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2    Posebna priloga revije Sladkorna bolezen

JE VAŠE ŽIVLJENJE OGROŽENO?
Osebe s sladkorno boleznijo ste v rdečih številkah. Odstotki tveganja iz spodnje tabele  
ne veljajo za osebe s sladkorno boleznijo tipa 2, ki avtomatsko spadajo v kategorijo zelo  
visokega ali visokega tveganja. Izračun je relevanten samo za osebe s sladkorno boleznijo 
tipa 1 brez poškodb tarčnih organov.

Evropski model SCORE je okviren izračun tveganja  
za smrtni izid srčno žilnih bolezni v naslednjih 10 letih,  
ki ga uporabljajo zdravniki. Tveganje je izračunano glede 
na Evropsko regijo, spol, starost, sistolični krvni tlak, 
vsebnost holesterola in kadilne navade. Vrednosti so zgolj 
informativne narave.  
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TVEGANJE ZA SMRTNI IZID SRČNO-ŽILNIH BOLEZNI V NASLEDNJIH 10 LETIH (%)

ZELO VISOKO TVEGANJE
REZULTAT ≥ 10 %
Poleg tega v kategorijo zelo visokega tveg-
anja spadajo osebe s sladkorno boleznijo 
s poškodbami tarčnih organov ali z velikim 
dejavnikom tveganja, kot so kajenje, 
izrazito visoka vsebnost holesterola ali 
izrazito visok krvni tlak, osebe z že  
diagnosticiranimi srčno-žilnimi obolenji  
in osebe s hudim kroničnim obolenjem 
ledvic (GFR <30 ml/min/1,73 m2).

VISOKO TVEGANJE
REZULTAT ≥ 5 % IN < 10 %
Poleg tega v kategorijo zelo visokega  
tveganja spadajo ostale osebe s sladkorno 
boleznijo z izjemo mladih s sladkorno 
boleznijo tipa 1 brez večjih dejavnikov 
tveganja. V to kategorijo spadajo tudi  
osebe z zvišanimi dejavniki tveganja,  
zlasti s povišano vrednostjo holesterola  
(> 8 mmol/l ali > 310 mg/dl) ali visokim 
krvnim tlakom (≥ 180/110 mmHg) in  
osebe z zmernim kroničnim obolenjem 
ledvic (GFR 30 – 59 ml/min/1,73 m2).

ZMERNO TVEGANJE
REZULTAT ≥ 1 % IN < 5 % 
V kategorijo zmernega tveganja spada 
večina ljudi srednjih let.

NIZKO TVEGANJE
REZULTAT < 1 %

ŽENSKE MOŠKI
NEKADILCI KADILCI NEKADILCI KADILCI
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O zanesljivejšem izračunu se posvetujte s svojim zdravnikom. 
Aktivno sodelujte pri svojem zdravljenju in omejite 

zaplete sladkorne bolezni. 

Skupni holesterol (mmol/L)
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Začeti pri sebi 
Medicina je v zadnjem desetletju močno olajšala življenje ljudem s kroničnimi 
boleznimi, kot je sladkorna bolezen tipa 2. V zdravljenje sladkorne bolezni 
tipa 2 so prišle nove skupine zdravil za zniževanje sladkorja v krvi, pri katerih je 
dokazana ne le srčno-žilna varnost, temveč celo možnost preprečevanja neljubih 
srčno-žilnih zapletov. Da lahko z zdravili za zniževanje glikemije tako pozitivno 
vplivamo na srčno-žilne izide pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2, tega stroka 
že dolgo ne pomni. Na nedavnem kongresu evropskih diabetologov v Berlinu 
smo večkrat slišali novo mantro, kako bo odslej pri ljudeh s sladkorno boleznijo 
tipa 2 nemudoma treba oceniti srčno-žilno tveganje.  Nič več čakati, sploh pri 
tveganih bolnikih je takoj treba preprečiti to, kar najbolj ogroža bolnike in  
njihovo življenje, tveganje za srčno-žilne dogodke.

Na srečanju diabetologov pa smo slišali še nekaj drugega. In sicer da je pri obvla-
dovanju sladkorne bolezni še vedno prvi in najbolj učinkovit ukrep sprememba 
življenjskega sloga. Gibanje in pravilni izbor hrane – v sicer vseh mogočih strategi-
jah – morajo biti čim bolj prilagojeni človeku, njegovemu načinu življenja, starosti, 
zmogljivostim. Tu imamo vsi, tudi še zdravi posamezniki, zelo veliko neizkoriščenega 
prostora. Zdravo življenje je boljše življenje. Najlepše pa je, da je človek pri izbiri za 
zdravo življenje svoboden. Po svoje se odločam, kako bom delal majhne korake do 
sprememb na bolje. Ni mi treba na vrat na nos obrniti življenja na glavo, cilj lahko 
dosežem po poti, ki mi ustreza, tudi z majhnimi koraki. 

