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Še en tekmec, ki ga 
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*Sladkorna bolezen (diabetes mellitus) je skupina različnih bolezni, ki jim je skupna previsoka koncentracija sladkorja v krvi.  

Poznamo več tipov sladkorne bolezni, in sicer sladkorno bolezen tipa 1 in tipa 2, sladkorno bolezen v nosečnosti ter druge tipe. 

Najpogostejša je sladkorna bolezen tipa 2, ki jo ima približno 90 % vseh oseb s sladkorno boleznijo.  
(Vir: NIJZ) 
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Ni ovir in meja pri  
peki tort

Če človek  
s sladkorno boleznijo  

dobro nadzoruje
svojo bolezen  

z gibanjem, zdravo 
prehrano in sledi 

terapevtskim ukrepom, 
lahko živi prav

tako sladko življenje  
kot ljudje brez   

bolezni.
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Ko na vroč dan pred sabo gledamo kozarec, do 
polovice napolnjen z vodo, si lahko rečemo 
»O, ti smola, še malo, pa mi bo še vode zmanj-

kalo«, lahko pa rečemo »O, še dobro, da imam še do 
polovice poln kozarec«.

In tak je lahko naš pogled na vse življenjske teža-
ve, ob katere trčimo. Tudi ko v družini za sladkorno 
boleznijo  zboli otrok, partner ali mi sami, se pojavi-
jo vprašanja, dvomi in rešitve. Lahko se nam porodi 
misel, da bi sedli v kot, se pokrili z odejo čez glavo in 
nikoli več ne bi pokukali ven. Naš svet se je porušil in 
vrnitve v življenje, ki smo ga bili vajeni, ni več. Lahko 
pa se naš kozarec življenja napolni, zberemo moč in 
energijo ter odvrtimo dneve v novo danost, morda 
marsikje na bolje. Le pogledati je treba v pravo smer.

1.777 zgodb
Na oddelku za diabetes Pediatrične klinike delam že 
31 let. Toliko let pomeni tudi, da se je pred mano 
razgrnilo že 1.777 zgodb, toliko otrok je namreč z 
novoodkrito sladkorno boleznijo prestopilo prag 
klinike v tem času. Dojenčki, malčki, otroci, mlado-
stniki ... In 1.777 staršev, ki bi naredili vse, da bi bo-
lezen odšla. »Veste, smo šli v hiperbarično komoro, 
včeraj smo kupili tekoči kisik, smo slišali, da v Rusiji 
pozdravijo sladkorno, prebrali smo o novi terapiji iz 
Nemčije.« Mi pa smo učili in razlagali, kaj je slad-
korna bolezen, kaj je inzulin, kako merimo sladkor 
v krvi. Leta 2000 so v Slovenijo prišle inzulinske čr-
palke, leta 2009 še senzorji za kontinuirano merjenje 
sladkorja v krvi. Nova tehnologija, drugačno življe-
nje. In na tej poti iskanja in sprejemanja za družine 
tudi spoznanje, da je inzulin tista kapljica življenja, 
ki daje energijo, veselje do risanja, teka, učenja, le-
narjenja na kavču, užitka ob koščku torte, sladoledu, 
veselje ob rojstvu prvega otroka ...

Odraščanje ob inzulinu
1.777 zgodb pomeni tudi številne zgodbe, ko otrok 
odrašča, poišče prvo ljubezen, izbere poklic, par-
tnerja. V zadnjih letih smo oblikovali tranzicijsko 
kliniko, v kateri pediater in internist diabetolog spre-
govorita o mladi osebi s sladkorno boleznijo – včeraj 
otrok, danes odgovorna odrasla oseba –, ki iz rok pe-
diatra preide po oporo k internistu. Kot pediatrinja 
se ob tem počutim kot tista teta, ki na koncu mlado 
dekle ali fanta objame in reče: »Pa mamo pozdravi, 
prosim, in sporoči kdaj, kako ti gre.« Tranzicija po-
meni 10, 15 ali več kot 20 let skupne poti, na kateri 
smo spoznali marsikatero skrivnost, prebrodili veli-
ko težav in slišali toliko zgodb.

Kam vse je ponesla pot naše mlade študente? Na 
študij pa tudi v službo na Japonsko, kot au pair v Špa-
nijo pa v Anglijo, na študij glasbe v Nemčijo, v službo 
v Avstriji, veselje s tremi, štirimi ali petimi otroki, iz-
jemni športni uspehi in sem pa tja tudi kakšna zgod-
ba, ki ni bila vesela.

Prva injekcija in solze v očeh male Ane, ki govori-
jo »Boli me, zakaj to delaš«. In ista mala Ana po treh 
dneh sama ponudi prst za meritev sladkorja in pove, 
da je mami dala pikico. In pogum v maminih očeh, 
ki govori »Zmogla bom«, in moj nasmeh »Da, in mi 
vam bomo stali ob strani«.

Klic na dežurni telefon in vprašanje. »Dr. Bratina, 
ste vi?« In potem: »Dobro, moram povedati, da sem 
žalostna, skrbi me, hči se je od mene nalezla, pljučnico 
ima, hudo mi je.« In moj odgovor, da je deklica na var-
nem, da skrbimo zanjo, da svetujemo glede inzulina, 
da je naša zdravnica dežurna. Že kmalu imam občutek, 
da se je mamica pomirila, da bomo skupaj zmogli.

Sladko življenje
In seveda: ojoj, a zdaj pa ne bo več slaščic, kaj bo s 
sladoledom poleti, dedek prihodnji teden praznuje 
70 let, kaj naj skuhamo? In prav zato je nastala prva 
kuharska knjiga, pa druga in še tretja, da so vse po-
kazale, da je tisto, kar pripravimo doma sami, res top, 
da lahko v kuho vključimo tudi našega »sladkorčka«. 
Sprememba prehrane lahko v nas izzove strah, žalost 
in obup ali pa stres in jezo. Mislimo le še na omejitve, 
prepovedi in spremembe. Ni več naših starih razvad 
in priljubljenih obrokov. Nikakor ne bo šlo, da sami 
doma jemo čokolado, otrok pa nas le gleda. Morda 
na skrivaj? Ne, ne − prav je, da zdravi prehrani po-
svetimo več časa in pozornosti, morda bomo kmalu 
spoznali, da smo naredili nekaj dobrega za vse. Ne 
bomo več brezglavo posegali po policah v trgovini 
in tudi v restavraciji bomo pomislili, kaj je na naših 
krožnikih. 

Pogosto ugotovimo, da nas na novo oblikovana 
prehrana vrača tja, kjer smo sami kot otroci že bili, 
pa smo na to zaradi pomanjkanja časa in energije 
pozabili. Redni, sveže pripravljeni obroki vsak dan, 
izbira lokalnih in zdravih živil – ali si jih ne zaslu-
žimo? Ali je izbira med hitro prehrano, ki je brez- 
osebno servirana v plastični posodici, na eni strani 
ter doma skuhano jedjo, ob kateri se zbere vsa druži-
na, zares težka?

