ba, ki se zdravi z inzulinsko črpalko 
ali funkcionalno inzulinsko terapijo 
in je na podlagi meritev sposobna iz-
boljšati urejenost glikemije, če gre za 
osebo, ki ima sladkorno bolezen tipa 
1, je mlajša od 7 let in pri njej proces 
mielinizacije še ni končan, ali gre za 
osebo, ki ima sladkorno bolezen s sin-
dromom ne-zavedanja hipoglikemije 
in ob tem hude hipoglikemije, ali gre 
za nosečo osebo, ki ima slabo urejeno 
sladkorno bolezen.

Zavarovana oseba dobi predpisane medicinske pripomočke na podlagi 
izdane »naročilnice«. Za predpis medicinskih pripomočkov na naročil-
nico, ki se uporabljajo pri zdravljenju sladkorne bolezni, so pooblaščeni:

•	 izbrani osebni zdravnik za potrošni material (diagnostični trakovi, 
igle, lancete, potrošni material za inzulinsko črpalko);

•	 zdravniki specialisti diabetologi za aparat za določanje glukoze v 
krvi in mehanski injektor;

•	 posebej imenovani zdravniki specialisti diabetologi za inzulinsko 
črpalko in medicinske pripomočke pri sistemu za kontinuirano 
merjenje glukoze. 

Zdravniki specialisti diabetologi lahko prav tako predpisujejo potrošni 
material, če jih je na napotnici za to pooblastil izbrani osebni zdravnik. 
Pri potrošnem materialu potrebno količino in obdobje opredeli poobla-
ščeni zdravnik glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe, predviden 
način zdravljenja sladkorne bolezni, strokovne smernice in zmožnosti 
izvajanja samokontrole in ukrepov na podlagi rezultatov samokontro-
le zavarovane osebe oz. njenih svojcev. Za predpisovanje diagnostičnih 
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trakov za aparat za določanje glukoze v krvi so strokovne smernice in 
priporočeno število merjenj krvnega sladkorja objavljeni tudi kot prilo-
ga Okrožnice MP št. 7/2013, ki je objavljena na spletni strani ZZZS.

Od oktobra 2014 lahko pooblaščeni zdravnik za potrošni material v 
primerih stabilnih kroničnih zdravstvenih stanj izda zavarovanim ose-
bam tudi pri zdravljenju sladkorne bolezni »obnovljivo naročilnico«. Ta 
velja eno leto in v tem času zavarovani osebi ni treba zaradi izdaje na-
ročilnice za medicinski pripomoček potrošne narave vsake tri mesece k 
pooblaščenemu zdravniku. Medicinske pripomočke na obnovljivo naro-
čilnico potem zavarovana oseba prevzema pri dobavitelju, pri katerem je 
prvič prevzela pripomočke. 

Zavarovana oseba na podlagi izdane naročilnice lahko prevzame 
predpisane medicinske pripomočke pri katerem koli pogodbenem do-
bavitelju ZZZS. Torej si zavarovana oseba prosto izbere pogodbenega 
dobavitelja na podlagi lastne presoje. 

Viri

•	 Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja – tematska zloženka 
ZZZS o ključnih pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;

•	 Vrste in obseg pravic in obseg pravic iz obveznega zdravstvenega za-
varovanja – zloženka ZZZS, marec 2015;

•	 Seznam s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in 
cenovnimi standardi za medicinske pripomočke, objavljen na spletni 
strani ZZZS.
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III.5 Varna in pravilna raba zdravil, 
medicinskih pripomočkov in zdravil, 
ki jih je mogoče kupiti brez recepta 

Boštjan Martinc, Ivanka Brus

Po defi niciji je zdravilo vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so pripra-
vljene in namenjene za zdravljenje, lajšanje, preprečevanje in odkri-

vanje bolezni pri ljudeh in živalih. Najdemo jih v različnih farmacevt-
skih oblikah. Po načinu izdajanja jih razvrščamo na zdravila na recept in 
zdravila brez recepta. 

Glede na potrebo nam lahko zdravnik predpiše zdravila za redno upo-
rabo ali pa samo za krajši čas. Zdravila za zdravljenje kroničnih bolezni 
jemljemo redno, v predpisanih odmerkih in časovnih intervalih. Druga 
zdravila jemljemo samo po potrebi, ko nastanejo težave. Predpisane te-
rapije nikoli ne spreminjamo sami, vedno se posvetujemo z zdravnikom. 
Vsako zdravilo na recept je predpisano določenemu pacientu, zato si 
zdravil ne smemo posojati ali jih med seboj menjavati.

Zdravila za samozdravljenje so na voljo v lekarnah brez zdravniškega 
recepta. Omejena so na preprečevanje, lajšanje in odpravljanje blažjih 
simptomov in zdravstvenih težav. Samozdravljenje po navadi traja 3–7 
dni. Čeprav so se skozi daljši čas jemanja ta zdravila izkazala za varna, 
pa lahko vstopajo v interakcije z drugimi zdravili. Zato vedno povejte 
farmacevtu, katera zdravila še uporabljate, da vam bo pomagal izbrati 
najprimernejše.

Na učinkovitost zdravil pomembno vpliva sočasno zaužita hrana. 
Hrana lahko zmanjša prehod nekaterih zdravilnih učinkovin v krvni 
obtok, zato je pri njih nujno, da se jemljejo na tešče. Po navadi se delo-
vanje zdravila hitreje začne, če ga vzamemo na prazen želodec, vendar 
obstajajo tudi zdravila, pri katerih to ne drži. Zdravila, ki so v vodi slabo 
topna, jemljemo skupaj s hrano, saj jim tako omogočimo boljši in hitrejši 
prehod v kri. Jemanje zdravil skupaj s hrano lahko v določenih primerih 
izkoristimo za zmanjšanje neželenih učinkov zdravil, kot so napenjanje, 
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slabost, vetrovi ... Hrana vpliva tudi na farmacevtske oblike s prirejenim 
sproščanjem. Teh nikoli ne odpiramo, drobimo ali razpolavljamo, saj se 
lahko pri tem učinki zdravila zmanjšajo ali povečajo.

Pomembno je pravilno razumevanje naslednjih navodil:

•	 Zdravilo vzemite na tešče – vzemite ga zjutraj, eno uro pred zajtr-
kom.

•	 Zdravilo vzemite na prazen želodec – vzemite ga eno uro pred jedjo 
ali dve uri po jedi.

•	 Zdravilo vzemite skupaj s hrano – vzemite ga tik pred jedjo, med 
jedjo ali po jedi.

•	 Zdravilo vzemite neodvisno od hrane s kozarcem vode – hrana ne 
vpliva na delovanje zdravila.

Zdravila v obliki kapsul in tablet po navadi zaužijemo z večjo količi-
no navadne vode (približno 2 dcl), saj se tako hitreje raztapljajo in bolje 
absorbirajo. Uporabo tekočin, kot so čaji, sokovi ali mleko, če ni drugače 
navedeno, odsvetujemo. Ob jemanju zdravil ne uživamo alkoholnih pi-
jač. Zdravil ne jemljemo skupaj s kavo.

Zdravila shranjujemo v skladu s priloženimi navodili. Po navadi se 
zdravila shranjujejo v originalni embalaži, pri temperaturi do 25 °C, za-
ščitena pred svetlobo in vlago. Nekatera zdravila zahtevajo posebne po-
goje shranjevanja (npr. inzulini v hladilniku od 2 °C do 8 °C). Kuhinja in 
kopalnica zaradi vlage in večjih temperaturnih sprememb nista primer-
na prostora za shranjevanje zdravil. 

Farmacevti z znanjem in izkušnjami svetujemo pri izbiri in uporabi 
medicinsko-tehničnih pripomočkov in drugih izdelkov za nego in varo-
vanje zdravja. 

Na trgu je veliko merilnikov krvnega sladkorja, prilagojenih za doma-
čo uporabo. Merilnik mora imeti oznako CE (izpolnjuje zahteve zako-
nodaje EU glede varnosti in zdravja) in izpolnjevati stroge mednarodne 
standarde glede točnosti, ki so opredeljeni v standardu ISO. 
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Pri izbiri merilnika:
•	 upoštevamo potrebe in zahteve bolnika (preprosta uporaba, velik 

prikazovalnik meritve, zvočni signali, računalniško spremljanje re-
zultatov);

•	 bolnika poučimo o načinu uporabe (praktično prikažemo uporabo 
s kontrolno tekočino);

•	 bolnika poučimo o dejavnikih, ki lahko vplivajo na končni rezultat 
meritve (dehidracija, šok, stres, telesne obremenitve, paracetamol, 
askorbinska kislina, salicilati itd.);

•	 bolnika spodbujamo k pravilnemu izvajanju samokontrole in re-
dnemu vodenju dnevnika meritev. 



114

 III.6 Varna in pravilna uporaba 
prehranskih dodatkov in dopolnil

Boštjan Martinc, Ivanka Brus

Na našem trgu področje prehranskih dopolnil ureja Pravilnik o pre-
hranskih dopolnilih. Ta defi nira prehranska dopolnila kot živila, 

katerih namen je dopolnjevati navadno prehrano. Gre za koncentri-
rane vire posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hra-
nilnim ali fi ziološkim učinkom. Vsebujejo lahko vitamine, minerale, 
aminokisline, maščobne kisline, vlaknine, rastline in rastlinske izvleč-
ke, mikroorganizme ter druge snovi s hranilnim ali fi ziološkim učin-
kom, pod pogojem, da je njihova varnost v prehrani ljudi znanstveno 
utemeljena. Najdemo jih v enakih peroralnih farmacevtskih oblikah 
kot zdravila, kar zna biti včasih zavajajoče.

Tudi bolniki s sladkorno boleznijo pogosto posegajo po najrazlič-
nejših prehranskih dodatkih. Zavedati se je treba, da ti niso namenjeni 
zdravljenju ali preprečevanju sladkorne bolezni, temveč le dopolnjeva-
nju prehrane. 

Prehranska dopolnila naj ne bi vsebovala drugih snovi, kot jih lahko 
najdemo v navadni hrani, a zaradi zaužitja večje količine le-teh lahko na-
stane tveganje za nastanek interakcij. Tako lahko višji odmerki vitamina 
B3 zmanjšajo učinek nekaterih antidiabetikov, visoki odmerki vitamina 
B1 in vitamina C lahko zmanjšajo učinek inzulina. Pri uporabi vitamina 
E je potrebna previdnost, saj lahko le-ta zaradi svojega antiagregacijske-
ga delovanja povzroča težave pri bolnikih z diabetično retinopatijo in 
pri tistih, ki jemljejo zdravila proti strjevanju krvi. Pri velikih odmerkih 
magnezija je potrebna previdnost pri diabetikih z okvaro ledvic. 

V določenih primerih pa je smiselno poseči po prehranskih dopol-
nilih. Bolniku, ki se zdravi z določenimi antidiabetiki ali z zdravili, ki 
zmanjšujejo izločanje želodčne kisline, lahko priporočimo dodajanje 
vitamina B12 in folne kisline, če se teh premalo vsrka iz zaužite hrane. 
Uporaba prehranskih dopolnil je upravičena tudi pri neuravnoteženi 
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prehrani ter in povečanih potrebah organizma po vitaminih, mineralih 
ali oligoelementih. 

Zaradi zgoraj omenjenih dejstev se je o primernosti jemanja prehran-
skega dopolnila pametno posvetovati z zdravnikom ali lekarniškim far-
macevtom.
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IV.  

KAJ LAIČNO 
SVETOVANJE JE 

IN KAJ NI
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IV.1 Kaj laično svetovanje je in kaj ni 
Marjan Šiftar

1. Laično svetovanje in laični svetovalci nikakor ne prevze-
majo vloge in nalog mreže izvajalcev zdravstvene službe, 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. So njena 
nadgradnja, dopolnitev, so aktivni del celotnega nujnega partnerstva na 
področju sladkorne bolezni, so še posebej aktivni partner multidiscipli-
narnim zdravstvenim timom na področjih, kjer objektivna okoliščina – 
tj. lastna konkretna izkušnja s sladkorno boleznijo – pomeni osnovo mo-
rebitnega koristnega prispevka laičnih svetovalcev ker, kot poudarja tudi 
Nacionalni program, »oblikovanje in izvajanje učinkovitih pristopov za 
preprečevanje sladkorne bolezni in obravnavo bolnikov s sladkorno bo-
leznijo zahteva sodelovanje med različnimi partnerji v zdravstvu in zu-
naj njega, ki temelji na skupnih vrednotah in ciljih, zaupanju, dopolnje-
vanju, iskanju sporazumnih rešitev in deljenju rezultatov« (str. 12). 

2. Laični svetovalci opravljamo humano, altruistično in ča-
stno dolžnost s tem, da

•	 dajemo vso mogočo »laično« (psihosocialno, informativno in prak-
tično) pomoč in oporo slehernemu bolniku s sladkorno boleznijo, 
ki bo iskal oporo in pomoč tudi pri laičnem svetovalcu; 

•	 smo resnično pripravljeni kot prostovoljci narediti »kaj več« za so-
človeka, za drugega bolnika; 

•	 smo se pripravljeni tudi nenehno usposabljati in aktivno sodelova-
ti z zdravstvenim timom, drugimi laičnimi svetovalci in njihovimi 
koordinatorji; 

•	 za svoje delo – pomoč drugim ne pričakujemo plačila; 
•	 se zavedamo pozitivnega pomena svojega dela in odgovornosti zanj 

ter gradimo svojo vlogo in dejavnost na vzajemnem zaupanju in z 
lastnim zgledom in znanjem tudi spodbujamo bolnike s sladkorno 
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boleznijo, da se prostovoljno in samoiniciativno oprejo pri krepitvi 
lastnega opolnomočenja tudi na laične svetovalce.