Ko sva z znano slovensko diabetologinjo, tudi strokovnjakinjo za integrativno 
psihoterapijo, dr. Karin Kanc, na ljubljanskem letališču ob prihodu iz Berlina 
sedeli na kavi, je prijela vrečico z rjavim sladkorjem. »Ste videli,« je rekla, »tri-
gramske vrečice imajo. Večkrat ljudje rečejo, samo eno vrečico sladkorja si dam 
v kavo. Dva grama sladkorja manj je majhen, pa vendar velik korak,« je dejala 
strokovnjakinja, ki zagovarja postopne korake do bolj zdravega življenja in jih 
pomaga sprejemati v svoji ambulanti Jazindiabetes.  

Ljudje preprosto nimamo radi sprememb. Sploh če nam je udobno. To je popol-
noma človeško. A po drugi strani radi potarnamo o težkem življenju in neprijet-
nih stvareh. Tudi če zelo dobro vemo, da bi nam sprememba olajšala življenje, 
da bi živeli bolj kakovostno, omahujemo. Ob tem se hitro pojavi nezadovoljstvo 
s seboj in za svojo slabost iščemo zunanje krivce. Tudi to je človeško, čeprav 
nepravično. In ne spremeni dejstva, da se vse spremembe, tudi tako velike, ki 
premikajo svet, začnejo pri posamezniku. Pri meni in samo pri meni.

Lucija B. Petavs, odgovorna urednica

POSEBNA PRILOGA REVIJE  
SLADKORNA BOLEZEN
Vsebina priloge je v celoti nastala  
v uredništvu strokovnega medicinskega 
časnika Medicina danes. Pri tem smo 
uporabili in deloma povzeli tudi lastne 
vire, članke, že objavljene v Medicini 
danes, in jih posodobili. 

AVTORICA IN ODGOVORNA UREDNICA:  
Lucija B. Petavs 
e-pošta: lucija.petavas@finance.si

OPOMBA: Generična imena zdravil  
na recept smo v člankih uporabili samo 
v nekaterih delih, kjer smo presodili, da 
je to potrebno za splošno razumevanje 
bralca. Namen je zgolj pojasnjevalni 
in ne gre za informacijo o zdravilu.  
Informacije o zdravilih sme podati  
samo zdravnik.   

RAZKRITJE: Prilogo je omogočilo  
podjetje NovoNordisk, ki pa v  
vsebino ni posegalo. 

Srčno-žilni zapleti  
in sladkorna bolezen
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Svetovna diabetološka stroka, ameriška in evropska, je na letošnjem evropskem  
kongresu združenja za študije v diabetesu (EASD) sprejela skupni konsenz o  
novem pristopu k zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2, ki naj bi se začel z oceno  
statusa srčno-žilne ogroženosti osebe s sladkorno boleznijo. Zakaj je v zadnjih  
nekaj letih srčno-žilna ogroženost pri osebah s sladkorno boleznijo postala  
tako pomembna?

Del odgovora na vprašanje je nedvomno že dolgo 
jasen in dobro viden v klinični praksi: srčno-žilni 
zapleti so med najpogostejšimi zapleti sladkorne 

bolezni. Po oceni visokega tveganja za srčno-žilne bolezni 
(SCORE), ki ga je vzpostavilo Evropsko združenje za kar-
diologijo (ESC), je za srčno-žilne dogodke visoko tvegana 
kar večina populacije s sladkorno boleznijo tipa 2. 

Drugi del odgovora pa leži v novih inovativnih terapi-
jah. Kot se je pred nedavnim izrazil eden izmed slovenskih 
kardiologov v debati o novi terapevtski skupini zdravil za 
uravnavanje sladkorja v krvi z dokazano učinkovito srč-
no-žilno zaščito: »Dolgo nam na področju zaščite srca in 
ožilja ni uspelo ničesar narediti za bolnika, zdaj pa lahko 
delamo razlike.« Tudi količina podatkov o srčno-žilnih 
učinkih zdravil za glikemični nadzor se je po letu 2008 
izrazito povečala. Zakaj? Kaj se je zgodilo? 

PRELOMNO LETO 2008
Ameriška agencija za zdravila (FDA) je tega leta obja-
vila smernice za razvoj antidiabetičnih zdravil, saj so se 
nekatera izkazala za izrazito škodljiva za srčno-žilni sistem. 
Strokovnjaki FDA so se odločili, da je treba poleg učinkovitosti 
pri vsakem od novih antidiabetičnih zdravil hkrati preveriti 
tudi, ali so srčno-žilno varna. In tako so se začele izvajati  
t. i. študije raziskav srčno-žilnih izidov, imenovane CVOT. 
Po devetih letih od izdanih smernic je bilo po podatkih 
z začetka leta končanih devet dolgoročnih prospektivnih 
študij srčno-žilnih izidov, 13 jih je v teku, štiri pa so začeli 
nedavno. Raziskuje se pospešeno kot še nikoli. 