Širimo meje našega sveta
Tu je še misel na potovanja, šport. Bo lahko naš fant 
še treniral nogomet, naša princeska plesala balet? 
Poleti smo nameravali na Bali, to zdaj ne bo šlo? Ta-
krat iščem dobre zglede in jih predstavim – o Janu, 
ki je treniral smučanje, o Aljažu, ki zlahka preko-
lesari 100 kilometrov, o izzivih, ki smo jih imeli z 
mladimi s sladkorno boleznijo, ko smo splezali na 
Triglav, pa gori Rysi in Mt. Langley, ko smo obho-
dili in obkrožili Mont Blanc, prehodili več kot 100 
kilometrov po Islandiji. Za zgled postavim Tanjo, 
ki je z nahrbtnikom odšla v Južno Ameriko, Miho, 
ki se je potepal po Kitajski. Priporočam knjigo »Še 
vedno živ« izjemnega kolesarja Phila Sutherlanda, 
ki je sladkorno bolezen dobil pri šestih mesecih. Po-
zneje je sestavil izjemen kolesarski tim, v katerem so 
samo mladi športniki s sladkorno boleznijo tipa 1, 
ki tekmujejo na največjih profesionalnih svetovnih 
dirkah. In spregovorim o Tinetu, ki je pri petnajstih 
letih odšel trenirat hokej na Švedsko. Sam, s telefo-
nom v roki, ki ga je povezoval z družino. In potem 
v Skandinaviji ostal štiri leta. Imel je pravo oporo v 
starših, ki so ga spodbudili k tej samostojnosti. Pa 
Katka, ki je bila odlična tenisačica in se je odločila za 
poklic v gostinstvu. Za več mesecev je odšla v Švico 
in spoznavala slaščičarstvo. Čakam le še na torto, da 
mi jo speče.

Kapljica življenja

Avtorica: 
prof. dr. Nataša Bratina*

*Prof. dr. Nataša Bratina je specialistka 
pediatrinja endokrinologinja na KO za 
endokrinologijo, diabetes in bolezni 
presnove Pediatrične klinike UKC 
Ljubljana.

Neizmerna 
energija mladih 

je v mojih 31 
letih napisala 

ogromno zgodb. 
In to so zgodbe 
življenj, ki se s 

kapljico inzulina 
odvijajo enako 
intenzivno ali 
pa še bolj, kot 
če sladkorna 

bolezen ne bi 
vstopila vanje.
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Človek, ki uspe dobro živeti in uspeti z neko 
neozdravljivo boleznijo, bi moral biti zgled za vse nas

Avtorica: Lucija Petavs,  
foto: osebni arhiv

Nekoč ste mi dejali, da kdor trdi, 
da je sladkorna bolezen ozdra-
vljiva, laže. 
Sladkorna bolezen tipa 1 za zdaj ni ozdra-
vljiva. Vemo, da je avtoimunski proces, la-
stni obrambni mehanizem telesa se po neki 
pomoti odloči in uniči beta celice, celice, ki 
v trebušni slinavki izločajo inzulin. Torej, 
kdor trdi, da je ta bolezen ozdravljiva, laže. 
Imamo pa »tleče« oblike sladkorne bolezni 
tipa 1, pri katerih imajo ljudje zagone in ob-
dobja, ko so tako rekoč brez nje. Podobno 
kot denimo pri revmatoidnem artritisu. To 
ne pomeni, da so brez bolezni, temveč ima-
jo obliko LADA (iz angleškega izraza latent 
autoimmune diabetes in adults), torej tlečo 
avtoimunsko bolezen, ki ima sama od sebe 
tak naravni potek. Izkoriščanje te vrste slad-

korne bolezni za namen, da nekdo reče, da 
je ozdravel, je laž: ne znamo je pozdraviti. 
Se pa tudi v tem delu ogromno raziskuje. 
Predvsem v okviru evropskega projekta IN-
NODIA, ki je v EU verjetno največji do zdaj. 
Vključuje tako sledenje, zbiranje podatkov 
in vzorcev ter analizo vzorcev z željo, da bi 
razumeli procese, ki se dogajajo, kot tudi 
klinične raziskave, ki preizkušajo učinkovi-
ne, ki bodo morda zmanjšale to avtoimun-
sko dogajanje ter s tem odložile ali olajšale 
potek bolezni.

Kar zadeva sladkorno bolezen tipa 2, pa 
je v začetnem delu, ko ljudje še imajo lastni 
inzulin, lahko povsem ozdravljiva. Če smo 
dovolj telesno dejavni, shujšamo, se lahko 
zgodi, da sladkor pade v normalno območje 
in ne potrebujemo zdravil. 

In je sladkorna bolezen tipa 2 do neke meje reverzibilna?
To je dejstvo. Verjetno se pozneje ponovi, ampak vsaj v nekem trenutku 
lahko rečemo tako. Če je dovolj zgodaj, da še ni prišlo do propada beta ce-
lic – tudi pri tipu 2 se sčasoma to zgodi –, če so torej še aktivne, z zdravim 
življenjskim slogom, ki vključuje telesno dejavnost, lahko pozdravimo to 
bolezen. 

Sladkorno bolezen tipa 2 je treba ločiti od sladkorne bolezni tipa 1: 
prav zaradi različnih oblik je veliko zmede med ljudmi in s tem tudi pri-
ložnosti za laži.

Do katerega obsega, razsežnosti je patologija sladkorne 
bolezni v beta celici in do katerega v imunskem sistemu? 
Bomo morali še veliko proučevati, da bomo to razumeli?
Tisti, ki bo odgovoril na to vprašanje, bo skoraj gotovo dobil Nobelovo 
nagrado. Ta hip tega ne vemo. Razmišlja se, da je nujna sprememba v beta 
celici, ki potem sproži avtoimunski proces, možno pa tudi, da ne. Menim, 
da se je večina strokovnjakov na podlagi trenutnih podatkov odločila, da 
se vendarle najprej nekaj zgodi v beta celici. Hkrati je treba priznati, da 
je možno tudi, da se nekaj zgodi v imunskem sistemu, ki zato pomotoma 
napade beta celice. To je ključno vprašanje. 