Pri tem različna izobrazba ni in ne more biti ovira ali pogoj za uspe-
šno opravljanje vloge laičnega svetovalca. Čim širše znanje pa je pri tem 
seveda le dodatna koristna opora.

3. Laični svetovalci skušamo pomagati vsakemu bolniku, ki išče 
našo pomoč, našo oporo, pogovor z nami o svoji bolezni in težavah, 
stiskah, dilemah. Bolnik je tisti, ki išče nas. Bolnik se sam odloča, ali bo 
iskal oporo in pomoč pri laičnem svetovalcu. Nobenemu bolniku ni mo-
goče vsiljevati, da sprejme pomoč laičnih svetovalcev; so pa laični sveto-
valci dostopni vsakomur. 

4. Kaj je vsebina pomoči in opore laičnega svetovalca drugemu 
bolniku? 

Izhodišče in skupni imenovalec so razumevanje potreb, težav, dilem bol-
nika, da bi ga laični svetovalec lahko

•	 spodbujal k optimističnemu pogledu na položaj in aktivnemu soo-
čenju, sprejetju svoje bolezni ali stanja;

•	 usmerjal v zdravstveno službo za premagovanje zdravstvenih pro-
blemov;

•	 spodbujal za obiske zdravnikov, redne zdravstvene kontrole, za 
upoštevanje priporočil, nasvetov zdravnikov;

•	 spodbujal telesne, športne aktivnosti, zdravo prehrano, opuščanje 
nezdravih navad, spreminjanje življenjskega sloga;

•	 spodbujal k premagovanju različnih praktičnih težav in problemov 
v življenju, ki jih povzroča sladkorna bolezen, in mu pri tem tudi 
skušal pomagati (druženje, po potrebi spremljanje na preiskave, 
obiski – še zlasti v domovih ali ostarelih, ki živijo sami); 

•	 mu posredoval koristne splošne informacije, ga seznanjal s pravica-
mi pacientov in še zlasti bolnikov s sladkorno boleznijo; 
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•	 obveščal, kam naj se obrne za dodatne verodostojne informacije 
(ne da bi dajal prednost določeni izbiri !);

•	 pri tehničnih težavah z medicinsko-tehničnimi pripomočki usmer-
jal bolnika, kje je mogoče dobiti dodatne ali bolj poglobljene napot-
ke in pomoč.

Vseh konkretnih situacij, problemov in vprašanj, s katerimi se sre-
čujemo v tem okviru oz. v stikih s posameznim bolnikom, ni mogoče 
ne povzeti in ne predvideti. Laični svetovalci pa bomo resnično uspe-
šno lahko kakor koli pomagali drugemu bolniku, če bomo upoštevali in 
skušali razumeti konkretne, individualne, subjektivno doživljane teža-
ve, čustvene stiske in probleme, različne potrebe, socialne, ekonomske, 
družinske razmere in okoliščine, pa tudi, ali gre za potencialnega bol-
nika oziroma za še ne bolnika ali za komaj odkritega bolnika; bolnika z 
zapleti ali po operativnih posegih, katerih vzrok je bila sladkorna bole-
zen; ali gre za bolnika v domu, mladega bolnika ali bolnika v bolnišnici.

5. Kaj ni naše delovno področje?

Laični svetovalci pa se moramo izogibati vsebin, ki spadajo v strokovni 
delokrog zdravstvenih služb, ter ne moremo in ne smemo prevzemati 
nikakršne odgovornosti za te vidike. 

To še zlasti pomeni, da laični svetovalec bolniku:
- ne more dajati pojasnil o različnih možnostih zdravljenja;
- ne daje mnenj, ki spadajo v delokrog zdravstvenih delavcev in zdra-

vstvenih sodelavcev oz. spadajo v medicinsko področje;
- ne razlaga zdravniških izvidov;
- ne izvaja promocije medicinsko-tehničnih pripomočkov;
- ne daje mnenj glede predpisane terapije z zdravili in medicinskega 

vodenja bolezni ter zdravstvenih problemov.

6. Kaj pa so naše temeljne formalne in delovne koordinate ?

Laični svetovalci :

•	 spoštujemo kodeks laičnega svetovanja, zakonska načela o organi-
ziranem prostovoljskem delu in delujemo v skladu z izjavo, ki smo 
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jo podpisali ob začetku delovanja, in dogovor, ki smo ga sklenili z 
Zvezo društev diabetikov Slovenije;

•	 vodimo dnevnik o svojem delu;

•	 smo v stalni zvezi s koordinatorjem laičnih svetovalcev v društvu, 
regiji in Zvezi društev diabetikov Slovenije in mentorjem;

•	 smo v stalni zvezi z deležniki iz mreže izvajalcev javne zdravstvene 
službe, s katerimi sodeluje društvo oz. so udeleženci dogovora o 
izvajanju organiziranega dela laičnih svetovalcev;

•	 bomo sodelovali tudi s prostovoljci na drugih področjih in z nji-
hovimi (prostovoljskimi) organizacijami za racionalno doseganje še 
večjih pozitivnih učinkov in koristi za posameznika in družbo (npr. 
prostovoljci Zveze društev upokojencev Slovenije se pri svojem delu 
s starejšimi pogosto srečujejo tudi z bolniki s sladkorno boleznijo!). 

7. Kje in kako delujejo

Kje in kako bo potekalo konkretno sodelovanje med laičnim svetoval-
cem in bolnikom oz. kje in kako bodo laični svetovalci delovali, je/bo 
odvisno od konkretnih individualnih dogovorov ter objektivnih in su-
bjektivnih možnosti in potreb v vsakem primeru posebej, pa tudi od or-
ganizirane pomoči in skrbi društev in zdravstvenih ustanov. To pa kon-
kretno pomeni:

1. Z bolnikom, ki išče stik z nami, se bomo dogovorili, kje in kako bo 
potekala naša komunikacija, kdaj bomo dosegljivi, in se dogovarjali 
o naši morebitni enkratni pomoči ter naših enkratnih ali stalnejših 
stikih (pogovorih).

2. Z bolniki se bomo srečevali na sedežu društev, če se tako dogovori-
mo v društvih ob znanih, vnaprej objavljenih terminih.

3. Na podlagi formalnih dogovorov med društvom oz. Zvezo društev 
diabetikov Slovenije in zdravstveno ustanovo (referenčna ambulanta 
družinske medicine/ambulanta splošne medicine, diabetološka am-
bulanta ...) in našega soglasja bomo opravljali svoje vloge v teh zdra-
vstvenih ustanovah.
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4. Razmerje med nami/menoj in bolnikom temelji na vzaje-
mnem zaupanju, zato in še zlasti, ker gre v tem razmerju lahko za 
osebne, občutljive podatke in informacije, moramo dosledno spošto-
vati ustavno načelo in zakonske rešitve o varstvu osebnih podatkov; ta 
obveznost ne preneha s prenehanjem opravljanja dela laičnega sveto-
valca. To velja tudi za varstvo osebnih podatkov laičnega svetovalca in 
celotno razmerje med njim in bolnikom.

5. Podatke in informacije iz stikov z bolnikom smemo posre-
dovati zdravstveni ali drugi potrebni službi le ob izrecnem 
soglasju bolnika.

Bistvo komuniciranja z bolnikom pa je:

•	 pogovor, pogovor, pogovor: poslušanje, razumevanje, spodbujanje 
in na tej podlagi tudi dogovorjena in mogoča konkretna pomoč.
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IV.2 Osebni razlogi za vključitev 
v delo laičnega svetovanja

Simona Jazbinšek, Denis Oprešnik

Številni bolniki delijo svoja spoznanja in izkušnje z drugimi in v ne-
formalni obliki svetujejo na različne načine – prek lokalnih društev, 

osebnih poznanstev in družbenih omrežij ali spontano v naključnih si-
tuacijah. Delo laičnega svetovalca je zanje nadgradnja teh aktivnosti, saj 
ga prepoznavajo kot organizirano pomoč drugim bolnikom. 

Pri tovrstnem delu je pomembno, da posameznik ozavesti motive, 
zaradi katerih se je odločil zanj, saj tako bolje razume in opredeli svojo 
vlogo in se pri delu dobro počuti. Mnoge k laičnemu svetovanju spodbu-
ja prav potreba po pomoči drugim bolnikom s sladkorno boleznijo. Kot 
bolniki so pomanjkanje tovrstne opore namreč prepoznali tudi sami, zla-
sti ob odkritju svoje bolezni, ko so se številni znašli v velikih stiskah brez 
potrebne podpore tistih, ki so imeli podobno izkušnjo. Prav zaradi teh 
izkušenj prepoznavajo pomembno vlogo pri ublažitvi stiske in občutka 
nemoči, ki se pojavita ob postavitvi in soočanju z diagnozo, prav tako pa 
tudi pozneje, ko si bolniki želijo pogovora, spodbude ali informacij. 

K odločitvi za laičnega svetovalca pomembno prispeva tudi želja po 
sklepanju novih poznanstev, večji življenjski aktivnosti in pridobivanju 
novih znanj z izobraževanjem in neposrednimi izkušnjami med delo-
vanjem. 

Ker se kot bolniki pogosto srečujejo z napačnimi ali pomanjkljivimi 
informacijami o bolezni, iz katerih se rojevajo predsodki, želijo z laičnim 
svetovanjem sočasno tudi prispevati svoj delež k ozaveščenosti in odpra-
vljanju stigme o sladkorni bolezni.
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IV.3 Ovire in rešitve pri delu 
laičnega svetovalca

Simona Jazbinšek, Denis Oprešnik

Pri laičnem svetovanju lahko nastanejo tudi ovire, ki so vezane na or-
ganizacijo dela (npr. čas, stik in lokacija laičnega svetovanja so sla-

bo defi nirani), gojenje partnerstva z zdravstvenimi strokovnjaki (npr. 
zadnji so skeptični do sodelovanja z laičnim svetovalcem) oziroma na 
sam odnos med laičnim svetovalcem in bolnikom/svojci (npr. bolnik 
je nemotiviran, sooča se s težavami, za katere se laični svetovalec ne čuti 
kompetentnega, svojci ne želijo sodelovati). 

Da bi premostili tovrstne ovire, je pomembno, da se vzpostavi dobra 
komunikacija med koordinatorjem v društvu in laičnim svetovalcem, ki 
skupaj opredelita dejavnosti na področju laičnega svetovanja in določita, 
kdaj, kje in kako bo svetovalec na voljo bolnikom. Laični svetovalec ak-
tivno sodeluje z lokalnim društvom sladkornih bolnikov in Zvezo dru-
štev diabetikov Slovenije, ki mu dajeta informacijsko in tehnično-admi-
nistrativno podporo ter pomagata pri vzpostavljanju stika z zdravstveni-
mi institucijami in strokovnjaki. 

Na individualni ravni odnosa z bolnikom je prednost laičnega sveto-
valca v njegovi izkušnji življenja s sladkorno boleznijo. Predstavitev te 
izkušnje skozi pogovor in dolgotrajen stik z bolnikom pomembno pri-
pomore k motiviranosti bolnika in posledično h kakovostnejšemu ob-
vladovanju bolezni. Pomembno je poudariti, da se laični svetovalec pri 
premagovanju morebitnih težav pri delu vselej opira na lokalno društvo 
in Zvezo društev diabetikov ter razpoložljivo gradivo (etični kodeks, pri-
ročnik ipd.), ki so mu v pomoč pri svetovanju. 
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IV.4 Pogovor. Podpora in pomoč 
laičnega svetovalca bolniku 

s sladkorno boleznijo: 
soustvarjanje podpore in pomoči 

v delovnem odnosu
Gabi Čačinovič Vogrinčič

Pogovor v delovnem odnosu

Dragocena podpora človeku, sogovorniku s sladkorno boleznijo, se so-
ustvari v pogovoru. Pogovor je temeljni okvir dela, zato mora imeti 

to posebno značilnost, da je soustvarjen. V soustvarjenem pogovoru se 
mora vedno znova zgoditi vse: sogovornik pove, laični svetovalec posluša, 
povzame, da bi preveril, ali je slišal, in odgovori, sogovornik posluša, pre-
veri, ali je razumel, odgovori, in tako se pogovor nadaljuje in soustvarja. 

Beseda soustvarja pove že vse bistveno: vsakdo pove svoje, smo so-
delavci, soustvarjalci, sopotniki, ki raziskujemo, kdo smo, kaj želimo, in 
skupaj ustvarimo novo, da bi se razumeli in si pomagali. Še več: sou-
stvarjanje laičnega svetovalca opremi tako, da potrpežljivo vzpostavi in 
ohranja dobro izkušnjo pogovora, kjer se sliši vsakokrat edinstveni glas 
človeka, ki je prišel po podporo in pomoč, da bo aktiven v življenju z 
boleznijo. Soustvarjanje pomeni, da se pogovor vsakokrat šele ustvari, 
delamo novo, raziskujemo korake, ki pomagajo in dajo moč. 