SLADKOR V KRVI IN SRCE
Izboljšan nadzor sladkorja v krvi je povezan z manjšim  
tveganjem za zaplete na malem žilju. Pri vplivih na velike 

NAREDITI VSE, DA SE DOGODEK NE PONOVI 

Pri rezultatih srčno-žilnih izidov novih skupin zdravil, 
zaviralcev SGLT-2 in agonistov GLP-1, so po mnenju kar-
diologa asist. dr. Dragana Kovačića s kardiološkega  
oddelka Splošne bolnišnice Celje za bolnika najbolj 
pomembni rezultati pri preživetju in velikih dogodkih, 
kot so kapi. »Tu so nova zdravila resnično pokazala 
učinek, po velikosti podobnega učinku statinov. Dobiva-
mo torej popolnoma novo skupino zdravil pri bolnikih, 
ki so absolutno zelo ogroženi. Če pri osebi s sladkorno 
boleznijo, ki ima 40-odstotno tveganje, da bo v desetih 
letih znova doživela infarkt, tveganje znižaš za polovico 
ali zgolj 10 odstotkov, si naredil veliko,« meni Kovačić. 
Kot pravi, se ne spomni, kdaj je nazadnje v klinično prak-
so prišla tako učinkovita skupina zdravil za zelo ogrože-
no populacijo, ki bi odprla toliko novih področij in debat. 

V interventni kirurgiji so vedno znova vprašanja,  
koliko je možnosti, da se pri človeku kap ponovi.  
»V prihodnjih petih letih je pri bolniku, ki je doživel tak 
dogodek, 40-odstotna možnost, da se mu ponovi. Če 
se ponovi, se pričakovana življenjska doba tega človeka 

žile, srčno-žilni sistem, pa so bili diabetologi, kot radi 
povedo, dolga leta nemočni, saj nobeno antihiperglikemič-
no zdravilo ni pokazalo učinka na zmanjšanje srčno-žilne 
smrti, poslabšanj srčnega popuščanja ter drugih srčno-žil-
nih zapletov sladkorne bolezni. Analize študij srčno-žilnih 
izidov pri zaviralcih DPP4 so denimo pokazale varnost, ne 
pa tudi zmanjšanja srčno-žilne umrljivosti, miokardnega in-
farkta in kapi pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Treh zaple-
tov, zaradi katerih umre mnogo ljudi s sladkorno boleznijo.
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Danes raziskave ponujajo močne  
dokaze o srčno-žilni dobrobiti nekaterih  
antidiabetičnih zdravil predvsem pri  
visoko tveganih bolnikih. Količina  
podatkov pa ponuja dobro bazo, ki  
zanesljivo spreminja obravnavo  
bolnikov z diabetesom.

prepolovi. To pa pomeni, da moramo narediti vse, da 
se dogodek ne ponovi,« je poudaril Kovačić. In ker je v 
takih primerih bolezen sistemska, jo je treba zdraviti z 
zdravili, zdaj sta na voljo dve skupini učinkovitih zdravil 
več. V splošni bolnišnici Celje, kjer je sogovornik pred-
stojnik kardiološkega oddelka, bodo uvedli presejanje 
bolnikov (z znano ali pa novoodkrito sladkorno bolezni-
jo) po kapeh za pregled pri diabetologu, ki bo presodil o 
uvedbi novih skupin zdravil. »Treba je narediti vse, da se 
ponovni dogodek prepreči, saj zelo skrajša pričakovano 
življenjsko dobo, zlasti pri ljudeh s sladkorno boleznijo,« 
znova poudari dr. Kovačić.

KAJ DO DANES VEMO O SRČNO-ŽILNI ZAŠČITI
Novejše raziskave srčno-žilnih izidov pa so postregle z izsled-
ki, pomembnimi za nadaljnje  zdravljenje sladkorne bolezni 
tipa 2: zdravili liraglutid in semaglutid iz razreda zdravil 
agonistov GLP1 in zdravili empagliflozin in kanagliflozin 
iz skupine zaviralcev SGLT2 so se izkazala kot zaščitna, saj 
zmanjšujejo tveganje za nastanek srčno-žilnih dogodkov. 
Zdravilo liraglutid je zmanjšalo pretežno tveganje za celokup-
no in srčno-žilno umrljivost, semaglutid za možgansko kap, 
empagliflozin pa hospitalizacije zaradi srčnega popuščanja.

Prihajajo pa novi in novi podatki. Novejšima skupinama 
zdravil, agonistom GLP1 in zaviralcem SGLT2, je uspelo to, 
kar prej ni nobenemu antidiabetičnemu zdravilu: zaščititi 
človeka s sladkorno boleznijo pred srčno-žilnimi zapleti. 
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Čeprav ne s povsem pojasnjenimi  
mehanizmi, je vpliv novejših antidiabe-
tikov na srčno-žilne izide ta trenutek v 
stroki pomembnejši kot kadarkoli.  
Raziskovanje pa gre naprej v smeri, kako 
učinkovito zaščititi ljudi že v času zgodnjih 
stopenj hiperglikemij, ki so – sicer še ne  
po povsem pojasnjenih poteh – povezane  
s tveganjem za okvaro srca.