S tem vprašanjem se ukvarja raziskovalni program IN-
NODIA, ki ste ga že omenili. Na katera vprašanja želi IN-
NODIA še odgovoriti, poleg razumevanja te bolezni?
INNODIA se je začela kot evropski projekt v okviru IMI, v partnerstvu 
med evropsko komisijo, različnimi fundacijami in tudi nekaterimi korpo-
racijami. Cilj projekta je, da se iz čim več smeri poskušata ugotoviti vzrok 
in potek nastajanja sladkorne bolezni tipa 1. Temu je sledila INNODIA 
Harvest, nadgradnja, ki vključuje tudi enotni protokol kliničnih raziskav, 
kar je izjemno zanimivo. Gre namreč za platformo, ki bo k poskusu prepre-
čevanja sladkorne bolezni tipa 1 pristopila tako, da bodo raziskave med se-
boj primerljive in seveda tudi izidi. To je sicer novo, a smo posnemali razi-
skave v onkologiji, kjer to že dolgo počnejo in so z raziskovalnimi enotami 
veliko bolj uspešni. Trenutno v EU potekajo štiri interventne raziskave, v 
katere so vključeni tudi otroci. V Sloveniji imamo možnosti sodelovati pri 
treh, eno pa je komisija za medicinsko etiko začasno ustavila. 

Tehnologija v zdravljenju sladkorne bolezni izjemno hi-
tro napreduje. Komaj dobri dve leti je od prihoda najno-
vejše tehnologije inzulinskih črpalk, pa so že nove, v rabi 
so senzorji za neprekinjeno merjenje sladkorja v krvi. 
Kaj v življenje osebe s sladkorno boleznijo prinašajo vsi 
ti tehnološki dosežki?
Trenutni sistem napredne hibridne zaprte zanke, ki smo ga testirali v kli-
nični raziskavi, ki so jo tudi v Sloveniji plačali ameriški davkoplačevalci 
prek National Institutes of Health, uporabljamo rutinsko. Mislim, da je 
prav, da povem, da v Sloveniji uporabo tega sistema v celoti financira ob-
vezno zdravstveno zavarovanje, kar je dober znak za našo državo. Sistem 
je presenetljivo učinkovit. Analiza prvih štiri tisoč rutinskih uporabnikov 
doma, zunaj raziskav, v običajnem življenju, je pokazala, da uporabniki v 
povprečju preživijo več kot 70 odstotkov časa v ciljnem območju (time-
-in-range, TIR; Vrednost TIR je delež časa v izbranem obdobju, ko je bila 
raven glukoze v krvi v želenem/ciljnem območju, op. a.). To je več, kot smo 
postavili za cilj. Ljudje povedo, da je zmanjšana tudi teža bolezni, kar je 

morda eden izmed naših najpomembnejših ciljev. Dolgo smo morali ča-
kati na tak preskok v tehnologiji. Tudi prejšnji sistemi so nekoliko olajšali 
življenje s sladkorno boleznijo, a ne do te meje.

Kaj še prihaja?
Prihaja področje, ki je po svoje zanimivo, po svoje pa strašljivo za neka-
tere ljudi na svetu. Sistemi, ki jih nosimo – denimo pametni telefon –, 
nam sledijo, kaj počnemo. Napredni hibridni sistemi še vedno delujejo na 
podlagi tega, da človek s sladkorno boleznijo sam dodaja inzulin za zajtrk, 
kosilo in večerjo. Pametni telefon pa lahko natančno ve, kdaj kaj ješ, saj 
ima večina ljudi neki ustaljen ritem. Ti podatki se lahko uporabijo: če se 
boš približeval restavraciji s hitro hrano, bo to pametni telefon zaznal prek 
GPS in ti bo pravočasno dal bolusni odmerek. Ideja o popolni avtomati-
zaciji sledenja je denimo v ZDA zelo priljubljena in sprejeta, medtem ko 
so v Evropi ljudje do tega bolj zadržani. Zanimivo je spremljati, kam bo 
tehnologija avtomatičnega sledenja navad šla in kako se bodo ljudje z njo 
soočili. Ti sistemi bodo lahko pomagali, hkrati pa o posamezniku tudi 
veliko vedeli. 

Razvijajo se tudi manjši, pametnejši, celo vgradljivi senzorji. Oblju-
bljajo senzor, ki bo vgradljiv za dobo 10 let, to so skoraj nepredstavljive 
stvari. Zelo verjetno bo človek prihodnosti imeli na ali v sebi številne 
monitorje za različne kronične bolezni. Že danes veliko ljudi nosi ure, 
ki spremljajo vitalne funkcije in pazijo na naše zdravje.

Strani te izdaje so polne optimističnih zgodb življenja s 
sladkorno boleznijo tipa 1, čeprav ni vedno tako. S čim se 
mora spoprijeti mlad človek s sladkorno boleznijo mor-
da že v svoji zgodnji mladosti?
Mladi ljudje z boleznijo ali brez morajo sezidati svojo samopodobo, najti 
morajo svoje mesto med drugimi ljudmi. To je za mladega človeka pred-
vsem v obdobju adolescence najpomembnejša naloga. Tako je naravno. 
Vsak lahko mirno reče, da smo v tem obdobju vsi imeli težave najti same-
ga sebe, sprejeti samega sebe, svoje starše, sprejeti prednosti in pomanj-
kljivosti življenja. Ko vse to pospremi še dodatna teža, je za mladega člove-
ka – ki po naravi nima najbolj rad reda, ga pa neka neozdravljiva bolezen 
vsaj delno zahteva – to težava. Splošna življenjska odločitev je, ali tako 
omejitev, težo sprejme negativno ali pozitivno.

Glavna naloga vseh tistih, ki se ukvarjamo z osebami s sladkorno 
boleznijo, je prenos pozitivnega mišljenja in pogleda na ljudi, ki imajo 
v nekem obdobju upravičeno več težav kot večina drugih. Če predsta-
viš pozitivni pogled na to – nekaj dela je, vendar gre. Življenje je kljub 
temu lahko lepo, zvezde prav tako svetijo, ljudje te imajo prav tako lah-
ko radi in te spoštujejo. 

Kaj se lahko zdravi ljudje naučimo od oseb s sladkorno 
boleznijo? Nekateri so nam lahko resnično za zgled!
Zgled so ljudje, ki lahko v določenih obdobjih življenja sprejmejo to življe-
nje in ga obrnejo na pozitivno. Velja tako za otroke kot za starostnike. Da 
otrok sprejme dodatno težo bolezni, čeprav je niti ne razume dobro, če se 
mu uspe še dvigniti nad vse to, je res lahko za zgled. Predvsem je zgled za 
nas, zdravnike, ki se s tem ukvarjamo, ter seveda tudi vsem preostalim, ki 
se spopadajo s kroničnimi boleznimi. Pomembno je povedati, da bi moral 
biti človek, ki uspe dobro živeti in uspeti z neko neozdravljivo boleznijo, 
zgled za vse nas.