Koncept soustvarjanja, ki smo ga razvili v socialnem delu, prinese v 
procese pomoči novo paradigmo: soustvari se pogovor in v pogovoru se 
soustvari pomoč. Tisti, ki jo potrebuje, in tisti, ki ima znanje, skupaj raz-
iskujeta pomoč. Laični svetovalec je v vlogi spoštljivega in odgovornega 
zaveznika, ki pomoč zna soustvarjati z bolnikom s sladkorno boleznijo, ki 
je strokovnjak iz izkušenj. Tako kot vsi ljudje ima tudi bolnik s seboj vse, 
kar potrebuje, da bi se naučil ravnati z boleznijo, a pogosto potrebuje sogo-
vornika, laičnega svetovalca, da razišče, ubesedi, odkrije svoje vire in moč.
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Soustvarjanja se moramo naučiti, tako kot se maramo naučiti odnosa, ki 
soustvarjanje omogoča. Najprej laični svetovalec, ki zna povabiti sogovor-
nika v delovni odnos. Moja teza je, da je mogoče koncept delovnega od-
nosa, ki sem ga oblikovala za procese spreminjanja in pomoči v socialnem 
delu, prenesti in uspešno uporabiti v vsakem procesu podpore in pomoči. 

Koncept delovnega odnosa sem razvila v praksi, iz prakse. Pri delu v 
praksi sem bila brez pravega orodja. Bila sem opremljena z odgovori na 
številna vprašanja o tem, kaj je treba narediti, kakšne so lahko rešitve, 
kdo so morebitni udeleženci v procesih pomoči, a nobene opore za rav-
nanje, nobenega odgovora na vprašanje, kako delati. V praksi socialnega 
dela sem se morala naučiti, kako ključno je znati, kako vzpostaviti in 
vzdrževati procese sodelovanja in raziskovanja. Pomagala mi je beseda 
delo, ključna, dragocena beseda, ki označi naš poklic. Za delo gre, za 
skupno delo, za sodelovanje pri premagovanju kompleksnih socialnih 
problemov. Druga ključna beseda je odnos: v kakšnem odnosu, kako ga 
vzpostaviti, da se proces sodelovanja uresničiti. Danes že z gotovostjo 
strokovnega jezika govorimo o soustvarjanju.

Koncept delovnega odnosa, ki zagotovi odnos, ki omogoči ravnanje, 
proces, sem sestavila iz posameznih elementov in avtorjev, ki zdaj tvorijo 
uporabno celoto. 

V tem okviru koncept samo na kratko predstavljam. 
Elementi delovnega odnosa so: dogovor o sodelovanju; instrumentalna 

definicija problema in soustvarjanje rešitev; osebno vodenje, perspektiva 
moči, etika udeleženosti, znanje za ravnanje; ravnanje s sedanjostjo ali 
koncept soprisotnosti.

Pa pojdimo po vrsti v razlagi posameznih elementov, ki jih bom hkra-
ti prevajala in povezala v odnos in pogovor med laičnimi svetovalci in 
sogovorniki s sladkorno boleznijo. Dogovor o sodelovanju je pomemben 
uvodni ritual. Projekt pomoč se začne z jasnim in izrečenim dogovorom 
o sodelovanju, ki šele omogoči vzpostavljanje delovnega odnosa. Dogo-
vor vsebuje dvoje: prvič, dogovor o sodelovanju tu in zdaj in čas in pro-
stor, ki ga imamo na voljo, dogovor, da bomo delali. Drugič: dogovor o 
delovnem odnosu, torej dogovor o tem, kako bomo delali. Laični sveto-
valec vzpostavi in varuje varen prostor za delo, pridruži se sogovorniku, 
da potovanje začneta tam, kjer sogovornik je, ne brez njega.
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Prav temu sta namenjena Instrumentalna definicija problema in sou-
stvarjanje rešitev. Laični svetovalec povabi sogovornika, da skupaj z njim 
raziskuje, kaj zna, kaj želi, kje so njegovi viri, česa se boji, česa ne zna. Po-
maga ubesediti oviro in skupaj raziskujeta, kaj bi lahko bilo korak k rešitvi. 
V odprtem pogovoru se soustvarjajo spremembe. Delovni odnos v po-
govoru, ki začenja nov projekt učenja ali pomoči, zagotavlja brezpogojno 
spoštovanje edinstvenosti osebne izkušnje, ustvarjanje razmer, v katerih 
je edinstvenost samoumevna izhodiščna točka raziskovanja; vpeljujemo 
in vzdržujemo procese razumevanja, da bi se dogovorili o uresničljivem.

Osebno vodenje usmeri laičnega svetovalca v nalogo soustvarjanja že-
lenih izidov, saj ima laični svetovalec nalogo, da razišče in omogoči spre-
membo. Laični svetovalec je odgovoren za proces, ki spremembe omo-
goča, in varuje razmere, v katerih raziščeta, kaj je želen izid! V nasta-
jajočem odprtem prostoru pogovora laični svetovalec morda formulira 
morebitne zaželene izide, prispeva pomembne informacije, tehta preiz-
kušene rešitve, predlaga raziskovanje novih poti. 

 Vendar je delovni odnos tudi osebni odnos. Laični svetovalec se oseb-
no odziva: podeli svoje izkušnje ali zgodbo, ki odpira alternativen pogled 
na mogoče rešitve; ravna empatično, osebno se odzove na dogajanje v 
odnosu, ki nastaja. 

Pomembna je izkušnja bolnika s sladkorno boleznijo, da je spoštovan, 
in ta se mora zgoditi v delovnem odnosu, kjer, kot smo rekli, laični sve-
tovalec kot spoštljiv in odgovoren zaveznik soustvarja pomoč s sogovor-
nikom, ki je strokovnjak iz izkušenj.  

Etika udeleženosti usmerja laičnega svetovalca k spoznanju, da ni on 
objektiven opazovalec, ki ima vse odgovore in jih mora zgolj prenesti 
bolniku s sladkorno boleznijo. Objektivnega opazovalca, učitelja, nado-
mesti sodelovanje, v katerem nihče nima končne besede, sodelovanje, v 
katerem nihče ne potrebuje končne besede, temveč pogovor, ki se na-
daljuje v soustvarjalnem pogovoru. Moč svetovalca nadomesti občutlji-
vo skupno iskanje in raziskovanje, tudi laični svetovalec mora zdržati 
negotovost iskanja in osebno udeleženost: je udeležen kot sogovornik, 
soustvarjalec.
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Perspektiva moči prispeva drugi pomembni paradigmatski premik v 
sodobno socialno delo, ki je uporaben in ključen v vsakem procesu po-
moči. Premik k perspektivi moči nas usmeri, iščemo moč, vire, kompe-
tence. Saleebejev citat ( Saleebey, 1907, 3) jasno pove:

»Praksa, ki temelji na perspektivi moči, pomeni, da bo vse, kar delaš 
kot strokovnjak, utemeljeno s tem, da pomagaš odkriti, olepšati, raziska-
ti in izkoristiti sogovornikovo moč in vire, ko mu pomagaš, da doseže 
svoje cilje, uresniči svoje sanje in razbije okove oviranosti in nesreč.«

Mar ni to najlepši opis vloge laičnega svetovalca? Saj gre prav za to, da 
laični svetovalec odkrije bolnikovo moč in vire, mu pomaga, da doseže 
svoje cilje in uresniči svoje sanje! 

Ravnanje s sedanjostjo je naslednji element v konceptu delovnega od-
nosa. Za izkušnjo o spoštovanju in kompetentnosti si je treba zagotoviti 
čas, v katerem se razumevanje in sporazumevanje lahko zgodi in proces 
soustvarjanja rešitev steče. Tako kot smo zapisali že tolikokrat: odnos in 
pogovor, v katerem se sprememba lahko zgodi, ker se poslušamo, slišimo.

Znanje za ravnanje podpre laičnega svetovalca, da bo znal posredovati 
svoje izkušnje in znanje o sladkorni bolezni tako, da jih bo bolnik s slad-
korno boleznijo mogel uporabiti.

Vabim laične svetovalce, da se učijo delati v delovnem odnosu, si po-
magajo pri učenju in v proces vabijo sogovornike, bolnike s sladkorno 
boleznijo. Iz izkušenj vem, da lahko neznansko veliko prispevamo v tej 
vlogi že, če zmoremo resnično slišati glas bolnika s sladkorno bolezni-
jo – a to lahko vedno preverimo – in ga povabiti v proces soustvarjanja 
svetovanja. Pomaga, če v pogovore in odnose stopimo iz perspektive 
moči. Učinek je čaroben, ko človeka povabimo, naj zase ubesedi, kje je 
dober, kaj zna in zmore! 

Za konec: štiri zgodbe

Dodajam jih vabilu, saj nimam ne časa ne prostora, da bi nadaljevala 
pogovor z vami. Vse štiri pogosto uporabim pri svojih predavanjih, saj 
pomagajo začutiti, kaj je bistvo v procesih pomoči. Povedala sem jih tudi 
na predavanju pri vas.
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Prva zgodba
Daniel Pennac (2010) pretresljivo opiše nemoč neuspešnega učenca, ka-
kršen je bil sam. Kot pravi, je pogosto sanjal, da ima pred seboj nalogo, 
da natančno ve, kako jo mora rešiti, a ko želi zapisati rešitev, z grozo ugo-
tovi, da ima namesto rok prazne rokave, ki mu nemočno visijo ob telesu.

Učenec potrebuje, nekoga, ki nežno seže v rokav, ali ga zaviha, ali poča-
ka, da učenec, človek, sme stegniti roke, ki zna!

Druga zgodba
Nekoč je bila majhna deklica, bila je stara dve leti, ko je z mamo, bratom 
in sestrami šla v kino gledat Disneyjevo risanko Trnuljčica. Brat in sestre 
so navdušeno in doživeto spremljali dogajanje na platnu, ona pa je ne-
mirno telovadila po maminem naročju; malo se je igrala, malo dremala, 
malo motila … Mama in bratci so jo spodbujali, naj gleda film, skušali 
so ji razložiti, a je bila pozorna le kratek čas, hitro se je odvrnila k punč-
ki, keksu … Ko je bilo filma konec, je vsa dvorana zaploskala – in takrat 
je mala Sheila oživela. Ploskala je in ploskala in ni hotela nehati. Skupaj 
z vsemi otroki se je veselila, skakala in se smejala. Kaj se je zgodilo? De-
klica se je končno lahko pridružila otrokom v dvorani, s ploskanjem je 
lahko prispevala svoj delež k veselju. Ploskanje je razumela, v ploskanje 
je lahko aktivno vstopila! Razumela je in znala: ploskanje je razumela, 
ploskati je znala! Lepa risanka sama po sebi ji ni mogla ničesar dati, ker 
ni razumela dogajanja, ni se mogla udeležiti veselja in skrbi drugih malih 
gledalcev. Do ploskanja. Za ploskanje je imela ključ, pri ploskanju je bil 
prostor zanjo. (V. D. Gehart, 2007)

V odprtem prostoru za pogovor v delovnem odnosu imamo vedno isto 
nalogo: da se pridružimo človeku, ki ploska.

Tretja zgodba
Bucayeva (2011) zgodba o slonu pripoveduje o tem, kako je nekoč kot 
petletni deček šel z očetom v cirkus in tam občudoval orjaškega slona, ki 
je bil z verigo pripet na zelo majhen količek, za katerega je bilo jasno, da 
ga slon lahko takoj izruje in pobegne. Deček je spraševal odrasle, zakaj 
slon ne pobegne v svobodo, saj ga količek ne bi zadržal. Odgovor, ki ga 
je dobil, mora dati misliti tudi nam. Slon ne pobegne, ker je od rojstva 
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naprej priklenjen na ta količek. Ko je bil majhen, se je upiral in hotel 
ubežati, a takrat je bil kol premočan zanj. Vdal se je, sprijaznil se je, da 
mu ne bo uspelo. 

In kaj pravi Bucay? Ne veš, ali ti bo uspelo ali ne, če ne poskusiš vedno 
znova z vsem svojim srcem.  

Četrta zgodba
Četrta zgodba je spet Pennacova (2010) in govori o čudežni pomoči uči-
telja. Je zgodba o avtorjevih obupno slabih domačih nalogah iz franco-
ščine, ki jih učitelj ni hotel več popravljati. Dal mu je prav posebno, samo 
zanj dobro nalogo: naj vsak teden napiše poglavje romana. In to v brez-
hibni francoščini, naj dela s slovarjem, ker noče brati romana z rdečim 
svinčnikom v roki. In Daniel je vsak teden pisal poglavje, se naučil pisa-
nja, pravopisa in slovnice. Uspešno je premagal učno težavo in veliko več 
kot to. Postal je učitelj francoščine in pisatelj. 

Vsak človek ima v sebi svetlikanje, vire moči, a potrebuje pomoč, da jih 
bo odkril in uporabil.
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V.  

IZBRANE VSEBINE, 
POMEMBNE ZA 

OBVLADOVANJE 
SLADKORNE 

BOLEZNI 

Jelka	Zaletel
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OPOZORILO!

Te vsebine niso namenjene temu, da bi jih laični svetovalec, kadar je v sa-
mostojnem stiku z bolnikom, prenašal ali pojasnjeval bolnikom, s katerimi 
prihaja v stik. Pojasnila posameznemu bolniku spadajo v področje dela 
zdravstvenih strokovnjakov, saj je to del zdravstvenega opismenjevanja, to 
je podajanje za bolnika pomembnih informacij na njemu razumljiv način 
in v skladu z njegovo klinično situacijo. 

Ta poglavja priročnika so namenjena le bogatenju znanja laičnih sveto-
valcev v zvezi s sladkorno boleznijo, da laže razumejo različnost sladkorne 
bolezni pri vsakem posameznem bolniku, npr. glede na tip bolezni, soča-
sne bolezni, vrste zdravil in načine zdravljenja, pogostnost pregledov, ciljne 
vrednosti krvnega sladkorja, krvnega tlaka, krvnih maščob in podobno. 
Vse navedeno sestavlja načrt zdravljenja sladkorne bolezni, tega skupaj 
s timom in v dialogu z bolnikom oblikuje zdravnik, ki vodi posameznega 
bolnika glede njegove sladkorne bolezni. 