ŠKODA NA SRCU NASTANE ŽE PRED DIAGNOZO
Jasno je, da je srčno-žilna bolezen med vodilnimi vzroki za smrt 
med ljudmi s sladkorno boleznijo. Dokazano pa je tudi, da je 
okvara srca pogosto prisotna že v času, ko je sladkorna bolezen 
šele diagnosticirana. Tudi osebe s hiperglikemijo, ki niti ne 
izpolnjujejo kliničnih meril za diagnozo sladkorne bolezni, 
so visoko tvegane za srčno-žilne bolezni, je pred štirimi leti v 
članku ugotavljala dr. Elizabeth Selvin s sodelavci. Vendar pa je 
povezava med prediabetesom, diabetesom in razvojem okvare 
miokardija, kot tudi s tem povezanih bolezni, nejasna. Učinek 
hiperglikemije je škodljiv za miokardij celo takrat, ko povišan 
sladkor v krvi še ni v meji za postavitev diagnoze. Strokovnjaki 
so zato mnenja, da naraščajoča dvojna epidemija, debelosti in 

sladkorne bolezni, podcenjuje pomembnost preprečevanja, 
poslabšanja in razvoja sladkorne bolezni. 

Nedavne študije so torej pokazale zmanjšanje škode srč-
no-žilnih zapletov ter potrdile korist antidiabetičnih terapij 
za zaščito predvsem visoko tveganih bolnikov. Trenutno pa 
je trend študij v pojasnjevanju in iskanju primerne zgodnje 
zaščite pred tveganjem za okvaro srca, povezano z različnimi 
stopnjami hiperglikemije.

JE BOLJ POMEMBEN NADZOR SLADKORJA ALI  
PREPREČEVANJE ŠKODE ZA SRCE?
Oboje! Človek je celovita entiteta. Zelo dobre pozitivne rezultate 
o možnosti zmanjševanja srčno-žilnega tveganja bo zato  
treba pazljivo proučiti v luči individualizacije terapevtskih strate-
gij, posebej za ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 z visokim tvegan-
jem za srčno-žilne zaplete. Kot je znano, je priporočila za to 
skupino bolnikov oktobra lani v reviji Cardiovascular Diabe-
tology že objavila ekspertna skupina CEEDEG. To je ekspertna 
skupina za sladkorno bolezen iz držav srednje in vzhodne Evrope, 
njen član je tudi slovenski diabetolog prof. dr. Andrej Janež. 
Oktobra letos pa je bil na evropskem diabetološkem kongresu 
EASD objavljen tudi skupni konsenz ameriških in evropskih 
strokovnjakov o novem pristopu k zdravljenju sladkorne bolezni 
tipa 2, ki naj bi se začel z oceno statusa srčno-žilne ogroženosti. 
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ALI  SE ZAVEDAMO NEVARNOSTI  
SRČNO-ŽILNE BOLEZNI PRI  
SLADKORNI BOLEZNI TIPA 2?  
NE, ŠE NE. A JE ČAS, DA SE JE ZAVEMO.

DEJSTVO
Srčno-žilna bolezen je  
najpogostejši vzrok za 
smrt ali prizadetost pri 
bolnikih s sladkorno 
boleznijo tipa 2 (SB2).

INFO
Mednarodno združenje za sladkorno bolezen (IDF) je 
letos objavilo rezultate globalne ankete o ozaveščenosti 
ljudi s SB2 o nevarnosti  srčno-žilne bolezni. 

KLJUČNI REZULTATI

POMEMBNO!
• Udeleženci raziskave 

pri svoji bolezni, 
SB2, podcenjujejo 
tveganje za  
srčno-žilno bolezen. 

425                                                                    
milijonov ljudi  
na svetu ima SB2.

2 do 6-krat
večjo verjetnost za smrt zaradi 
srčne in možganske kapi ima 
človek s SB 2 v primerjavi s  
človekom, ki te bolezni nima.

629
milijonov ljudi 
bo – po napovedi 
IDF – do leta 2045 
imelo SB2. 

12.695
ljudi s SB2 je odgovorilo  
na anketna vprašanja.

2 od 3
sodelujočih ima tveganje za 
srčno-žilno bolezen in/ali so že 
imeli srčno-žilni dogodek.

1 od 4
sodelujočih še nikoli ni govoril  
o dejavnikih za srčno-žilno  
tveganje z  zdravnikom.

1 od 4
sodelujočih ocenjuje, da ima  
nizko tveganje za srčno-žilno 
bolezen.

3 od 4
sodelujočih se zanaša, da bodo 
informacijo o srčno-žilni bolezni 
dobili od zdravnika.

7

+

• Informacije in 
nasvete o  
srčno-žilni bolezni 
udeleženci  
raziskave poiščejo 
pri zdravniku.