Najprej sva razčistila 
trditev, da je 
sladkorna bolezen 
neozdravljiva, 
potem pa je pojasnil, 
kako se znanost 
trudi – in še kar 
dobro ji uspeva –, 
da ljudje z njo lahko 
živijo kakovostno 
življenje. Profesor 
dr. Tadej Battelino je 
prijeten in izjemno 
luciden sogovornik, 
pediater 
endokrinolog, 
znanstvenik 
in predstojnik 
Kliničnega oddelka 
za endokrinologijo, 
diabetes in 
presnovne bolezni 
Pediatrične klinike v 
Ljubljani.

Glavna naloga vseh tistih, ki se s ukvarjamo z osebami 
s sladkorno boleznijo, je prenos pozitivnega mišljenja in 
pogleda na ljudi, ki imajo v nekem obdobju upravičeno 
več težav.

Kolikšna je 
razsežnost 
patologije 
sladkorne 
bolezni v 
beta celici 
in kolikšna 
v imunskem 
sistemu, 
je ključno 
znanstveno 
vprašanje.
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Inzulin, nujno potrebno 
zdravilo za ljudi s sladkorno 
boleznijo tako tipa 1 kot tipa 
2, ki imajo izčrpane beta 
celice v trebušni slinavki 
in jim tega pomembnega 
encima ne izloča več, 
letos praznuje sto let od 
terapevtskega odkritja. 
Le še v hudi mori lahko 
sanjamo, kako se je godilo 
ljudem s to boleznijo 
pred inzulinom. Z enim 
od glavnih strokovnjakov 
za diabetologijo prof. dr. 
Andrejem Janežem smo 
prerešetali nove znanstvene 
dosežke za izboljšanje 
življenja ljudi s sladkorno 
boleznijo in presnovnimi 
boleznimi, povezanimi z njo.

»Bolniki in 
raziskovanje v 
njihovo dobro 
so bistvo naših 
prizadevanj«

Avtor: Lucija Petavs,  
foto: Peter Irman

sindromom policističnih jajčnikov (PCOS) zdravili kako dru-
gače, kot to omogoča bolj ali manj ne prav zadovoljivo simpto-
matsko zdravljenje. Za cilj smo si postavili čim učinkovitejše 
hujšanje bolnic, ki s spremembo življenjskega sloga in metfor-
minom niso dosegle želenega zmanjšanja telesne mase, so bile 
odporne proti inzulinu in bolj ogrožene za razvoj metabolnega 
sindroma. Debele bolnice s PCOS smo zdravili z dolgo delu-
jočim mimetikom inkretinov GLP-1 analogom liraglutidom. 
To zdravilo je bilo znano ne le, da dobro uravnava sladkor v 
krvi, temveč je bil znan tudi ugoden vpliv na zmanjšanje tele-
sne mase tako pri bolnikih s sladkorno boleznijo kot tudi pri 
debelih ljudeh, ki niso imeli sladkorne bolezni. Z endokrinolo-
ginjo prof. dr. Mojco Jensterle sva bila s to raziskavo prva, ki sva 
liraglutid proučevala pri bolnicah s PCOS. Celo pri bolnicah s 
PCOS, ki še niso bile zdravljene z metforminom, je bil učinek 
liraglutida uspešnejši. 

Debelost je znova v središču pozornosti, pred-
vsem, ker je bilo za zdravljenje debelosti pred 
nedavnim registrirano učinkovito zdravilo, prav 
tako iz skupine zdravil, ki delujejo prek gluka-
gonu podobnega peptida GLP-1. Komu bo to 
zdravilo namenjeno?
Novo zdravilo omogoča učinkovito zmanjšanje telesne mase 
pri ljudeh s sladkorno boleznijo, vendar moram priznati, da 
smo tudi pri bolnikih, ki smo jim glikemijo uravnavali z manj-

šimi odmerki agonistov GLP-1, kot je odmerek novega zdravila 
proti debelosti, uspešno zmanjšali telesno maso. Ta zdravila so 
zelo dobrodošla pomoč. Samo s priporočili o gibanju in dru-
gih spremembah življenjskega sloga bolniki težko shujšajo, to 
je realnost. Pri zdravljenju debelosti zagovarjam personaliziran 
pristop, saj se mi zdi, da je posebej pri bolnikih s presnovnim 
sindromom zelo veliko dejavnikov, ki vplivajo na potek in uspe-
šnost zdravljenja. Zdravila proti debelosti bodo bolj nekakšen 
most do pozitivnih sprememb življenjskega sloga, pomagala 
bodo pri obvladovanju sladkorne bolezni in pogosto pridruže-
nih srčno-žilnih bolezni. Več kot 80 odstotkov ljudi s sladkorno 
boleznijo ima tudi čezmerno telesno maso. 

Pred leti je slovenska diabetologinja prostodu-
šno dejala, da kar pove svojim bolnikom, da z 
glikiranim hemoglobinom 9 delajo samomor. 
Da »blage« sladkorne bolezni, ki v njihovem je-
ziku pomeni »samo malo višji sladkor«, ni. Tve-
ganje za zaplete je tudi pri teh ljudeh visoko.
Res je. Tveganje za zaplete začne strmo, eksponentno rasti, če 
vrednosti glikiranega hemoglobina presegajo sedem odstot-
kov. Z drugimi besedami: če bolniku uspemo znižati njegovo 
povprečje za odstotek, kot smo videli v raziskavi UKPDS, to 
pomeni manjše tveganje za smrt zaradi sladkorne bolezni, 37 
odstotkov manj možnosti je za zaplete na malem žilju in kar 43 
odstotkov manj tveganja za amputacije. Pomembno je tudi, da 

Med osnovnimi dnevnimi bolu-
snimi inzulinskimi analogi in 
inzulinom, ki bi ga lahko jemali 

le enkrat na teden, je teh sto let. Prof. Janež 
je z ekipo testiral inzulin, ki se uporabi le 
enkrat na teden, kar bi za ljudi pomenilo 
konec vsakodnevnega »pikanja« z iglami. 
Zadnje je, še vedno, največkrat vzrok za 
zavlačevanje uvedbe inzulina. »Ko bom 
enkrat dobil inzulinske injekcije, je pa res 
konec,« večkrat slišimo reči ljudi z diabete-
som, ki le stežka sprejmejo, da je čas za in-
zulinsko terapijo. Vendar ni konec. Znanost 
se nezadržno hitro loteva tudi takih povsem 
praktičnih težav ljudi s temi boleznimi. 

Testiranje enkrattedenskega inzulina je 
prof. Janežu in ekipi prineslo objavo stro-
kovnega članka v ugledni reviji z najvišjim 
faktorjem vpliva The New England Journal 
of Medicine (NEJM), kar je za zdravnika 
podoben dosežek kot najdaljši polet v Pla-
nici za smučarskega skakalca. Objava je bila 
krona nekajletnega prizadevanja klinike za 
boljše življenje ljudi s presnovnimi bole-
znimi, kamor sodi tudi sladkorna bolezen. 
Pred njimi pa je znova razburljivo obdo-
bje: prihaja novo zdravilo proti debelosti, 
presnovni motnji, ki spremlja diabetes in 
številne ljudi še posebej močno potegne v 
začarani krog presnovnih bolezni.