Zato lahko konkretne zdravstvene informacije in pojasnila vsakemu po-
sameznemu bolniku glede na njegovo konkretno situacijo poda le njegov 
zdravnik s svojim timom.

Ko pa je laični svetovalec vključen v neposreden stik z bolnikom v okviru 
laičnega svetovanja, za katero ga je posebej dodatno usposobil odgovorni 
zdravnik/mentor, lahko bolnikom predaja vse tiste in samo tiste vsebine in 
informacije, glede katerih je natančno dogovorjen z odgovornim zdravni-
kom/mentorjem in je zanje tudi usposobljen (npr. vključevanje laičnega 
svetovalca v program usposabljanja bolnikov za funkcionalno inzulinsko 
terapijo in podobno).
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V.1 Sladkorno bolezen tipa 2 
lahko preprečimo oziroma 

odložimo njen nastanek

Sladkorna bolezen tipa 2 nastane zato, ker trebušna slinavka izdela 
manj inzulina, kot ga telo potrebuje. Z zdravim načinom življenja ta 

količina zadošča dlje časa, nastanek sladkorne bolezni je mogoče uspe-
šno odložiti v poznejše življenjsko obdobje oziroma jo preprečiti. Vseka-
kor pa za nastanek sladkorne bolezni ni kriv bolnik sam, to je obolenje 
trebušne slinavke.

Sladkorna bolezen je lahko prisotna, ne da bi posameznik zaznal te-
žave. Povečana žeja, ko posameznik popije 3 ali 4 litre tekočine na dan, 
odvaja večje količine urina in ob tem nehoteno hujša, so težave, ki se 
pokažejo zelo pozno v razvoju sladkorne bolezni, ko je krvni sladkor 
višji kot 10 mmol/l. Ker pa so telesu škodljive že nižje vrednosti krvnega 
sladkorja, je za posameznika dobro, da se sladkorna bolezen odkrije čim 
prej, ko ta nastane. Edini zanesljivi način za postavitev diagnoze je dolo-
čanje koncentracije glukoze (kakor strokovno rečemo krvnemu sladkor-
ju) v venski krvi v standardiziranem laboratoriju.

Sladkorno bolezen je dobro odkriti čim prej po nastanku, da lahko 
takoj začnemo zdravljenje. Z zdravljenjem glede krvnega sladkorja, pa 
tudi krvnega tlaka in motene presnove maščob, lahko zelo uspešno pre-
prečujemo zaplete sladkorne bolezni. Zato je pomembno, da se osebe, ki 
so vabljene, udeležijo preventivnega pregleda pri svojem splošnem/dru-
žinskem zdravniku. Poleg ukrepov v zvezi z zdravim načinom življenja 
se takrat opravijo tudi tiste laboratorijske preiskave, s katerimi prepozna-
vamo sladkorno bolezen tipa 2 oziroma ocenimo, ali imajo posamezniki 
veliko tveganje zanjo (glejte poglavje V.2).

Vprašanje:
»Imam sladkorno in jemljem tablete. Mislim, da jo imam zato, ker sem 
imel tako rad sladkarije že vse življenje, preden sem zbolel. Če bi se jim 
le lahko takrat odrekel, pa bi zdaj ne imel te bolezni, sam sem si kriv …«
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Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Ja, res bi se morali bolj držati, saj res ni za nikamor, zdaj lju-
dje samo sladkano hrano jejo, če bi le vedeli, kako je to slabo zanje in kaj 
jih čaka, ko bodo dobili sladkorno! Takrat pa se bodo res morali držati 
pravil in se dati na vajeti pa ubogati navodila vsak dan, ker drugače jim 
bodo pa noge rezali!«

Pravilno: »Slišim, da vas tale sladkorna precej bremeni. Glede razlogov, 
zakaj je nastala ravno pri vas, bo najbolje, da vprašate pri zdravniku. Bi 
se želeli z menoj pogovarjati o tem, ko pravite, da ste sami krivi zanjo? 
Podobno sem se namreč počutil tudi jaz, še posebno takoj, ko sem zbo-
lel in je prvi šok malo minil. Seveda nimajo vsi bolniki s sladkorno istih 
razlogov, zakaj je nastala, zato tudi pravim, da zase vprašajte zdravnika, 
ampak meni je takrat precej pomagalo, ko mi je razložil, da je pri meni 
sladkorna nastala zato, ker se je moja trebušna slinavka nekako obrabila, 
da ni več naredila dovolj inzulina. Da bi jo sicer verjetno dobil nekaj let 
pozneje, če bi imel manj kilogramov, ampak da je ta pospešeni propad 
trebušne slinavke zapisan v mojem telesu že od rojstva. Ko sem počasi 
začel razumeti, da sicer so stvari, na katere lahko vplivam, na nekatere pa 
ne, mi je bilo lažje tudi sprejeti sladkorno in živeti z njo na lažji način. Bi 
se želeli pogovarjali o tem?«
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V.2 Osebe z velikim tveganjem za 
sladkorno bolezen tipa 2: 

mejna bazalna glikemija in 
motena toleranca za glukozo

Koncentracija glukoze, kakor strokovno imenujemo krvni sladkor, se 
v telesu spreminja iz minute v minuto. V telesu je veliko mehaniz-

mov, ki vplivajo na krvni sladkor, tako tistih, ki ga znižujejo, kot drugih, 
ki povzročijo, da se krvni sladkor dvigne. Zato lahko v zvezi s sladkorno 
boleznijo govorimo le o najvišjih dopustnih mejah normalnih vrednosti 
krvnega sladkorja, za katere je znano, da še ne škodujejo telesnim tki-
vom. To je vrednost do 6,0 mmol/l na tešče (to pomeni vsaj 10 ur brez 
zaužite hrane ali pijače, ki bi pomenila vnos energije). 

Dovolj natančne so le meritve, določene iz venske krvi v standardizi-
ranem laboratoriju, ki se pri nas sistematično izvajajo kot del preventiv-
nega pregleda. Med preventivnim pregledom diplomirana medicinska 
sestra oziroma zdravnik oceni, ali so prehranjevalne in gibalne navade 
primerne oziroma ali je telesna teža v zaželenem območju. Glede na 
ugotovljeno ima gospod možnost, da se udeleži ustreznega programa v 
zdravstvenovzgojnem centru oziroma v centru za krepitev zdravja svo-
jega zdravstvenega doma. Tam že poteka tudi posebna delavnica, ki je 
namenjena ravno ljudem z zvišanim krvnim sladkorjem.

Kadar so vrednosti na tešče nad mejo normale, to je nad 6,1 mmol/l, 
pa pod 7,0 mmol/l (kar že pomeni en kriterij za sladkorno bolezen), 
temu stanju strokovno rečemo mejna bazalna glikemija. Pri takšni osebi 
je treba opraviti oralni glukozni tolerančni test (poljudno mu rečemo 
tudi »test s sladko vodo«), s katerim dokončno lahko opredelimo, ali je 
sladkorna bolezen prisotna ali ne. Med tem testom se določi krvni slad-
kor na tešče in po dveh urah. Če je po dveh urah do 7,7 mmol/l, je odziv 
telesa na pitje sladkane tekočine normalen. Če je ta vrednost med 7,8 in 
11,0 mmol/L, gre za tako imenovano moteno toleranco za glukozo. Če 
pa je 11,1 ali več, je to že en diagnostični kriterij, da gre za sladkorno 
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bolezen. Za diagnozo sladkorne bolezni je namreč treba imeti vsaj dve 
določitvi v diagnostičnem območju. Sladkorna bolezen je namreč priso-
tna tudi, če bi bil krvni sladkor že na tešče 7,0 mmol/l ali več. 

Osebe z mejno bazalno glikemijo in moteno toleranco za glukozo 
imajo veliko tveganje, da pri njih pozneje v življenju nastane sladkor-
na bolezen tipa 2. Poleg tega imajo ti ljudje večje tveganje za nastanek 
bolezni srca in ožilja, zato je treba ponovno prilagojeno posamezniku 
urediti tudi zdravljenje glede zvišanega krvnega tlaka in krvnih maščob 
oziroma holesterola. 

Ukrepanje je odvisno od celotnega stanja človeka. Vsekakor namreč 
ni smiselno, da z nepotrebnimi nasveti omejujemo posameznike, če ta-
kšno stanje ni pomembno za kakovost njegovega življenja, npr. pri ose-
bah v pozni starosti ali s pomembnimi pridruženimi boleznimi. Pri vseh 
drugih pa lahko z ukrepanjem glede telesne teže, prehrane in gibanja 
uspešno odložimo nastanek sladkorne bolezni tipa 2. 

V aktivnostih, ki se ne izvajajo v zdravstvu, temveč v okviru splošnih 
javnoozaveščevalnih akcij, pa se uporablja vprašalnik, s pomočjo kate-
rega lahko posameznik oceni, kakšno je njegovo tveganje za sladkorno 
bolezen tipa 2. Vprašalnik in ukrepanje sta navedena v nadaljevanju.
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Ocena tveganja za sladkorno bolezen tipa 2

 vprašalnik FINDRISC

Izberite odgovor, ki velja za vas, in seštejte število točk.

1. Starost
Manj kot 45 let                     (0 točk)
45–54 let                            (2 točki)
55–64 let                                              (3 točke)
Več kot 64 let                                      (4 točke)

2. Indeks telesne mase (glejte izračun spodaj)
Manj kot 25                                         (0 točk)
25–30                                                    (1 točka)
Več kot 30                                            (3 točke)

3. Obseg pasu (v višini popka)
Moški                    Ženske
Manj kot 94 cm   Manj kot 80 cm    (0 točk)
94–102 cm            80–88 cm               (3 točke)
Več kot 102 cm    Več kot 88 cm       (4 točke)

4. Ali ste vsak dan vsaj 30 minut telesno aktivni v službi ali doma?
Da                                                          (0 točk)  
Ne                                                         (2 točki)

5. Kako pogosto jeste zelenjavo oziroma sadje?
Vsak dan                                              (0 točk)
Ne vsak dan                                         (1 točka)

6. Ali ste kdaj redno jemali zdravila za znižanje krvnega tlaka?
Ne                                                         (0 točk)
Da                                                          (2 točki)
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7. Ali so vam že kdaj izmerili zvišan krvni sladkor  
     (npr. pri rednem pregledu, med drugo boleznijo, med nosečnostjo?)

Ne                                                                       (0 točk)
Da                                                                       (5 točk)

8. Ali je imel oziroma ima kateri od vaših krvnih sorodnikov  
     sladkorno bolezen (tipa 2 ali tipa 1)?

Ne                                                                       (0 točk)
Da (stari starši, tete, strici, bratranci, sestrične)         (3 točke)
Da (starši, bratje, sestre, otroci)                                          (5 točk)

Indeks telesne mase lahko izračunate takole:

Telesno težo (v kilogramih) delite s kvadratom telesne višine (v metrih):

telesna teža(kg)/telesna višina x telesna višina.

SEŠTEVEK TOČK: .......................
Vaše tveganje za nastanek sladkorne bolezni v prihodnjih desetih letih je:

Seštevek točk      Tveganje za sladkorno bolezen
Manj kot 7           Nizko: zboli približno 1 od 100 
7–11                      Zvečano: zboli približno 1 od 25
12–14                   Zmerno: zboli približno 1 od 6
15–20                   Visoko: zboli približno 1 od 3
Več kot 20           Zelo visoko: zboli približno 1 od 2

Kaj lahko storite, da zmanjšate tveganje za sladkorno bolezen tipa 2?

Glede svoje starosti in genetske nagnjenosti ne morete storiti ničesar. 
Od vas pa so odvisni vaša čezmerna telesna teža, povečan obseg pasu, 
premalo gibanja, prehranjevalne navade, kajenje. Zdrav način življenja 
lahko prepreči nastanek sladkorne bolezni tipa 2 ali pa ga vsaj odloži v 
poznejša leta.
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Če imate sladkorno bolezen v družini, skrbite za svojo telesno težo, ki se 
z leti rada poveča. Še zlasti je nevarno povečevanje obsega pasu. Tvega-
nje za sladkorno bolezen pa zmanjša redna, zmerna telesna dejavnost.  
Zdrava prehrana je enako pomembna – vsebuje naj veliko vlaknin, zele-
njavo jejte vsak dan. Namesto živalskih uporabljajte rastlinske maščobe.
Zgodnje obdobje sladkorne bolezni lahko poteka tiho, brez težav!

Če ste dosegli 12–14 točk, resno presodite, ali se dovolj gibljete in ustre-
zno prehranjujete ter ali obvladujete telesno težo. Za več informacij se 
obrnite na družinskega/splošnega zdravnika ali medicinsko sestro.

Če ste dosegli 15 točk ali več, vsekakor obiščite družinskega/splošnega 
zdravnika. Potrebujete določitev krvnega sladkorja v laboratoriju. Mor-
da že imate sladkorno bolezen tipa 2, čeprav ne čutite nikakršnih težav.