• V nekaterih primerih 
med zdravnikom in 
človekom s SB2 o  
srčno-žilnih tveganjih  
ni zadostne  
komunikacije.

• Izboljšati moramo oza-
veščenost nevarnosti 
srčno-žilne bolezni pri 
ljudeh s SB2 za njihove 
boljše izide zdravljenja 
in kakovost življenja. 

i

Vir: Spletna stran in publikacije International Diabetes Federation, september 2018

–
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KAKO POMURSKA DRUŽINSKA ZDRAVNICA VIDI OBRAVNAVO  
LJUDI S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 2? 
Namen programa celostne oskrbe ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 v Pomurju je  
predvsem poenotiti obravnavo teh ljudi, da bodo – ne glede na to, na kateri ravni in pri  
katerem zdravniku bodo pregledani – enako kakovostno oskrbljeni. Tako organizacijo  
oskrbe ljudi s sladkorno boleznijo v Pomurju vidi družinska zdravnica Simona Šilec,  
ki je tudi ena od članic skupine, ki si za tako oskrbo prizadeva. 

Projekt celostne oskrbe oseb s sladkorno boleznijo 
tipa 2 v Pomurju se je začel na pobudo lokalnih 
strokovnjakov. Osnovali so skupino, ki je na os-

novi priporočil in smernic za obravnavo ljudi s sladkorno 
boleznijo tipa 2 izdala prilagojena priporočila za obravna-
vo. Razlog je v tem, da je Pomurje pri oskrbi teh ljudi 
kadrovsko podhranjeno, hkrati pa ima najslabše zdravst-
vene kazalce v državi. Rešitev so zato poiskali kar sami. 

Cilji skupine so ambiciozni: izboljšati izide, dvigniti 
zdravstvene kazalnike in racionalizirati obravnavo  
sladkornih bolnikov. To pomeni tudi znižati stroške in  
olajšati delo sebi in ljudem. V diabetološko ambulanto 
bodo tako prišli le tisti bolniki, ki to res potrebujejo,  
saj za dobro urejene bolnike brez zapletov zadostuje 

obravnava na primarni ravni. Želijo tudi odpraviti  
podvajanje laboratorijskih in drugih preiskav ter  
posledično morda celo zmanjšati število obiskov  
pri zdravstvenih delavcih.

VLOGA DRUŽINSKEGA ZDRAVNIKA
Družinski zdravnik ima pri obravnavi sladkornega  
bolnika osrednjo vlogo. Bolnik se nanj najpogosteje  
in najprej obrača, če opaža nizke ali visoke vrednosti  
sladkorja v krvi, ima težave zaradi zdravil ali drugih 
zdravstvenih stanj. »Smo najlažje dosegljivi, saj nas  
lahko v primeru poslabšanja bolezni takoj obiščejo,  
nas kontaktirajo po telefonu ali mlajši, po elektronski 
pošti. Družinski zdravnik tudi najbolje pozna svojega 

SPROTI REŠUJEJO IN ODPRAVLJAJO TEŽAVE 

Pri oblikovanju priporočil za celostno obravnavo ljudi s 
sladkorno boleznijo tipa 2 je skupina upoštevala lokalne 
razmere v Pomurju. Kar sproti so reševali težave, ki so 
jih zaznavali deležniki skupine. »Mislim, da smo tako 
pripravili priporočila, ki jih bomo lahko v praksi tudi iz-
vajali, saj izhajajo iz naših potreb in so prilagojena našim 
zmogljivostim. Družinski zdravniki smo že začeli obravna-
vati bolnike po priporočilih, poskušamo pa biti pozorni 
na težave, ki se pri tem pojavljajo, in jih sproti reševati,«  
je povedala družinska zdravnica Simona Šilec iz ZD  
Ljutomer o tem, kako že poteka delo po novih priporočilih. 

Kot pravi, se pojavlja še nekaj težav, ki pa jih sproti 
odpravljajo. Za zdaj denimo zdravnik še nima vpogleda v 
obravnavo, ki jo je bolnik opravil izven njegove ustanove. 
»Tako ne vidimo, katere laboratorijske preiskave so bile 
opravljene pri diabetologu ali v drugem zdravstvenem 
domu, nimamo podatka o pregledu stopala in kaj je bilo 

ugotovljeno, če je bila spremenjena terapija. Prav  
tako nimamo vpogleda v oftalmološki izvid, če nam  
ga bolnik ne prinese. Nekaj od teh težav se bo rešilo 
s pripravo modula za sladkorno bolezen. S pomočjo 
povezave informacijskega sistema vseh zdravstvenih 
domov ter lokalne bolnišnice pa bomo za našega 
sladkornega bolnika lahko pridobili informacije, ki jih 
potrebujemo za kakovostno zdravljenje. Vpogled bo 
selektivno omogočal samo dostop do tistih podatkov,  
ki so vezani na obravnavo sladkorne bolezni,« je pove-
dala Simona Šilec.