Inzulin pred sto leti in novi en-
krattedenski inzulin, katerega 
raziskovanje učinkovitosti ste 
končali lani z vašo objavo. Ka-
kšna je razlika? Kaj pomenijo ta-
kšni dosežki v življenju človeka s 
sladkorno boleznijo?
Danes vemo, da ima veliko bolnikov s slad-
korno boleznijo tipa 2 zadržke pri uvedbi 
inzulinske terapije zaradi potrebe po vsa-
kodnevnih injekcijah. Nova inzulinska for-
mulacija, inzulin icodec, ki se odmerja le 
enkrat na teden, bo bolnikom omogočala le 
enkrattedensko aplikacijo ob enaki učinko-
vitosti in varnostnem profilu. Rezultati naše 
študije so bili za obravnavo naših bolnikov 
zelo pomembni. Pokazali so namreč, da je 
enkrattedenski inzulin po klinični učin-
kovitosti primerljiv z zlatim standardom 
v zdravljenju, inzulinom glarginom. Prav 
tako je bila primerljiva varnost, to je tvega-
nje za pojav klinično pomembnih in hudih 
hipoglikemij, kar je prav tako pomembno. 

Vesel sem, da konec leta naš center vstopa 
v sklepno fazo kliničnega testiranja tega no-
vega kandidatnega inzulina. Če bodo rezul-
tati ugodni, bo verjetno ta inzulin klinično 
na voljo v letu 2023.

Svoje bolnike želite čim dalj časa 
obdržati brez inzulina, a dobijo 
ga, ko je pač potreben. Osnova 
zdravljenja sladkorne bolezni in 
metabolnega sindroma so ukrepi 
za spremembo življenjskega slo-
ga. Če to ne gre, dodate peroral-
na antidiabetična zdravila. Vse je 
zelo personalizirano, saj bolniki 
še zdaleč niso enaki. Kaj je še ve-
dno največji izziv odraslih s slad-
korno boleznijo tipa 2?
Prav gotovo uvedba inzulinske terapije. 
Zdravljenje z inzulinom prinaša samokon-
trolo glukoze, ki postane nujni, temeljni del 
zdravljenja. Če ima bolnik s sladkorno bole-
znijo tipa 2 le bazalni inzulin enkrat na dan 
in je ta pravilno odmerjen glede na njegove 
metabolne potrebe in izvide samokontrole, 
je tveganje za hipoglikemijo zelo majhno. 
To tveganje dodatno zmanjša še uporaba 
novejših inzulinskih analogov. Problem hi-
poglikemij stopi v ospredje, ko bolnik po-
trebuje poseben, tako imenovani prandialni 
inzulin, to je hitri analog inzulina ob obro-
ku hrane. Tu mora bolnik znati odmerek in-
zulina prilagajati, znati mora prešteti oglji-
kove hidrate v obroku in upoštevati dnevne 
aktivnosti. Vsaka napačna odločitev močno 
poveča tveganje za hipoglikemijo. Tu je naj-
pomembnejša dobra edukacija in zahteva 
izkušen diabetološki tim.

Debelost je eden izmed najpo-
membnejših spremljevalcev ljudi 
s sladkorno boleznijo. Zdravniki 
si jo želijo zdraviti ne le simpto-
matično, ampak tudi vzročno. Vaš 
tim je že leta 2008 začel prouče-
vati povezovanje reproduktivne-
ga in presnovnega sistema prek 
glukagonu podobnega peptida 
GLP-1, s tem pa testiral zdravilo, 
ki je pred nedavnim dobilo doka-
zano moč v zdravljenju debelosti. 
K raziskovanju nas je gnala iskrena želja, da 
bi lahko presnovno zelo ogrožene bolnice s 

sladkorno bolezen čim hitreje od-
krijemo. Za vsako prepozno odkri-
to bolezen vemo, da si vsak zamu-
jen dan telo glikemično zapomni. 
Škoda začne nastajati, še preden se 
pokažejo zapleti, zato je njeno od-
krivanje ključnega pomena za izi-
de zdravljenja. Pozneje pa pravilni 
izbor zdravil pomembno vpliva na 
izhode zdravljenja.

 
Kako bo v prihodnosti po-
tekalo zdravljenje sladkor-
ne bolezni tipa 2?
Zdravljenje sladkorne bolezni tipa 
2 bo v bližnji prihodnosti potekalo 
tako, da bo imela oseba za urav-
navanje glikemije en ali dva pe-
roralna antidiabetika na dan in le 
eno aplikacijo izbrane injekcijske 
terapije na teden. To bo omogo-
čilo dobro glikemično urejenost, 
manjše tveganje za srčno-žilne ate-
rosklerotične dogodke, ob tem pa 
majhno tveganje za klinično po-
membne hipoglikemične dogodke 
in dobro varnost.

Katere pomembne znan-
stvene novosti prihajajo v 
zdravljenje ljudi s sladkor-
no boleznijo v prihodnjih 
nekaj letih?
Pomemben napredek v inzulinski 
terapiji bo novi tedenski bazalni in-
zulin. Iščejo se rešitve za ustreznejši 
hitro delujoči inzulin, ki bo še krajši 
v svojem farmakokinetičnem delo-
vanju. To bo še posebej pomembno 
za zdravljenje z inzulinsko črpalko. 
V zadnjih fazah testiranja so tudi 
dvojni inkretinski agonisti, ki še 
učinkoviteje naslavljajo čezmerno 
telesno maso in odlično urejajo gli-
kemijo brez tveganja za hipoglike-
mijo. Na pohodu je nova generacija 
neprekinjenega merjenja glukoze 
s senzorjem, ki se bo razširila tudi 
pri bolnikih s sladkorno boleznijo 
tipa 2. Vse te novosti bodo osebam 
s sladkorno boleznijo poskušale 
zdravljenje narediti še učinkovitej-
še, varnejše in udobnejše.

Zdravljenje 
z inzulinom 
prinaša 
samokontrolo 
glukoze, 
ki postane 
nujni, 
temeljni del 
zdravljenja.
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Ko za kronično in neozdravljivo 
boleznijo zbolijo otroci, je 
težko tako za otroke kot 

njihove starše, saj se njihovo 
življenje lahko precej 

spremeni. A včasih na bolje. 