Vprašanje znanca: 

»Mislim, da imam preveč kil. Skrbi me, da imam sladkorno. Ali mi izme-
riš sladkor, ker vem, da ga meriš tudi sebi?«

Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Seveda, jutri na tešče ali kar zdajle, pa še jutri ponoviva, če 
bo treba?«

Pravilno: »Določanje krvnega sladkorja z merilnikom, ki ga imam jaz, 
je premalo natančno. Tole mi povej: Imaš kakšne zdravstvene težave? Če 
jih imaš, potem pojdi kar čim prej k zdravniku. Če pa ne, pa ga ob kakšni 
priložnosti prosi, da opravita preventivni pregled (če ga seveda nisi pred 
kratkim), kar pa ti jaz lahko dam, je tale vprašalnik. (Izroči vprašalnik 
Findrisk.) Seštevek točk ti bo tudi povedal, kako ukrepati glede na skrbi, 
ki jih imaš.«
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V.3 Zdrava prehrana in semafor 
Zveze potrošnikov Slovenije

Informacije o tem, kaj je zdrava prehrana, so na voljo na spletni strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, npr. v zloženki, ki je prosto na 

voljo na: http://cindi-slovenija.net/images/stories/trgovina/zlozenke/Cin-
di_ZdravKroznik_preview.pdf.

Če kupujete vnaprej pakirana živila, berite označbe oziroma živila iz-
birajte s pomočjo prehranskega semaforja, ki je objavljen na http://ve-
skajjes.si/, to je spletna stran, za katero vsebine zagotavlja Zveza potro-
šnikov Slovenije.

Prehranski semafor je tabela na prvi strani embalaže izdelka, ki ozna-
čujejo primernost izdelka za zdravje glede na vsebovani delež maščobe, 
nasičenih maščobnih kislin, sladkorja in soli. Semafor vrednosti označi 
z zeleno, oranžno ali rdečo barvo. Živila, pri katerih so hranila označena 
z zeleno barvo, uživamo vsak dan, saj vsebujejo malo soli, maščobe in/
ali sladkorja ter veliko vlaknin. Živila, pri katerih so hranila označena z 
oranžno barvo, vsebujejo srednje veliko maščobe, soli in/ali sladkorja 
in jih uživamo nekajkrat na teden. Živilom, ki so označena z rdečo in 
vsebujejo veliko maščobe, sladkorja in /ali soli ter malo vlaknin, naj bi se 
izogibali oz. jih uživali v manjših količinah.

V vsakem zdravstvenem domu potekajo tudi predavanja in delavnice 
o zdravi prehrani ter na splošno o zdravem načinu življenja, tam lahko 
dobite verodostojne in zanesljive informacije. Kadar je glede na klinič-
no sliko sladkorne bolezni ali na način zdravljenja potrebno dodatno 
usposabljanje bolnika (čemur rečemo tudi edukacija), bolnik prejme te 
informacije v timu zdravnika, pri katerem je voden zaradi sladkorne bo-
lezni. Nasveti glede prehrane so lahko za nekatere bolnike zelo splošni in 
tako rekoč enaki nasvetom zdravega prehranjevanja, spet drugi bolniki 
pa potrebujejo zelo poglobljeno in njim prilagojeno usposabljanje glede 
prehrane in gibanja. 
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Vprašanje: 

»Ali lahko jem krompir?«

Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Ne, kje pa, ima takšen in takšen glikemični indeks, meni zelo 
dvigne sladkor, jaz ga raje sploh ne jem.«

Pravilno: »Glede na tip sladkorne in način zdravljenja se razlikujejo tudi 
navodila glede prehrane. Na splošno se da o zdravi prehrani veliko izve-
deti v programu, ki ga izvajajo v zdravstvenem domu, jaz tudi vem, kako 
se lahko vanj vključite. Je pa kar zelo pomembno, kaj vam je glede pre-
hrane povedal vaš zdravnik ali pa morda medicinska sestra. Ni namreč 
za vsakogar enako. Bi se pogovarjali o tem?«
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V.4 Sladkorna bolezen tipa 2 zahteva 
zdravljenje krvnega sladkorja, 

krvnega tlaka in maščob

Namen zdravljenja sladkorne bolezni je preprečevanje kroničnih za-
pletov, torej okvare organov zaradi poškodbe drobnih in velikih žil. 

Treba je zdraviti tako previsok krvni sladkor kakor tudi previsok krvni 
tlak in moteno presnovo maščob, ki sladkorno bolezen tipa 2 pogosto 
spremljata.

Uspešnost zdravljenja previsokega krvnega sladkorja preverjamo s 
treh vidikov. Glikiran hemoglobin, s kratico HbA1c, pokaže, kakšne so 
na daljši rok vrednosti krvnega sladkorja. Višji ko je HbA1c, višje ko so 
bile vrednosti sladkorja v zadnjih dveh do treh mesecih, večja je verje-
tnost za nastanek kroničnih zapletov. Ko se z zdravljenjem znižajo vre-
dnosti krvnega sladkorja, se s tem zniža tudi vrednost HbA1c in s tem 
zmanjša verjetnost za okvaro organov. Ciljna vrednost HbA1c je določe-
na za vsakega posameznega bolnika. Drugi način preverjanja uspešnosti 
zdravljenja so meritve, ki jih bolniki izvajajo sami s pomočjo priročnih 
merilnikov, »glukometrov«. Tudi tu se ciljne vrednosti, h katerim teži-
mo, določi za vsakega posameznika. Tretji vidik pa je sprejemljiva po-
javnost neželenih učinkov zdravil, vključno z obvladovanjem tveganja 
za hipoglikemije.

Za zdravljenje previsokega krvnega sladkorja je v začetnem obdobju 
bolezni včasih dovolj upoštevanje načel zdravega življenja, ob nadalj-
njem usihanju delovanja trebušne slinavke pa uporabljamo zdravila. Teh 
je veliko različnih vrst, nekatera so v obliki tablet, druga pa je treba da-
jati v podkožje, s pomočjo injekcij. Ko je odzivnost telesa na druge vrste 
zdravil preslabotna, je potrebno zdravljenje z inzulinom. Način zdravlje-
nja, to je, koliko injekcij na dan in katero vrsto inzulina bolnik potrebuje, 
se med zdravljenjem določi za vsakega bolnika posebej.

Krvni tlak se praviloma meri v ambulanti, v zdravstveni ustanovi, če-
dalje bolj pa se uveljavlja tudi spremljanje meritev v domačem okolju, s 
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pomočjo merilnikov za tlak, ki morajo biti dovolj kakovostni. Kdaj in 
kako pogosto je treba meriti krvni tlak, se določi za vsakega bolnika po-
sebej. Pri zdravljenju bolniki praviloma potrebujejo vsaj tri vrste zdravil, 
da dosežejo primerne rezultate.

Bolniku s sladkorno boleznijo tipa 2 v laboratoriju določamo tudi 
krvne maščobe oziroma holesterola, ciljne vrednosti so prilagojene bol-
nikovemu stanju. Zdravljenje z zdravili, kadar je to potrebno, pa pravilo-
ma traja do konca življenja.

Zdravnik, pri katerem se bolnik vodi v zvezi s sladkorno boleznijo, 
torej določi ciljno vrednost HbA1c, ciljne vrednosti krvnega sladkorja 
doma, krvnega tlaka in krvnih maščob/holesterola ter preverja neželene 
učinke zdravil in presoja, kako dobro je obvladano tveganje za hipogli-
kemije, če bolnik prejema zdravila, ki jo lahko povzročajo glede na način 
delovanja. Zdravnik tudi uvaja in prilagaja zdravljenje ter določa, kako 
pogosto in katere kontrolne preiskave so potrebne.

Vprašanje:

»Koliko imate vi holesterola? Pa kako to, da vam vaš zdravnik nič ne 
reče, če imate krvni sladkor kdaj pa kdaj 11, meni pa ves čas pravi, da 
imam previsokega, čeprav si vsak dan merim na tešče in ni nikoli več kot 
9? Pa pravi, da če si merim samo na tešče, da ni dovolj, ampak meni se 
čez dan ne da meriti.«

Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Ja, tudi mene zanima, zakaj je tako. Ali mislite, da bi vaš 
zdravnik še mene vzel? Za holesterol pa ne vem, če mi ga je sploh kdaj 
določil, pa saj to je grozno.«

Pravilno: »Zdravnik za vsakega bolnika posebej določi, koliko naj 
ima holesterola, pa tudi glede krvnega sladkorja je tako. Kaj pa vam vaš 
zdravnik pravi glede tega? Saj se dogovorita, kako in kdaj je smiselno, da 
si merite krvni sladkor? Predlagam, da upoštevate vajin dogovor.«  
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V.5 Sladkorna bolezen tipa 1: 
bolnik s svojim ravnanjem posnema 

delovanje trebušne slinavke

Pri sladkorni bolezni tipa 1 tisti del trebušne slinavke, ki zagotavlja 
primerno tvorbo inzulina, propade v kratkem času. Zato se krvni 

sladkor naglo zviša, sledijo žeja, pogosto uriniranje, nehoteno hujšanje 
in oslabelost, ki bolnika privedejo k zdravniku. Bolnik takoj potrebu-
je zdravljenje z inzulinom, s katerim se nato zdravi do konca življenja. 
Bolnik se mora naučiti, kako bi v konkretnem položaju ravnala trebušna 
slinavka, ter glede na to pravilno odmeriti količino inzulina, ki mora biti 
prave vrste. 

Bolnik se tako npr. nauči upoštevati, koliko inzulina potrebuje njego-
vo telo podnevi in ponoči za zagotavljanje osnovnega delovanja telesnih 
tkiv; koliko inzulina si mora odmeriti glede na količino in vrsto ogljiko-
vih hidratov in drugih hranil, ki jih želi pojesti in popiti; za koliko mora 
zmanjšati odmerek inzulina, ko načrtuje napornejšo telesno aktivnost; 
kako ravnati, če zboli, kako si odmerjati inzulin, če ne more zaužiti hra-
ne, in podobno. Osnovna pravila, ki se jih mora bolnik naučiti, so za vse 
bolnike enaka, s preizkušanjem v vsakdanjem življenju pa jih bolnik nato 
prilagodi lastnostim lastnega telesa in lastnim življenjskim situacijam.

Pri nekaterih bolnikih lahko kmalu po začetku bolezni sledi obdo-
bje, ko zdravljenja z inzulinom ne potrebujejo oziroma so odmerki zelo 
majhni. Temu rečemo obdobje medenih tednov. V tem obdobju si trebu-
šna slinavka prehodno nekoliko »opomore«, vendar nato njeno delovanje 
v nekaj dneh, tednih ali mesecih ponovno popolnoma usahne. V tem ob-
dobju je zelo pomembno, da bolnik razume, kaj se dogaja, ter da pravo-
časno ponovno začne zdravljenje z inzulinom, ko se krvni sladkor zviša.

Če sladkorna bolezen tipa 1 nastane pozneje, ko je mladostništvo že 
mimo, se lahko začne z daljšim obdobjem, ko se telo vsaj delno ugodno 
odziva tudi na zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2. Prej ali 
slej pa tudi pri takšnem poteku odziv na ta zdravila izzveni in je potreb-
no nadomeščanje inzulina po principu za sladkorno bolezen tipa 1.
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Zdravljenje z inzulinom je torej bolnikova življenjska nuja in je potreb-
no do konca življenja. Inzulin si bolniki lahko dajejo z injekcijami, pri ne-
katerih pa pride v poštev zdravljenje z inzulinsko črpalko, s pomočjo ka-
tere se dovajanje inzulina lahko načrtuje vnaprej ali prilagaja sproti. Ne-
kateri bolniki uporabljajo tudi merilnik, ki meri krvni sladkor v podkožju 
ves čas, in si tudi glede na te rezultate uravnavajo inzulinske odmerke. 

Previsok krvni tlak in motena presnova maščob sta lahko prisotna 
tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1, še posebej, če je prisotna 
hkrati tudi prevelika telesna teža. Tudi pri teh dveh stanjih sta potrebni 
spremljanje in morebitno zdravljenje.

Vprašanje:

»Ej, koliko pa si ti daš enot za en kos kruha? Meni to ni nič jasno. Daj, 
razloži mi, kako to gre, saj imaš tudi ti tip 1, ane?«

Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Jaz si dam 3E takratkega, verjetno bo zate enako. Lahko tudi 
narediš test, ki se naredi takole …«

Pravilno: »Razumem, da želite od mene odgovor, ki bi veljal tudi za vas. 
Vendar je pri sladkorni bolezni tako, da je odzivnost vsakega posame-
znika drugačna. Precej znanja potrebujete, da boste lahko pravilno dolo-
čili, koliko enot je potrebnih za kos kruha. Te odgovore lahko dobite pri 
zdravniku, pri katerem se zdravite zaradi sladkorne bolezni, oziroma pri 
diplomirani medicinski sestri edukatorki, s katero sodeluje. Tudi meni 
je bilo na začetku kar težko in tudi jaz sem potreboval kar nekaj časa, da 
sem si razjasnil stvari, ampak z nekaj vaje je pa zdaj kar lahko. Predvsem 
pa je zdaj glede prehrane vse skupaj bolj predvidljivo.«
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V.6 Drugi tipi sladkorne bolezni

Razen sladkorne bolezni tipov 2 in 1 poznamo še druge tipe sladkorne 
bolezni. Zelo pomembna je sladkorna bolezen v nosečnosti, glejte 

poglavje V.13. 
Sladkorna bolezen lahko nastane tudi kot posledica zdravljenja z ne-

katerimi zdravili. V teh primerih zdravnik tak vpliv zdravila predvidi, 
načrtuje ustrezne določitve krvnega sladkorja v laboratoriju, da se slad-
korna bolezen pravočasno zazna ter da se začne zdravljenje z zdravili za 
uravnavanje krvnega sladkorja, če je to potrebno. Če se krvni sladkor 
normalizira, ko se zdravljenje s sprožilnim zdravilom preneha, je šlo za 
tak tip sladkorne bolezni. Lahko pa zdravljenje s sprožilnim zdravilom 
le razkrije sladkorno bolezen tipa 2; v tem primeru se krvni sladkor po 
opustitvi sprožilnega zdravila ne normalizira in bolnika zdravimo še na-
prej zaradi sladkorne bolezni tipa 2.