Druga težava, ki jo zaznavajo, pa je pomanjkanje  
programov, ki bi omogočali bolnikom, da se poglobljeno 
spoznajo s svojo sladkorno boleznijo in se naučijo, kako 
z njo živeti. Na tem področju so se v nekaterih zdravst-
venih domovih že začeli izvajati novi programi v okviru 
programa CINDI. »Upam, da bodo implementirani v vse 
zdravstvene domove in bodo tako dopolnili to, za kar  
se trudi tudi naša skupina,« je poudarila Šilčeva. 
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KAKO POMURSKA DRUŽINSKA ZDRAVNICA VIDI OBRAVNAVO  
LJUDI S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 2? 

Družinski zdravnik najbolje pozna  
bolnika, saj se ob zdravstvenih težavah 
najprej obrne nanje. Ne le vodenje osebe 
s sladkorno boleznijo, tudi preventiva se 
začenja pri družinskih zdravnikih. 

bolnika in okolje, v katerem ta živi. Seznanjen je tudi z 
vsemi drugimi boleznimi, ki pestijo bolnika, in ga tako 
najlažje kakovostno obravnava. Imamo pa tudi dostop  
do oseb, ki so še navidezno zdrave in jih lahko usmerja-
mo na preventivne preglede ter tako sladkorno bolezen 
odkrijemo v zgodnji fazi, ko še ne povzroča trajnih  
posledic,« našteva zdravnica Simona Šilec.

Družinski zdravniki imajo v primerjavi s specialisti  
prednost, saj lahko bolnika pogosteje spremljajo in se z 
njim pogovarjajo o tem, kaj se dogaja. »Denimo, zakaj  
se je zredil, zakaj so se zvišale maščobe kljub dieti in  
antilipemičnim zdravilom, sproti lahko popravljamo  
terapijo. Imamo moč, da ga s pogovorom motiviramo  
za dodatne spremembe ali svetujemo udeležbo v 
delavnicah CINDI,« pojasnjuje.

KORISTI OD PROGRAMA TUDI ZA ZDRAVNIKA
Korist od programa  pa ne bo imel samo bolnik, ampak 
tudi zdravnik. Veliko se pričakuje od vzpostavitve  
poenotenega informacijskega sistema. »Zdravnik  
bo imel vpogled v obravnavo svojega bolnika na  

»Dostop imamo do navidezno zdravih  
oseb in tako lahko sladkorno bolezen  

odkrijemo v zgodnji fazi, ko še ne  
povzroča trajnih posledic,«  

pravi Simona Šilec, družinska zdravnica  
iz ZD Ljutomer, članica skupine za  

program celostne oskrbe ljudi s sladkorno  
boleznijo tip 2 v Pomurju.

”
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sekundarni ravni ali v drugi ambulanti v regiji. Zaradi 
povezovanja sistemov bo lahko imel vpogled v podatke, 
ki jih potrebuje, da lahko bolnika kar najbolj kakovostno 
vodi,« razmišlja Šilčeva. Implementacija poenotenega  
informacijskega programa bo vsem zdravnikom 
omogočila večjo preglednost nad podatki, s tem pa  
ne bo nepotrebnih podvajanj preiskav. Vidna pa bodo 
tudi področja, na katera je treba biti pri posamezni  
osebi posebej pozoren, kar bo ljudem s sladkorno 
boleznijo zagotavljalo še večjo varnost. 
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SLADKORNA BOLEZEN LETNO STANE  
TOLIKO KOT ENA SANACIJA BOLNIŠNIC 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pred petimi leti v raziskavi ocenil, da imamo 
s sladkorno boleznijo neposredno za 114,3 milijona evrov stroškov na leto in še za dodatnih 
slabih šest milijonov evrov posrednih stroškov. Če bi bili ti podatki točni – pa niso, so  
podcenjeni – bi lahko rekli, da nas sladkorna bolezen stane vsaj toliko, kot je še stara vlada  
lani namenila za sanacijo bolnišnic, to je 136 milijonov evrov. A žal nas stane veliko več. 

NIJZ je v raziskavi leta 2012 priznal, da je zaradi 
določenih omejitev pri podatkih ocenjeni skupni 
ekonomski strošek sladkorne bolezni zagotovo 

podcenjen. Pri izračunih denimo niso bile upoštevane 
osebe s sladkorno boleznijo, ki bolezen obvladujejo brez 
zdravil. V analizo tudi niso bili vključeni neposredni ne-
medicinski stroški in delež stroškov zdravstvenih obravnav, 
ki jih tudi lahko pripišemo tej bolezni.