Sladko življenje mladih  
s sladkorno boleznijo

Avtorica: Kaja Komar, foto: osebni arhiv

Med takšne bolezni spada tudi sladkorna bo-
lezen tipa 1, katere pogostost narašča pred-
vsem v razvitih državah sveta. Medtem 

ko je pred 30 leti v Sloveniji zbolelo okoli 20 otrok in 
mladostnikov na leto, jih je danes že več kot 80. . Temu 
tipu bolezni so rekli tudi mladostna sladkorna bolezen, 
saj se prvi simptomi najpogosteje pojavijo v času otro-
štva ali najstniških let. A če bolezen spretno integriraš 
v svoje življenje, z nekoliko več discipline živiš skoraj 
enako, kot če bi bil povsem zdrav, kar sta potrdili tudi 
naši sogovornici Ula (11 let) in Inti (9 let). 

Mami, kaj je to sladkorna bolezen?
Prve znake sladkorne bolezni otroci težko prepoznajo, 
pogosto so starši tisti, ki opazijo pogosto žejo in od-
vajanje urina, podnevi in ponoči, splošno utrujenost, 
pomanjkanje energije, včasih tudi hujšanje. Vse to se je 
dogajalo tudi Uli in Inti. Ker težave niso minile, so ju 
starši peljali k osebni zdravnici. Tam so jima izmerili 15 
oziroma 16 mmol/L sladkorja v krvi in ju poslali na Pe-
diatrično kliniko v Ljubljano. Mnogi otroci se v začetku 
soočajo s številnimi strahovi, tesnobo, občutki nemoči 
in tudi krivdo, večina pa jih niti ne ve, kaj je z njimi 
narobe. »Meni ni bilo hudo,« o tem, kako je sprejela di-
agnozo, pove Ula. »Nisem niti vedela, kaj je sladkorna 
bolezen. Mislim, da je bilo mami in očiju bolj hudo.« 
Tudi Inti ni vedela, kako se ji bo življenje spremenilo. 
»Najprej sem mislila, da ne bom več smela nič jesti ozi-
roma da bom morala jesti samo zelenjavo. Malo me je 
bilo tudi strah, kaj bo v bolnici.« Na Pediatrični kliniki 
so opravili teste, ki so pokazali, koliko inzulina primanj-
kuje telesu oziroma koliko ga je potrebno za normalno 
življenje. Nato ju je, prav tako tudi starše, čakalo izobra-
ževanje o tem, zakaj je inzulin nujen, kako uravnavati 
sladkor v krvi in kako ukrepati ob morebitnih zapletih. 
Čeprav sta prijateljici že dolga leta, nista vedeli, da se 
soočata s podobnimi težavami. Ko pa je Inti dobila dia-
gnozo, mesec pozneje pa še Ula, ju je to še bolj povezalo. 
»Prav zanimivo, skoraj smešno je, da sva isto leto dobili 
sladkorno,« se strinjata Ula in Inti. Nobene od njiju tudi 
ni strah hipoglikemije. »Včasih je celo fino,« zatrdita v 
en glas, »ker si lahko privoščiva kaj sladkega.« 

Cela družina živi bolj zdravo
Družina igra pomembno vlogo pri otroku s sladkorno 
boleznijo tipa 1, saj ima velik vpliv na to, kako uspe-
šno bo vodenje bolezni in kakšna bo vsakodnevna 
rutina, kako dosledno bo otrok upošteval priporočila 
glede prehrane in fizične aktivnosti. Starši naj bi otroka 
spodbujali in mu ponudili čustveno podporo, hkrati pa 
mu omogočili samostojnost in normalen psihosocialni 
razvoj. »Pri nas doma imamo vsi radi šport, oči je še 
posebno obseden z njim in mogoče sem zaradi slad-
korne še bolj aktivna,« ugotavlja Ula. »Tudi bolj zdravo 
smo začeli jesti, črni kruh namesto belega, mami skuha 
polnozrnate testenine namesto navadnih, pojem več 
zelenjave. Sladkarijo tudi jem, le manj.« Tudi Inti ve-
liko bolj zdravo je kot prej, 
da lažje obvladuje bolezen. 
»Na srečo pa še kaj druge-
ga in ne samo zelenjave. S 
športom sem se pa že prej 
ukvarjala, pa še atletiko sem 
trenirala.« 

Na praznovanju lah-
ko jem vse
Čeprav se obe bolj zdravo 
prehranjujeta, še ne po-
meni, da sta prikrajšani za 
vsa praznovanja, ko so na 
mizi prepovedani slani in 
sladki prigrizki, sokovi in 
druge sladke pijače, pa se-
veda torta, le da so jedi manj sladke in z nižjim glike-
mičnim indeksom. »Če imam rojstni dan ali ga ima 

mami, imava vedno torto brez sladkorja. Če ima oči, 
prosimo slaščičarko, da speče torto z manj sladkor-
ja,« o praznovanjih razlaga Ula. »Na rojstnih dnevih 
pojem, kolikor si želim, ne pazim preveč, si pa prej in 
potem izmerim sladkor in če je treba, potem odre-
agiram.« Podobno velja tudi za Inti. »Včasih s seboj 
prinesem svojo torto ali pa pojem navadno torto in 
si potem dodam inzulin. Ne prej, ker ne vem, koliko 
torte bom pojedla.« Strinjata se, da se jima življenje 
ni veliko spremenilo in da sta se že navadili na mer-
jenje sladkorja. »Pojem lahko vse, kar si želim, pa si 
potem z inzulinom popravljam sladkor,« mi razloži 
Inti. »Sem pa že navajena na manj sladke jedi. Sama si 
pečem mafine brez sladkorja, pa so enako sladki. Če 
kdaj z mami pečeva torto z več sladkorja, je obema 
presladka. Včasih mi je še sladoled presladek.« 

Podpora v šoli določena z zakonom
Po diagnozi je za mnoge otroke vrnitev v šolo precej 
stresna, neredko se pojavi tudi stigma in otroci o svo-
ji bolezni težko govorijo, strah jih je tudi, kako bodo 
novico sprejeli njihovi prijatelji, sošolci in učitelji. 