Tudi obsežnejše okvare trebušne slinavke, npr. zaradi operacije, ra-
kavega obolenja, vnetja, lahko povzročijo takšno pomanjkanje izločanja 
inzulina, da se krvni sladkor zviša in nastane sladkorna bolezen. Tu je 
zdravljenje previsokega sladkorja vedno povezano tudi z zdravljenjem 
bolezni, ki je povzročila okvaro trebušne slinavke.

Vprašanje:

»Jaz pa mislim, da je meni sladkorno naredilo zdravilo X. Nehala ga bom 
jemati, saj res nočem imeti sladkorne.«

Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Ja, prav, lahko, seveda. Jaz pa vam bom izmerila krvni slad-
kor, da bova videli, ali bo sladkorna izginila.«



147

Pravilno: »Zdravilo X vam je zdravnik predpisal za zdravljenje bolezni, 
ki jo imate. Razumem, da vas jezi, ker je nastala še sladkorna, vendar 
predlagam, da se tako glede zdravljenja z zdravilom X kot tudi glede 
sladkorne dodatno pogovorite z zdravnikom. Tako bo najbolj prav in 
edino varno za vas in vaše zdravje.«
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V.7 Kronični zapleti sladkorne bolezni

Z zdravljenjem glede krvnega sladkorja, krvnega tlaka in krvnih ma-
ščob/holesterola lahko zelo uspešno ohranjamo telo zdravo in bistve-

no zmanjšamo verjetnost, da bi nastali zapleti sladkorne bolezni, torej 
poškodbe na telesu, ki jih povzroči visok krvni sladkor.

Z rednimi pregledi lahko odkrijemo težave tako zgodaj, da uspešno 
preprečujemo njihove najhujše oblike. Zato je treba enkrat na leto opra-
viti pregled očesnega ozadja, pregled stopal za oceno primernosti pre-
krvitve in oživčenja ter pregled krvi in urina za oceno delovanja ledvic. 
Zdravnik je pozoren tudi na težave, ki so lahko povezane z boleznimi 
srca in žilja.

Oči potrebujejo pregled enkrat na leto, če se najdejo okvare, pa pravi-
loma pogosteje. Zdravljenje s sladkorno boleznijo povezane okvare oče-
snega ozadja je zelo uspešno, slepota je redek zaplet. 

Pregled oživčenja in prekrvitve nog je ključen za zagotavljanje zdravih 
nog. Glede na rezultat tega pregleda so včasih potrebni nadaljnje prei-
skave in zdravljenje zaradi zoženih žil, ali pa zaradi prizadetosti oživče-
nja. Še posebej pomembno je, da se bolnik zglasi pri zdravniku takoj, ko 
opazi rano na stopalu. S pravočasnim ukrepanjem, tudi bolnika samega, 
noge lahko uspešno varujemo pred amputacijo.

Delovanje ledvic se enkrat na leto preveri s pregledom krvi in urina, 
rezultate in nadaljnje ukrepe – če so potrebni – bolniku razloži zdravnik. 
Tako kot za druge zaplete tudi v tem primeru velja, da je z zdravljenjem 
že povsem na začetku okvare ledvic mogoče zelo uspešno odložiti po-
polno odpoved delovanja ledvic ali jo celo preprečiti.

Srce in žilje: zdravnik mora vedeti za težave, ki nastanejo ob naporu, 
in druge težave, ki jih je opazil bolnik. Glede na telesni pregled bodo 
morda potrebne še dodatne preiskave.
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Vprašanje: 

»Razmišljam, da pa res ne bom šla na pregled nog, saj nimam z njimi 
nobenih težav, kajne?«

Odgovor:

Napačno: »Mislim, da morate na pregled nog, vam bom dal številko, 
kjer vam z enim posebnim aparatom pregledajo, pa še druge organe 
zraven …«

Pravilno: »Pri sladkorni bolezni je varovanje nog zelo pomembno in 
čeprav nimate težav, so poškodbe na tkivih že lahko prisotne. Pregled 
je zelo pomemben, tudi ni nič zoprn, pa še nasvet dobite, kako skrbe-
ti za noge glede na to, kaj pri pregledu najdejo. Imate še kakšen drug 
pomislek?«
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V.8 Nenadne težave, povezane z 
visokim ali nizkim krvnim sladkorjem

Krvni sladkor lahko pri sladkorni bolezni naglo naraste, če se potrebe 
telesa po inzulinu povečajo, delovanje zdravil ali odmerjanje inzulina 

pa temu ni ustrezno prilagojeno. Tako se lahko zgodi, da se ob neki drugi 
bolezni, najpogosteje ob okužbi, krvni sladkor precej zviša. Če tega ne 
zaznamo pravočasno in traja dlje časa, se telo lahko izsuši do takšne sto-
pnje, da je motena tudi zavest. Takšno stanje je pogosto zlasti pri starejših 
ljudeh, pri njih okužba lahko poteka brez tipičnih težav, zaradi oslabelega 
občutka za žejo pa bolnik tudi ne pije dovolj. Pri sladkorni bolezni tipa 1 
pa se glede na izjemno pomanjkanje inzulina v telesu ob izsušitvi telesa 
pojavi tudi zakisanost krvi, kar vodi v življenje ogrožajoče stanje.

To so klinična stanja, ki ogrožajo življenje, zato je potrebna čimprej-
šnja zdravniška pomoč.

Nenadne težave, ki nastanejo v nekaj minutah, pa so lahko poveza-
ne s prenizko vrednostjo krvnega sladkorja oziroma s hipoglikemijo ali 
»hipo«, kot ji pravimo poljudno. Nastane lahko le pri bolnikih, ki jemljejo 
zdravila s takšnim mehanizmom delovanja, ki jo lahko povzroči. Vsak 
bolnik, ki jemlje takšno zdravilo, mora ta neželeni učinek poznati, pozna-
ti pa tudi načine, kako hipoglikemijo preprečiti, ter kako ravnati, če do 
nje že pride. Do hipoglikemije namreč pride, ko odmerek zdravila ni pri-
lagojen potrebam telesa, npr. ob zmanjšanem vnosu ogljikovih hidratov 
ali večji porabi krvnega sladkorja, npr. z aktivnejšo telesno dejavnostjo. 

Težave, ki opozarjajo na hipoglikemijo, so tresenje (predvsem rok), 
potenje, razbijanje srca, oslabelost, nenavadno močna lakota, prisotno 
pa je tudi vsaj blago spremenjeno zaznavanje. Če se na tej stopnji ne 
ukrepa, stanje lahko napreduje do motnje zavesti.

Edino izjemo, ko laični svetovalec lahko ukrepa in tudi mora ukre-
pati (četudi ni zdravstveni delavec) predstavlja situacija, ko ima bol-
nik s sladkorno boleznijo hipoglikemijo in ob tem bolnik sam ne rav-
na pravilno. 
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Ukrepanje je preprosto, dokler bolnik še lahko razločno govori, saj 
to kaže, da lahko še tudi zanesljivo požira. Bolnik mora zaužiti od 1,5 
do 2 dcl sadnega soka ali druge sladkane pijače, ali pa dve veliki žlici 
kuhinjskega sladkorja (ali štiri petgramske vrečke sladkorja, ki ga dobi-
mo ob kavi), raztopljenega v dveh decilitrih vode. V poštev pridejo tudi 
druga hranila z večjo vsebnostjo enostavnih sladkorjev, v takšni količini, 
da vsebujejo od 15 do 20 g sladkorja. Če je na voljo merilnik, je dobro 
pred zaužitjem izmeriti krvni sladkor ter tako preveriti, ali gre res za hi-
poglikemijo. Težave pripišemo hipoglikemiji, če je izmerjena vrednost 
pod 3,5 mmol/l, nekateri bolniki pa podobne težave zaznajo že pri vre-
dnostih pod 4,0 mmol/l.Tudi če meritve ni mogoče opraviti, ob takšnih 
težavah ravnamo, kot da gre za hipoglikemijo. Težave največkrat minejo 
hitro, praviloma že po nekaj minutah. Če se to ne zgodi in bolnik še lah-
ko požira, naj ponovno zaužije enako količino sladkorjev. Če se težave 
stopnjujejo, ali pa če bolnik ne govori več razločno ali celo izgublja za-
vest, je treba poklicati zdravniško pomoč. Vlivanje sladkane tekočine v 
usta bolniku, ki ne požira, je zanj lahko zelo nevarno, zato je takšno rav-
nanje strogo prepovedano.

O vsaki hipoglikemiji, še zlasti tedaj, ko je bila potrebna pomoč druge 
osebe, se mora bolnik pogovoriti s svojim zdravnikom.

Vprašanje:

»Čudno se počutim, kar nekam se mi tresejo roke, spotila sem se, srce 
mi hitro bije … zadnje dni manj jem, ker hodim k zobozdravniku zaradi 
zob …«

Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Najbrž gre za kakšne zdravstvene težave, bom poklicala 
zdravnika.«

Pravilno: »Morda imate hipo. Zdajle sicer nimava merilnika tu, da bi iz-
merila krvni sladkor, bo pa vseeno prav, da zdajle popijete dva deci tegale 
sadnega soka.«
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V. 9 Kdaj je treba meriti krvni sladkor

Pri krvnem sladkorju tudi pri človeku z zdravo trebušno slinavko 
ni ves čas ista številka. Na tešče se lahko giblje od približno 4 do 6 

mmol/l, po jedi dosega v drugi uri vrednosti tja do približno 8 mmol/l. 
Pri bolniku s sladkorno boleznijo pa so brez zdravljenja vrednosti lahko 
veliko višje. Z zdravljenjem z ustrezno prehrano, gibanjem in zdravili, 
če so ta potrebna, za večino bolnikov želimo, da so vrednosti na tešče 
od 5 do 7 mmol/l, uro in pol do dve po obroku pa do 10, izjemoma 8. 
Kot je razvidno, so te vrednosti še vedno višje od vrednosti zdravih ljudi, 
vendar s takšnimi vrednostmi že omejimo škodo, ki jo povišani krvni 
sladkor dela na stenah drobnih in velikih žil – preprečujemo kronične 
zaplete sladkorne bolezni. 

Vendar zgolj določanje krvnega sladkorja s priročnimi merilniki ne 
da celovitega vpogleda v uspešnost zdravljenja krvnega sladkorja. Ve-
liko pomembnejša je laboratorijska določitev glikiranega hemoglobina 
HbA1c, ki jo opravijo v laboratoriju. Ta vrednost pokaže nekakšno pov-
prečje krvnega sladkorja približno za zadnja dva meseca. Ta beljakovi-
na se namreč nahaja v rdečih krvničkah, nanjo pa se med kroženjem 
rdečih krvničk po telesu »lepijo« molekule krvnega sladkorja in ga tako 
spremenijo, poškodujejo. Delež poškodovanih molekul, to je vrednost 
HbA1c, je v neposredni povezavi z višino krvnega sladkorja v nekoliko 
daljšem obdobju. Kakšna je za vsakega posameznega bolnika ciljna vre-
dnost glikiranega hemoglobina, določi zdravnik. Odvisna je namreč od 
veliko dejavnikov, recimo od trajanja bolezni, prisotnosti drugih bolezni, 
starosti ter pri nekaterih vrstah zdravljenja tudi od zmožnosti bolnika za 
obvladovanje tveganja za hipoglikemijo. V zvezi s starejšo populacijo so 
raziskave pokazale, da je preživetje starejših bolnikov boljše, če je HbA1c 
nekoliko višji, kot za mlajše bolnike. Vsekakor je zdravnikova presoja pri 
starejši osebi glede ciljne vrednosti HbA1c še toliko pomembnejša.

Tretji vidik urejanja krvnega sladkorja pa je izogibanje hipoglikemi-
jam, če bolniki uporabljajo zdravila, ki jih lahko povzročajo glede na 
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mehanizem delovanja. Zato vsi bolniki, ki prejemajo ta zdravila, potre-
bujejo skrbno izobraževanje in usposabljanje za zdravljenje s temi zdra-
vili. To zajema prepoznavanje situacij, ko lahko nastane hipoglikemija, 
ukrepanje, da se to ne bi zgodilo, prepoznavanje hipoglikemije, če do nje 
že pride, ter pravilno ukrepanje. 

Kdaj si je treba meriti krvni sladkor, je verjetno neizogibno vprašanje 
vsakega bolnika, vendar po navadi zahteva posamezniku in trenutnemu 
stanju bolezni prilagojen odgovor. Bolniki se s tem znanjem in veščina-
mi po navadi opremijo z edukacijo, kar je strokovni izraz za usposablja-
nje in izobraževanje za življenje s sladkorno boleznijo. Edukacijo izvajata 
zdravnik in diplomirana medicinska sestra, tako v družinski medicini 
kot tudi pri zdravljenju pri diabetološkem specialističnem timu. 