NEPOPOLNE OCENE STROŠKOV
Neposredni medicinski strošek (114,3 milijona evrov) naj bi 
v 35 odstotkih pomenila zdravila (samo zdravila za zniževan-
je krvnega sladkorja naj bi stala 28,2 milijona evrov), po 14 
odstotkov medicinski pripomočki (16,5 milijona evrov) in 
bolnišnično zdravljenje (15,7 milijona evrov), 13 odstotkov 
pa nega v socialnih zavodih. Okoli četrtina je drugih stroškov 
zdravljenja in vodenja bolezni, med katerimi so obiski pri 
zdravnikih na primarni in sekundarni ravni. Kot posredni 
strošek (5,5 milijona evrov) je NIJZ ocenil finančne posledice 
izgubljene produktivnosti zaradi obolevnosti in umrljivosti, 
kot so začasna zadržanost od dela in izgubljen prihodek. 
Manjkajo pa denimo podatki o invalidnosti in prezgodnjih 
upokojitvah kot posledicah bolezni. Popolne ocene, kolikšno 
je ekonomsko breme bolezni, torej nimamo.

STROŠEK SRČNO-ŽILNIH ZAPLETOV
Pri sladkornih bolnikih je glede na splošno populacijo precej 
višja incidenca srčno-žilnih zapletov. Ljudje s sladkorno 
boleznijo naj bi po ocenah analize Kathryn Fitch in kolegov, 
objavljene novembra lani, imeli 4,4-krat več miokardnih in-
farktov ter 4,7-krat več kapi in koronarnih revaskularizacij, 
5,1-krat več hospitalizacij zaradi nestabilne angine in kar 
devetkrat več hospitalizacij zaradi odpovedi srca.

IZRAČUN DIABETOLOGINJE IN EKONOMISTKE
Povprečni letni stroški za samo štiri akutne srčno-žilne dogodke 
(miokardni infarkt, nestabilna angina pektoris, možganska kap 
in prehoden možgansko-žilni dogodek) slovenski zdravstveni 
sistem obremenijo za 11,4 milijona evrov, sta lani ugotovili 
avtorici letošnje analize, ekonomistka prof. dr. Petra Došenović 
Bonča in diabetologinja Karmen Janša. Strokovnjakinji sta 
s skupnimi močmi zbrali podatke in naredili analizo stroškov 
štirih akutnih srčno-žilnih zapletov sladkorne bolezni. Kot os-
novo sta vzeli podatke NIJZ o številu hospitalizacij sladkornih 
bolnikov zaradi srčno-žilnih dogodkov med letoma 2013 in 
2015. Na podlagi strokovne ocene procesa obravnave bolnikov 
in pregleda literature pa sta ocenili tudi druge stroške, povezane 
z zapleti sladkorne bolezni. Kot je povedala prof. Došenović 
Bonča, je natančnejše poznavanje neposrednih stroškov 
zapletov sladkorne bolezni nujno za ustrezno ekonomsko 
oceno tako tehnoloških kot organizacijskih inovacij pri 
obvladovanju sladkorne bolezni. 

KAKO STA STROKOVNJAKINJI OCENJEVALI 

Gre za analizo z vidika plačnika zdrav stvenih storitev,  
število bolnikov sta izračunali na podlagi podatkov NIJZ  
o hospitalnih obravnavah v letih 2013, 2014 in 2015.  
Zajeli sta stroške ob dogodku ter v prvem in drugem letu 
od nastanka dogodka. Analiza temelji na prispevčnem 
pristopu, upoštevani so stroški akutne in neakutne  
bolnišnične obravnave, ambulantnih storitev in zdravil, 
brez upoštevanja antidiabetične terapije.

11,4 milijona evrov po oceni ekonomistke 
dr. Petre Došenović Bonča in diabetologinje Karmen 
Janša znašajo povprečni letni stroški za samo štiri 
akutne srčno-žilne dogodke (miokardni infarkt, 
nestabilna angina pektoris, možganska kap in  
prehoden možgansko-žilni dogodek). 
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OBRAVNAVA LJUDI S SLADKORNO 
BOLEZNIJO JE DANES CELOSTNA  
Sladkorna bolezen danes še zdaleč ni samo zvišan krvni sladkor. »Hiperglikemija pomem-
bno poveča tveganje za mikrovaskularne zaplete, kot so nefropatija, nevropatija in ret-
inopatija. Pri srčno-žilnih zapletih pa pomeni le enega od več pomembnih dejavnikov, 
vpletenih v patofiziološke procese,« pravi asist. dr. Aleš Skvarča, specialist internist  
diabetolog s KO za endokrinologijo, diabetes in motnje presnove v UKC Ljubljana.  

Hiperglikemija je le ena izmed presnovnih motenj pri 
sladkorni bolezni tipa 2. Klinična obravnava ljudi s 
sladkorno boleznijo je danes celostna in ne le  glu-

kocentrična. Ali je urejanje sladkorja v krvi z novimi terapi-
jami, kot so zaviralci SGLT2 in agonisti GLP-1, z ugodnim 
vplivom na srčno-žilno tveganje dobilo nove razsežnosti 
zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2?
 