»Prijateljice me neprestano 
sprašujejo, ali sem jaz kriva, 
da sem dobila sladkorno bo-
lezen, pa jim povem, da se ta 
pač pojavi in ne zato, ker sem 
kaj naredila,« opisuje prija-
teljice Ula. Dokler se otroci 
z boleznijo ne srečajo sami 
ali njihovi ožji sorodniki, o 
njej vedo zelo malo. »Tudi 
mene vsi sošolci in sošolke 
to sprašujejo, pa povem, da 
nimam pojma, da sem jo pač 
dobila,« ponovi še Inti. Je pa 
z boleznijo dobro seznanje-
na šola, njuni razredničarki 
in vsi pedagogi na šoli, ki so 
pripravljeni na sodelova-

nje pri vodenju bolezni, poznajo osnovne ukrepe ob 
morebitnih zapletih in znajo pravočasno prepoznati 
življenjsko ogrožajoče situacije. »Moja razredničarka 
zelo skrbi zame in me večkrat sprašuje, kako se po-
čutim,« o podpori v šoli razlaga Ula. »Na šoli imamo 
tudi učiteljico spremljevalko, ki skrbi za moj sladkor 
in me opominja, naj si ga pomerim.« Tudi pri Inti 
imajo učiteljico spremljevalko (kot to določa Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami), ki učencu 
pomaga pri meritvah, določanju odmerka, računanju 
ogljikovih hidratov, ukrepanju ob hipo- ali hipergli-
kemiji, pri predvidevanju ukrepov ob intenzivnejšem 
fizičnem naporu, stresu itd. 

Brezskrbno poletje brez težav
V veliko oporo so jima tudi prijateljice. »Imam so-
šolko, ki gre z mano po malico, kadar imam nizek ali 
visok sladkor, da se mi ne bi kaj zgodilo,« mi zaupa 
Ula. »S seboj ima tudi list, na katerem je napisano, kdo 
sem, kaj imam in kako ukrepati, če se mi kaj zgodi. 
Naučila sem jo, kako mi lahko pomaga, če bi bilo z 
mano kaj narobe. Zdaj me že zelo dobro pozna in v 
mojih očeh takoj vidi, če se ne počutim dobro.« Tudi 
Inti ima skrbno sošolko, ki zna ukrepati, če sladkor 
preveč pade ali naraste. »Včasih gre z mano po malico 
ali pa en krog okoli šole, če imam previsok sladkor.« 
Sicer pa v šoli nimata težav, učni uspeh se ni prav nič 
poslabšal. Nekoliko več težav s sladkorjem imata jese-
ni, ko se začne šola, veliko manj pa poleti, ko sta bolj 
sproščeni in še bolj telesno aktivni, zato si vsak dan 
privoščita sladoled. »Poleti se imam fino in sladkor mi 
veliko manj niha,« se poletja spominja Ula. »Življenje 
se mi zaradi sladkorne bolezni ni preveč spremenilo. 
Prijateljice večkrat rečejo, da sem postala bolj prija-
zna, odkar imam diagnozo in uravnavam sladkor v 
krvi.«

ULA, 11 LET:

»Življenje se mi 
zaradi sladkorne 
bolezni ni preveč 
spremenilo. 
Prijateljice 
večkrat rečejo, da 
sem postala bolj 
prijazna, odkar 
imam diagnozo 
in uravnavam 
sladkor v krvi.«

INTI, 9 LET:

»Pojem lahko vse, 
kar si želim, in si 
potem z inzuli-
nom popravljam 
sladkor. Sem pa 
že navajena na 
manj sladke stvari 
in včasih mi je še 
sladoled presla-
dek.«
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Torte mlade slaščičarke Katke Hiti s 
sladkorno boleznijo tipa 1 bodo s svojo 
eleganco in polnim okusom prepričale še 
tako zahtevne sladkosnede.

Ni ovir in meja 
pri peki tort

Avtorica: Kaja Komar, foto: osebni arhiv

Številni si ob besedi diabetična torta 
predstavljajo bledo sladico brez okusa 
ali z okusom po umetnih sladilih. Ven-

dar še zdaleč ni tako, torte, pripravljene za 
osebe s sladkorno boleznijo, so pogosto ne le 
lepe, temveč tudi nadvse okusne. Vsak, ki je 
imel priložnost pokusiti sladke umetnine Kat-
ke Hiti, se je lahko prepričal na lastne oči in 
brbončice. Dvajsetletna študentka živilstva in 
prehrane je dokaz, da je lahko bolezen povod 
za še večjo ustvarjalnost in umetniško izraža-
nje, celo v kuhinji. Čeprav je že od petega leta 
trenirala tenis in krenila proti profesionalni 
karieri, je svoje poslanstvo našla v slaščičar-
stvu. Konec novembra bo že odpotovala po 
nove izkušnje, na prakso v tirolsko smučarsko 
mesto St. Anton. 

Živeti z boleznijo, in ne za njo
Kot pri večini so bili tudi pri Katki Hiti prvi 
znaki pogosta žeja, uriniranje, vrtelo se ji je in 
bila je zelo utrujena. »Mami je prva opazila, da 
je z mano nekaj narobe, zato smo šli k zdrav-
niku. Izmerili so mi sladkor, ki je bil več kot 12 
mmol/L, in me poslali na Pediatrično kliniko 
Ljubljana. Takrat sem bila stara 7 let.« Ker pri-
haja iz športne družine, ki ne pomni, da bi imel 
bolezen kdo od prednikov, so bili vsi zelo za-
čudeni nad diagnozo. »Ko sem izvedela, nisem 
niti dobro razumela, kaj to pomeni. Moji mami 
je bilo zelo hudo, ampak čez čas smo se vsi spri-
jaznili. Bolje, da živiš z boleznijo, kot pa za njo. 
Ni treba, da se ji povsem podrediš, je pa del 
tebe,« o sprejemanju bolezni pove Hitijeva. S 
športom se je še naprej ukvarjala, jahala, tekla, 

igrala golf in tenis trenirala do 18. 
leta. »Prva štiri, pet let sem bila na in-
zulinskih injekcijah, potem se je zgo-
dila večja kriza. Zaradi nočne hipo-
glikemije sem izgubila zavest, padla 
v komo in morala sem v bolnišnico. 
Od takrat imam črpalko, s katero mi 
je veliko lažje spremljati in uravnava-
ti sladkor v krvi. Zdaj imam tudi sen-
zor, pa sicer ne maram nič na telesu, 
ampak s tem, ko mi ves čas natančno 
meri sladkor in izpiše statistiko, mi 
odvzame res velik del bremena.« Do-
daja, da je zaradi neljubega dogodka 
ni kaj posebno strah hipoglikemije, 
tudi hiperglikemije ne. »Bolj me je 
strah nekih ekstremnih nihanj slad-
korja. Vem, da se da uravnavati, je pa 
lahko precej neprijetno.«

Zakaj sladkor tako vpliva na 
moje telo? 
Po diagnozi je imela nekaj »začetni-
ških težav«, kot temu pravi sama, saj 
se je kot prvošolka težko odrekla do-
ločeni hrani. »Ko pa ugotoviš, kaj ti 
povzroča težave, kaj je dobro za tvo-
je telo in za zdravje, se temu veliko 
lažje odpoveš.« Že kot otrok je rada 
pomagala babici v kuhinji, še pose-
bej pri pripravi jabolčnega zavitka. 
»In ko sem dobila diagnozo, so me 
še bolj začele zanimati sladice. Zakaj 
ne smem pojesti toliko sladic, zakaj 
sladkor v njih tako vpliva na moje 
telo … Zanimalo me je vse tisto naj-
bolj prepovedano in tako sem še po-
gosteje pomagala pripravljati in peči 
sladice doma.« Sicer nikoli ni bila 
velik sladkosned, a včasih tudi njej 
zadiši kaj sladkega. »Vsak se lahko 
kdaj malo pregreši, pomembna pa je 
količina. Tudi jaz sem samo človek. 
Če mi kaj paše, pojem tisti košček, 
da zadostim svoji želji in sem potem 
mirna.« Sladkorni bolniki imajo da-
nes na voljo veliko različnih sladic in 
jedi, čedalje manj so omejeni in pri-
krajšani za sladke radosti. 