Merjenje krvnega sladkorja namreč lahko daje odgovore na vprašanja 
na različnih področjih zdravljenja sladkorne bolezni. Z njim lahko bol-
nik usvaja znanje in veščine ter razumevanje v zvezi s prehrano in giba-
njem ter s tem prilagaja svoj način življenja tako, da dosega ugodnejše 
vrednosti krvnega sladkorja. V tem primeru po navadi svetujemo mer-
jenje krvnega sladkorja pred obrokom in nato še uro in pol do dve po 
obroku, ob tem pa si po možnosti zabeleži tudi sestavo obroka in grobo 
oceno posameznih hranil. Tako lahko posameznik sproti oceni, »kaj naj 
je, da bo sladkor nižji«. Zabeležene meritve in opise lahko prinese tudi 
na pregled k zdravniku oziroma medicinski sestri in se tam pogovori o 
svojih dilemah. To je tudi najboljši način, da vsak posameznik dobi od-
govor, kako recimo njegova najljubša jed vpliva na njegov krvni sladkor. 
Treba pa je poudariti, da se pri sladkorni bolezni tipa 2, ki sčasoma na-
preduje, krvni sladkor zgodaj ob odkritju bolezni na obrok odzove dru-
gače kot čez leta, ko je delovanje trebušne slinavke še bolj upehano. Zato 
je posamezniku prilagojena pravila prehranjevanja sčasoma treba spre-
meniti, podatke o tem pa bolnik pridobi na enak, zgoraj opisan način.

Merjenje krvnega sladkorja je včasih potrebno, da lahko preverimo, ali 
bolnik dosega cilje zdravljenja glede krvnega sladkorja, da bi lahko pravo-
časno optimizirali zdravljenje. Pogostnost in ritem teh meritev praviloma 
določi zdravnik na podlagi bolnikovega stanja. Zelo pogosto predlagamo, 
da bolnik meri pred obroki in po njih tri dni pred dnevom kontrole, ob 
zdravljenju z inzulinom pa morda dodatno še ob 22. uri in redkeje tudi 
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med 2. in 3. uro zjutraj. Namen teh meritev je, da se bolnik in zdravnik 
oziroma medicinska sestra ob teh meritvah pogovarjata ter se dogovorita, 
ali so vrednosti primerne oziroma kakšni ukrepi sledijo, če niso. 

Krvni sladkor je smiselno izmeriti tudi takrat, ko bolnik čuti težave, 
saj tako lahko hitro in na preprost način ugotovi, ali so te težave poveza-
ne s krvnim sladkorjem ali pa gre za kakšne druge zdravstvene težave.

Merjenje krvnega sladkorja lahko torej v pomoč tako bolniku same-
mu, kot tudi zdravniku oziroma medicinski sestri. Zato je po navadi 
del zdravljenja sladkorne bolezni tudi dogovor, kdaj in predvsem zakaj 
(kako naj bolnik ukrepa) naj si posamezni bolnik meri krvni sladkor.

Merjenje krvnega sladkorja v nekaterih primerih lahko tudi odsve-
tujemo oziroma svetujemo, naj se meritve izvajajo bolj poredko. Takšen 
primer je recimo bolnik, ki si krvni sladkor meri »kar naprej«, vidi, da 
so vrednosti previsoke, vendar ni usposobljen za ukrepanje oziroma tega 
ni zmožen. V takšnem primeru meritve svetujemo le, če gre za zagota-
vljanje varnosti (npr. zdravljenja z inzulinom), sicer pa ne, saj bolniku 
poslabšuje življenje.

Vprašanje:

»Merim si sladkor kar naprej, pa je ves čas visok. Podatkov sploh ne bom 
nesel k zdravniku, ko pa so takšne vrednosti, kar vi mi povejte, kaj naj 
zdaj glede tega naredim.«

Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Izmerite si sladkor v naslednjih treh dneh pred in po vsakem 
obroku, pa se bova potem naslednji teden o tem pogovorila.«

Pravilno: »Kdaj in zakaj meriti krvni sladkor, je odvisno od načina zdra-
vljenja in stanja vaše bolezni. Te meritve le pokažite svojemu zdravniku 
in ga povprašajte, kdaj in kako pogosto bi bilo za vas dobro, da si merite 
krvni sladkor, ter kaj lahko sami naredite. Vidim pa, da razmišljate, da 
meritev ne bi niti pokazali. Bi se radi več pogovorili o tem?«
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 V.10 Kdo skrbi za bolnika 
s sladkorno boleznijo

Najpogostejša je sladkorna bolezen tipa 2, ki jo ima devet od dese-
tih bolnikov. Zanjo je značilen počasen začetek, ko bolnik še nima 

nikakršnih težav, krvni sladkor pa je že tako visok, da lahko povzroča 
okvare na žilju. Pri pravočasnem odkrivanju te vrste sladkorne bolezni 
je pomembno pravočasno izvajanje preventivnih pregledov, pri katerem 
poleg odkrivanja sladkorne bolezni tipa 2 odkrivamo tudi druge po-
membne kronične bolezni. Preglede izvajajo specialisti družinske me-
dicine, v referenčnih ambulantah družinske medicine pa del tega pre-
gleda opravi tudi diplomirana medicinska sestra. Na preglede te osebe 
pokličejo vsaj vsakih pet let. Glede na rezultate tega pregleda zdravnik 
specialist družinske medicine oziroma medicinska sestra osebo usmeri v 
katerega od programov za krepitev zdravja, zdravnik postavi diagnozo in 
bolnika naroči na druge preglede ter uvede zdravljenje z zdravili, če je to 
potrebno. Pri odkrivanju in zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 ima to-
rej specialist družinske medicine s svojim timom zelo pomembno vlogo. 

Potek sladkorne bolezni tipa 2 pa se razlikuje od posameznika do po-
sameznika, zato je včasih potrebna napotitev k specialistu diabetologu. 
To je potrebno npr. za uvedbo zdravljenja z nekaterimi zdravili, ali pa če 
ima bolezen netipičen potek, so prisotne druge bolezni in podobno. K 
specialistu diabetologu spada tudi uvajanje zdravljenja z inzulinsko tera-
pijo in nadaljevanje vodenja teh bolnikov. Ta korak, to je uvedba inzu-
linske terapije, je pri sladkorni bolezni tipa 2 pričakovan, saj propadanje 
celic trebušne slinavke, ki proizvajajo inzulin, nezadržno napreduje.

Specialist diabetolog bolnika obravnava v sodelovanju z diplomirano 
medicinsko sestro edukatorko, kakor strokovno imenujemo medicinsko 
sestro, ki je posebej izobražena za izobraževanje in usposabljanje bolni-
kov za življenje s sladkorno boleznijo. Pogosto sodeluje z drugimi speci-
alisti, npr. pri zdravljenju kroničnih zapletov sladkorne bolezni.

Redkejša je sladkorna bolezen tipa 1. Celice trebušne slinavke, ki izde-
lujejo inzulin, propadejo v kratkem času, zato krvni sladkor naraste hitro 
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in visoko, kar je povezano s hitrim nastajanjem težav. Zato bolnik poi-
šče zdravniško pomoč, potrebno je takojšnje zdravljenje z inzulinom, ki 
traja do konca življenja. Glede sladkorne bolezni bolnika vodi specialist 
diabetolog s svojim timom.

Manj pogosta, a izjemno pomembna pa je sladkorna bolezen, ki na-
stane v nosečnosti. Za pravočasno napotitev na preiskave za njeno od-
krivanje je odgovoren ginekolog, zdravljenje pa praviloma poteka pri 
specialistu diabetologu.

Bolnik s sladkorno boleznijo po navadi pogosto hodi tudi v lekarno, 
kjer mu glede varne in pravilne rabe zdravil in medicinskih pripomočk-
ov svetuje lekarniški farmacevt.

Vsak bolnik, ki se glede sladkorne bolezni zdravi pri timu specialista 
diabetologa, se seveda zdravi tudi pri timu specialista družinske medici-
ne, saj ima lahko razen sladkorne bolezni tudi druge bolezni ali stanja, ki 
potrebujejo zdravniško pomoč. Pregled pri splošnem zdravniku so prva 
vrata do bolj zdravega življenja.

Pri zdravljenju sladkorne se povezuje veliko zdravnikov in medicin-
skih sester ter lekarniških farmacevtov. Kako zagotoviti, da bi vsak od 
njih v oskrbo sladkorne bolezni prispeval na optimalen način in prijazno 
bolniku ter z njegovim vključevanjem v zdravljenje, pa je pomemben 
izziv in eno od poslanstev Nacionalnega programa za obvladovanje slad-
korne bolezni, o katerem si lahko več preberete v poglavju II.7.

Vprašanje:

»Mi lahko uredite, da bi se glede moje sladkorne vodil pri diabetologu?«

Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Ja, seveda. Uredite si napotnico, jaz pa pokličem in se dogo-
vorim za datum pregleda.«

Pravilno: »To, pri katerem zdravniku se posameznik vodi glede svoje 
sladkorne bolezni, je odvisno od stanja bolezni. Kakor slišim, pa menite, 
da bi glede vaše sladkorne zdravljenje lahko bilo drugačno. Želite o tem 
povedati kaj več?«
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V.11 Počitnice in vožnja

Ritem življenja je na počitnicah lahko zelo drugačen kot v službi ali 
v vsakdanjem življenju doma. Večja sproščenost je lahko povezana 

z intenzivnejšo telesno dejavnostjo (več glejte v poglavju V.12), ali pa s 
počitkom in drugačnim ritmom in načinom prehranjevanja. V skladu 
s tem se lahko odraža tudi vpliv počitnic na uravnavanje krvnega slad-
korja. Dobro je, da glede na vrsto in način zdravljenja vsak bolnik pozna 
informacije, ki mu tu tudi med počitnicami pomagajo zagotavljati pri-
merno uravnavanje krvnega sladkorja in drugih stanj. Pred odhodom 
v tujino si je smiselno zagotoviti primerno, praviloma dvojno količino 
zdravil in drugih pripomočkov, ki naj na počitnice potujejo ustrezno za-
varovani pred skrajnimi temperaturami. Še posebno bolniki, ki se zdra-
vijo z inzulinom, naj v državi, v katero potujejo, preverijo, kateri ustrezni 
inzulini so na voljo, če bi morda ostali brez svoje zaloge inzulina. Pri 
letalskem prevozniku je smiselno preveriti, ali je treba imeti potrdilo za 
prenos zdravil in pripomočkov. Ob potovanju prek časovnih pasov je 
smiselno primerno prilagoditi jemanje odmerkov zdravil, ob zahtevnej-
ših prehodih celo po posvetu z zdravnikom.

Za varno vožnjo je predvsem vsakič znova odgovoren bolnik voznik 
sam. Vsak bolnik, ki se zaradi sladkorne bolezni zdravi z zdravili, ima 
trajanje vozniškega dovoljenja omejeno na pet let (poklicni vozniki in 
vozniki težjih vozil pa na tri leta). Pri oceni telesne sposobnosti za varno 
vožnjo se upoštevajo jasnost vida, odzivnost refl eksov in sposobnost za 
obvladovanje tveganja za hipoglikemijo. Bolnik z nezavedanjem hipo-
glikemije ali z dvema hudima (bolnik je potreboval pomoč druge osebe) 
hipoglikemijama v zadnjih dvanajstih mesecih ni varen voznik, dokler 
se ta stanja ne razrešijo. Bolnik ima lahko razen sladkorne bolezni tudi 
druge bolezni, kar specialist medicine, prometa in športa upošteva pri 
izdelavi celotnega zdravstvenega mnenja.
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Vprašanje:

»Zdravniku za hipe sploh ne bom povedal, saj bom še ob vozniško.«

Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Seveda, kako pa boste potem, brez vozniške se pa res ne da 
več živeti.«

Pravilno: »Za varno vožnjo je pravilno zaznavanje situacije zelo po-
membno in res ni dobro v takšnem stanju sesti za volan. Sploh pa tudi 
tedaj, ko ne vozite, ni dobro, če vas hipe presenetijo. Mislim, da je zaradi 
več razlogov zelo dobro za vas, da za hipe poveste zdravniku.«

Suzana
Comment on Text
prevelik presledek



159

V.12 Šport in sladkorna bolezen

Telesna dejavnost ugodno vpliva na veliko presnovnih poti, uravna-
va krvni sladkor, pa tudi tlak in krvne maščobe, poleg tega se lahko 

izboljša tudi psihično in telesno bolnikovo počutje. Zato pri zdravljenju 
sladkorne bolezni svetujemo zmerno telesno dejavnost, pri kateri se bol-
nik blago oznoji, večino dni v tednu, in to po 30 do 60 minut ali razpo-
rejeno čez ves dan. Bolnikom, ki so pred tem povsem mirovali, tudi pred 
začetkom take dejavnosti svetujemo posvet z zdravnikom.

Šport pomeni bolj intenzivno, dolgotrajnejšo in zahtevnejšo telesno 
aktivnost. Vpliv na krvni sladkor oziroma na odmerjanje zdravil je od-
visen od vrste gibanja (ali gre bolj za anaerobno ali aerobno gibanje), 
napornosti (nizko ali visoko intenzivno) in trajanja (kratkotrajne viso-
kointenzivne aktivnosti ali celodnevni manj intenzivni napori). Gibanje 
na krvni sladkor vpliva še do 24 ur po končanem naporu.

Iz opisanega izhaja, da je treba vpliv športa na krvni sladkor preveri-
ti z meritvami krvnega sladkorja pri vsakem bolniku posebej. Izkušnje 
bolnikov so namreč zelo različne. Še posebno bolniki, ki se zdravijo z 
inzulinom, morajo praviloma prilagoditi odmerke inzulina za čas tele-
snega napora, nekateri med njimi že pred začetkom in tudi še za nekaj 
ur po koncu, odmerek morajo zmanjšati za polovico ali celo za več. Spet 
drugi bolniki pa morajo odmerek inzulina povečati, še zlasti pri izjemno 
intenzivni aktivnosti, ki je najbrž povezana tudi s stresom.