ZAPLETI HIPERGLIKEMIJE
»Kot kaže, imajo pri ugodnih učinkih nekaterih novih anti-
diabetičnih zdravil na srčno-žilno tveganje poleg zniževanja 
ravni krvnega sladkorja pomembno vlogo še drugi meha-
nizmi. Ne glede na to pa je hiperglikemija zagotovo še vedno 
pomemben dejavnik tveganja za kronične zaplete sladkorne 
bolezni. Ob tem ne smemo pozabiti tudi na težavo akutnih 
zapletov hiperglikemije, kot so hiperosmolarni sindrom, 
diabetična ketoacidoza, žeja, poliurija, neželeno hujšanje,  
utrujenost, okužbe in podobno,« opozarja Skvarča in 
poudarja, da je obvladovanje hiperglikemije še vedno  
pomemben del multifaktorskega zdravljenja sladkorne bolezni.

VELIKO PODATKOV, KOMPLEKSNO ODLOČANJE
Včasih je terapija izhajala iz podatka o ravni sladkorja v krvi 
zgodaj zjutraj na tešče, danes je trend v kontinuiranem mer-
jenju sladkorja v medceličnini, ki zmanjša tveganje nihanja. 
Na voljo je veliko podatkov: o trenutni vrednosti krvnega 
sladkorja, o dnevnih profilih glikemije, deležu glikiranega 
hemoglobina, neprekinjenem merjenju glukoze v med-
celičnini in drugih. »Vsi ti podatki so komplementarni in 
skupaj sestavljajo celostno sliko urejenosti glikemije posa-
mezne osebe. Večinoma imamo sicer diabetologi na voljo  
le enega ali dva od naštetih podatkov in si je zato težje ust-
variti pravo sliko stanja,« pojasnjuje dr. Skvarča.

NEVARNOST »SKRITIH« NIHANJ
Po besedah dr. Skvarče včasih lahko denimo »primerna« 
vrednost HbA1c zavaja, saj so za to lahko skrita velika 

nihanja glikemije: vse od hudih hipoglikemij do izrazito 
visokih vrednosti krvnega sladkorja, povprečje pa ostaja na 
videz ustrezno in »po smernicah«. »Odmerjanje zdravil 
najlažje prilagajamo glede na podatke o spreminjanju 
glikemije v posameznih delih dneva. Dolgoročno iščemo 
trende, ki se ponavljajo, in jih pri odmerjanju kar najbolj 
upoštevamo. Zato je zelo ugodno, če imamo pri sveto-
vanju na voljo vsaj nekaj dnevnih profilov samomeritev 
glukoze, zapisanih v dnevniku samokontrole. Tako pri 
bolnikih na peroralni terapiji, še toliko bolj pa pri tistih, ki 
se zdravijo z inzulinom,« poudarja. V zadnjem času je na 
pohodu uporaba neprekinjenega merjenja glukoze, za zdaj 
sicer predvsem pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1. 

»Ko imamo pred seboj bolnika s sladkorno 
boleznijo, imamo pred seboj srčno-žilno ogroženo 

osebo, ki ima hkrati še druga tveganja. Neredko 
debelost, pridružena je lahko še depresija, pomeni 

še dodatne izzive zdravljenja in predvsem  
dolgoročnega vodenja kroničnega bolnika,«  

pravi asist. dr. Aleš Skvarča,  
specialist internist diabetolog  

s KO za endokrinologijo, diabetes in  
bolezni presnove v UKC Ljubljana.
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PREDAVALI BODO: 
Asist. dr. Aleš Skvarča, dr. med., zdravnik diabetolog, specialist interne medicine, 
UKC Ljubljana.
 
Dr. Dragan Kovačić, dr. med., specialist interne medicine in specialist kardiologije  
in vaskularne medicine, Splošna bolnišnica Celje.

Dr. Simona Šilec, dr. med., spec. družinske medicine, Zdravstveni dom Ljutomer.

Dr. Petra Došenović Bonča, izredna profesorica na Ekonomski fakulteti  
Univerze v Ljubljani.

Za okroglo mizo se bosta govornikom pridružili dr. Jelka Zaletel,  
dr. med., diabetologinja, in Jana Klavs, viš.med.sestra.  
Dogodek bo moderirala Slavka Brajović Hajdenkumer.

PRIJAVE ZBIRAMO NA E-NASLOVU: urednistvo@mediade.si.

Zato vabljeni na dogodek Zmanjšajmo polovico,  
ki bo potekal na svetovni dan sladkorne bolezni;

SLADKORNA BOLEZEN JE  
UGOTOVLJENA SAMO PRI  
50 % OSEB S SLADKORNO 
BOLEZNIJO, OD TEH JE LE  
50 % DELEŽNIH ZDRAVLJENJA, 
MED NJIMI PA SAMO 50 %  
DOSEGA CILJE ZDRAVLJENJA  
IN LE 50 % NJIH ŽELENE IZIDE.

14. 11. 2018 ob 13 h
v hotelu Slon, Ljubljana.
Na dogodku boste izvedeli, kaj lahko skupaj naredimo,  
da bomo »zmanjšali polovico« in statistiko obrnili v prid zdravju. 

www.zmanjsajmo-polovico.com
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