Dodatna pozornost glede vpliva na krvni sladkor je potrebna pri eks-
tremnih športih in pri športih v ekstremnih okoliščinah, npr. pri potap-
ljanju.

Kompleksnost vpliva športa na krvni sladkor pa je vsekakor mogoče 
uspešno obvladovati, kar dokazujejo tudi izjemno uspešni športniki raz-
ličnih športnih zvrsti, ki imajo tudi sladkorno bolezen. 
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Vprašanje:

»V hribe bi začela hoditi s svojo družbo, pa raje ne bom, ker ne vem, 
kako bo glede moje sladkorne.«

Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Razumem vašo skrb in vam dam čisto prav.«

Pravilno: »Gibanje je zelo dobro za vašo sladkorno, še sploh pa, če se ob 
tem družite s prijatelji. Tudi bolniki s sladkorno boleznijo hodijo v hribe. 
Mislim, da potrebujete samo nekaj več razumevanja glede vaših odmer-
kov zdravil. Saj boste vprašali zdravnika oziroma medicinsko sestro?«

Suzana
Comment on Text
prevelik presledek
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V.13 Sladkorna bolezen in nosečnost

Med nosečnostjo mora imeti materino telo čim boljše pogoje, da se otro-
kovi organi razvijajo pravilno. Presnova v nosečnosti ima nekatere po-
sebnosti, med drugim so npr. vrednosti krvnega sladkorja zdravih no-
sečnic bistveno nižje kot zunaj nosečnosti. 

Previsok krvni sladkor lahko moti normalen razvoj organov, povezan 
pa je lahko tudi s čezmerno rastjo otroka v maternici, kar lahko pomeni 
težavo med porodom. Zato je čim zgodnejše odkrivanje previsokih vre-
dnosti krvnega sladkorja v nosečnosti še posebej pomembno in gineko-
logi vse nosečnice v Sloveniji v skladu s strokovnimi smernicami napo-
tijo v laboratorij za določitev krvnega sladkorja, včasih so potrebna do-
datna testiranja. Če je strokovno dogovorjena meja presežena, nosečnico 
glede sladkorne bolezni nato naprej vodi diabetolog s svojim timom, v 
katerem je še posebej pomembna diplomirana medicinska sestra.

Ženske, ki so imele med nosečnostjo previsok krvni sladkor, imajo 
večjo verjetnost, da bodo pozneje v življenju zbolele za sladkorno bo-
leznijo tipa 2. V obdobju zunaj nosečnosti se v zvezi s tem tveganjem 
ženska vodi pri svojem splošnem/družinskem zdravniku. Več v poglavju 
o osebah z velikim tveganjem v, poglavju V.2.

Bolnice, ki imajo sladkorno bolezen že pred nosečnostjo, pa se morajo 
na nosečnost posebej pripraviti. Ciljne vrednosti krvnega sladkorja se 
prilagodijo, včasih so potrebni sprememba vrste zdravljenja in nekateri 
dodatni pregledi v zvezi s kroničnimi zapleti sladkorne bolezni.

Vprašanje:

Mlado nosečnico bega: »Krvni sladkor na tešče imam 5,5, pa me je gine-
kolog kar poslal do diabetologa, češ da je to preveč.«
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Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Ma ja, saj to je nizka vrednost, najbrž je bila napaka. Predla-
gam, da napravite meritev še enkrat.«

Pravilno: »Razumem, da se vam zdi ta številka nizka, vendar je navodilo 
ginekologa treba upoštevati. Diabetolog vam bo tudi znal v zvezi s tem 
več pojasniti. Kaj pa, če ga glede tega izrecno povprašate, ko boste na 
pregledu?«
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V.14 Sladkorna bolezen 
pri otrocih in mladostnikih 

Najpogostejša sladkorna bolezen v otroštvu in mladosti je sladkorna 
bolezen tipa 1, ki se torej izrazi naglo, zdravljenje z inzulinom pa 

je potrebno takoj in do konca življenja. So pa tudi posamični primeri 
sladkorne bolezni tipa 2. Ta tip sladkorne bolezni se odkrije na rednih 
preventivnih pregledih v predšolskem in šolskem obdobju, torej pri pe-
diatrih oziroma »šolskih« zdravnikih.

Za vse otroke in mladostnike v Sloveniji skrbijo specialisti diabetologi 
pediatri na pediatrični kliniki, v timu sodelujejo tudi diplomirane medi-
cinske sestre, dietetik, psiholog in po potrebi še drugi specialisti. 

V pomoč otroku oziroma mladostniku ter tudi njegovi družini, bli-
žnjim, vzgojiteljicam in učiteljem so na voljo brezplačni izobraževalni 
programi, v katere jih glede na življenjsko obdobje usmerjajo specialisti 
pediatri diabetologi. Zdravljenje in vodenje podpira tudi njim namenje-
na literatura, ki jo izdaja pediatrična klinika skupaj z Društvom za po-
moč otrokom s presnovnimi motnjami. Informacije so na voljo na sple-
tni strani: http://www.sladkorcki.si/.

Vprašanje:
Mamo skrbi: »Moj ata je imel sladkorno, skrbi me, da jo ima tudi moj 
sin, pa čeprav je star šele 11 let. Tako rad ima sladkarije.«

Odgovor laičnega svetovalca:
Napačno: »Kar naj pride k meni, mu bom izmeril krvni sladkor, saj si 
tudi jaz pogosto merim krvni sladkor.«
Pravilno: »Če ima sin kakšne zdravstvene težave, je prav, da gresta do 
njegovega šolskega zdravnika. Če pa težav nima, vas pa, kot vidim, vsee-
no skrbi, vprašajte njegovega zdravnika, kakšni so bili izvidi ob zadnjem 
preventivnem pregledu. Zdravnik vam bo zagotovo lahko razložil, kako 
je s tem, ali vaš sin ima sladkorno ali ne.«
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V.15 Sladkorna bolezen pri starejših

V starejšem življenjskem obdobju se lastnosti telesa in presnova ne-
koliko spremenijo, pogosto so prisotne tudi druge bolezni, recimo 

ledvic in jeter. Vsa ta dejstva vplivajo na izbiro zdravljenja in določa-
nje ciljev zdravljenja glede krvnega sladkorja, krvnega tlaka in presnove 
maščob. »Rezerva« delovanja posameznih organov je pogosto majhna, 
zaradi presnovnih sprememb je občutljivost za prenizke vrednosti krv-
nega sladkorja večja. Zato zdravljenje na novo zbolelih poteka temu pri-
lagojeno. Še posebej skrbno pa prilagajmo zdravljenje tistim starejšim 
bolnikom, ki imajo sladkorno bolezen že dolga leta.

Pri starejših, ki imajo funkcionalne (najpogosteje gibalne) ali kognitiv-
ne omejitve (npr. demenco), so cilji zdravljenja in pristop temu prilagoje-
ni. Pogosto skrb zanje prevzamejo svojci in bližnji, ki jih je treba vključiti 
v celotno oskrbo sladkorne bolezni. V ospredje prihajajo okoliščine, ki 
določajo, ali je določen režim zdravljenja še izvedljiv in varen ali ne. V 
tem primeru je še zlasti pomembno, da zdravljenje in oskrba sladkorne 
bolezni in drugih bolezni in stanj stopita v ozadje, zdravniki in medicin-
ske sestre pa skupaj z bolnikom in svojci oziroma bližnjimi ukrepajo v 
zvezi s tistimi stvarmi, ki so pomembne za kakovostno življenje bolnika.

Vprašanje: 

Bolnica, stara 83 let, potoži: »Imam občutek, da na meni zdravnik špara, 
da mi ne da pravih zdravil za mojo bolezen, takšnih, kot jih imajo mlaj-
ši. Tudi glede vrednosti krvnega sladkorja mu je nekako kar vseeno. Kaj 
mislite?«

Odgovor laičnega svetovalca: 

Napačno: »Ja, verjetno res. Mislim, da je tudi za vas dobro, da je krvni slad-
kor X mmol/l, tako kot pri meni, čeprav sem trideset let mlajša od vas.«
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Pravilno: »Vsak bolnik s sladkorno boleznijo je drugačen, potrebuje 
drugačna zdravila in tudi vrednosti krvnega sladkorja, ki naj jih dosega, 
so različne. Razumem, da tako razmišljate, zato bo najbolje, da se o tem 
kar pogovorite z zdravnikom. Kdaj pa imate naslednji pregled? Morda 
potrebujete spremstvo?«
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V.16 Samooskrba in opolnomočenje 
za polno življenje s sladkorno 

boleznijo

Samooskrba pomeni:

•	  da bolnik obvlada samokontrolo, to pomeni, da tehnično obvla-
da tiste postopke, ki so pomembni za njegovo uspešno zdravljenje, 
npr. merjenje krvnega sladkorja, krvnega tlaka, pregledovanje nog, 
dajanje injekcij v podkožje in podobno; 

•	 da bolnik obvlada samovodenje, kar pomeni, da ve, kaj je na podla-
gi opravljenih meritev treba narediti, in da to tudi izvaja;

•	 da razume širše vidike zdravljenja sladkorne bolezni in dobrega 
zdravstvenega stanja na splošno, npr. da razume pomen določanja 
HbA1c, obvladovanja tveganja za neželene učinke, vključno s hi-
poglikemijami, razume in hodi na laboratorijske preglede (npr. za 
preverjanje presnove maščob/holesterola ter določanje stanja led-
vic), preglede očesnega ozadja in preglede za oceno stanja oživčenja 
in prekrvitve stopal in razume ter v pogovoru z zdravnikom in nje-
govim zdravstvenim timom sooblikuje svoj načrt zdravljenja.

Od stotih odločitev v zvezi s sladkorno boleznijo jih namreč kar 98 
bolnik izvede sam. Zato si vsi skupaj, zdravniki in medicinske sestre, v 
družinski medicini in v specialistični diabetološki dejavnosti, želimo, da 
bi v zdravstvu ustvarjali okolje, v katerem se bo lahko bolnik na podlagi 
verodostojnih in njemu razumljivih informacij odločal v zvezi s tistimi 
stvarmi, ki so zanj pomembne. 

Prvi korak je torej vzpostavitev zaupanja med bolnikom in zdravnikom 
oziroma medicinsko sestro. Zaupanje se včasih zgradi šele postopoma, ko 
zdravnik oziroma medicinska sestra čedalje bolj vstopa tudi v življenjske 
značilnosti posameznega bolnika, bolnik pa je deležen čedalje več razume-
vanja in odgovorov na tista vprašanja, ki njega samega v resnici zanimajo.



167

Kaj je res in kaj ne v zvezi s sladkorno boleznijo, je včasih v poplavi 
informacij zelo težko presoditi. Zdravnik oziroma medicinska sestra je 
bolniku na voljo z vso svojo izobraženostjo, strokovnostjo in izkušnjami. 
Prav pri njima je dobro preveriti informacije, ki izvirajo iz drugih virov, 
oziroma se seznaniti, kje lahko bolnik dobi prave, resnične, nezavajajoče 
in verodostojne informacije.

Informacije pa nekaj pomenijo posamezniku, če so podane na njemu 
razumljiv način. To zajema uporabo ustreznih besed, včasih prilagojeno 
njegovim življenjskim okoliščinam, če je le mogoče, podprto s primeri, 
ki se nanašajo na njegov konkretni položaj in vprašanje. Razlago je se-
veda treba prilagoditi tudi slabšemu sluhu in zmožnosti posameznika 
za razumevanje konkretnih vsebin. Na splošno velja, da si posameznik 
zapomni tri ali največ pet informacij hkrati. Zato je pogosto treba po-
membne vsebine razdrobiti in jih bolniku predajati postopoma.

Šele ko bolnik v polnosti razume informacije, ki so zanj pomembne, 
se lahko tudi sam odloča v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem. Odnos 
z zdravnikom oziroma medicinsko sestro mu mora takšno ravnanje se-
veda sploh dopustiti. Imeti mora prostor za dodatna vprašanja, dvome, 
pomisleke. Zdravnik oziroma medicinska sestra mora biti zmožna pro-
fesionalno korektno sprejeti bolnikovo lastno mnenje in oskrbo načrto-
vati tako, da so odločitve glede zdravljenja sprejete v dialogu z bolnikom 
in da so upoštevani tisti vidiki, ki se bolniku zdijo pomembni.

Vprašanje:

»Saj vem, da moram ubogati zdravnika, ampak vsega tega, kamor me 
pošilja na preglede, pa res ne razumem …«

Odgovor laičnega svetovalca:

Napačno: »Kar ubogajte zdravnika, on najbolje ve, kaj je dobro za vas.«

Pravilno: »Zdravljenje sladkorne bolezni je z vsemi pregledi skupaj res 
lahko zahtevno in čisto verjamem, da ste napoteni na veliko preiskav, ki 
vam jemljejo veliko časa. Je pa tudi res, da je po navadi tako, da je za dobro 
življenje s sladkorno potrebnih kar veliko pregledov. Ne bi bilo pametno, 
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da ne bi opravili katerega od pregledov, potem pa bi to po nepotrebnem 
poškodovalo vaše zdravje. Nekaterim ljudem pomaga, če jim zdravnik 
razloži, zakaj je katera od preiskav potrebna, zakaj bodo rezultati te prei-
skave pomembni za vaše zdravje. Bi glede tega vprašali zdravnika?«
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