V Švico po prve izkušnje
Iz babičine kuhinje in hobija se je na-
daljevala njena karierna pot. Začela 
jo je na srednji šoli za slaščičarje v 
Biotehničnem centru Naklo, nato je 
vpisala še dvoletni program živilski 
tehnik. »V 4. letniku sem šla v Švico, 
v Luzern, na Culinary Arts Academy 
Switzerland, in vzporedno delala dve 
šoli. Zdaj sem na fakulteti v Naklu, 
študiram živilstvo in prehrano in 
sem zelo zadovoljna, ker nas spodbu-
jajo, da gradimo na sebi, se izpopol-
njujemo, nabiramo različne izkušnje. 
Veliko sodelujejo tudi s tujino prek 
projekta Erasmus.« V Švici se je prvič 
spoznala z modernim slaščičarstvom 
in se navdušila. Zaradi bolezni je ni 
bilo prav nič strah. »Že pred Švico 
sem dobila lekcijo. Ko sem šla na 
dopust na Irsko, mi je črpalka nehala 
delati in sem imela veliko krizo. Ta-
krat še nisem vedela, da si lahko naja-
meš nadomestno črpalko, in ko sem 
šla v Švico, sem to seveda izkoristila. 
S seboj sem vzela dodatno črpalko, 
pene, imela sem tudi vse kontakte 
centra za diabetes. In ko sem prišla 
v Luzern, sem vsem glasno poveda-
la, da imam sladkorno bolezen, tako 
šefu v kuhinji kot vsem na recepciji, 
in vsi so bili do mene zelo prijazni. 
No, le profesor se je smejal in čudil, 
kaj delam tam, če imam diabetes. Pa 
me ni prestrašil, povedala sem mu, 

da to pač rada počnem in da me bo-
lezen že ne bo ustavila,« o svoji izku-
šnji v Švici pove mlada slaščičarka. 
Profesorju je v času šolanja to tudi 
dokazala in enako kot preostali so-
šolci pripravljala jedi. »Med pripravo 
sladic vedno tudi vse pokusim. Kot 
kuhar moraš pokusiti, da sploh veš, 
kaj si naredil. Je pa zame pomemb-
neje, da nekaj ustvarim, in ne, da to 
pojem.« 

Pri slaščičarstvu ni meja
Tako kot je to priporočljivo za kuhar-
je, bi moral tudi vsak slaščičar vsaj 
del prakse opraviti v tujini. »V tujini 
si nabereš neprecenljive izkušnje, kar 
je najboljša naložba za prihodnost. 
Spoznaš nove ljudi, njihovo znanje, 
predvsem pa stopiš ven iz svojega 
znanega okolja, tako preveriš svo-
je dosedanje znanje in se naučiš kaj 
novega.« Kot srednješolka je prakso 
naprej opravila v Sloveniji, pri chefu 
Urošu Štefelinu v Vili Podvin, v Ho-
telu Astoria na Bledu in slaščičarni 
Zvezda v Ljubljani. »Takrat sem ime-
la fanta na Irskem in sem se odloči-
la, da grem po nove izkušnje. Delala 
sem v manjši restavraciji Wheathill 
v obmorskem mestecu Bangor, ki je 
bila uvrščena v Michelinov vodnik. 
Bili so zelo prijazni in odprti, hitro so 
mi dali prosto pot v kuhinji. Delala 
sem sladice, ki so jih že imeli na me-
niju, da sem se nekaj novega naučila, 
dovolili pa so mi tudi, da ustvarjam 
svoje. Nekatere so jim bile tako všeč, 
da so jih uvrstili na jedilnik.« V tujini 
je ugotovila, kako zelo so slaščičarski 
trendi od države do države lahko raz-
lični in koliko novega se še lahko na-
uči. »Pri slaščičarstvu ni meja. Sama 
sem bolj umetniški tip človeka in tu 
sem lahko res kreativna.« 

Predsodek o sladicah za di-
abetike
V Švici se je učila še veganskih, pre-
snih in sladic LCHF (Low Carb, High 
Fat oziroma malo ogljikovih hidra-
tov, veliko maščob), sicer pa v tujini 
še ni imela možnosti, da bi se udele-
žila tečaja sladic za diabetike. »Nava-
dne sladice je lažje ustvarjati kot tiste 
za diabetike. Nadomestki sladkorja 
se drugače obnašajo in dajejo dru-
gačne rezultate. Na željo naročnika 
namesto sladkorja uporabim eritri-
tol, sicer pa raje naredim torto iz se-
zonskega sadja od dedka ali sosedov, 
ki je polnega okusa in vsebuje narav-
ne sladkorje, vitamine in druga mi-
krohranila.« Tudi pri tortah za slad-
korne bolnike pazi, da uporabi čim 
bolj naravne sestavine, da ne dodaja 
nepotrebnih ogljikovih hidratov in 
skritega sladkorja, še bolj je previdna 
pri kremah. »Sicer pa mi pri otroških 
tortah starši zaupajo in pustijo proste 
roke. Če gre za torto za otroka s slad-
korno boleznijo in želijo figurico, jih 
opozorim, da je v njej res veliko slad-
korja in da naj bo le za okras. Okras 
je lahko problem zaradi glikemične-
ga indeksa. Zato sama najraje upo-
rabljam rože.« Njene kreacije, ki jih 
lahko občudujete na Instagramovem 
profilu katssweets, konkretno zama-
jejo predsodek, da diabetična torta 
ne more biti okusna. Tudi domače in 
prijatelje večkrat preseneti, še bolj, če 
jim šele, ko so torto že zmazali, pove, 
iz česa je ta narejena in kako zelo 
malo pregrešnih sestavin je v njej. 

KATKA 
HITI,  
20 LET:

»V 4. 
letniku 
sem šla v 
Švico, v 
Luzern, 
na Culi-
nary Arts 
Academy 
Switzer-
land, in 
vzpore-
dno de-
lala dve 
šoli.«

Nova naprava vključuje:
ü Senzor Dexcom G6 za podaljšano 
obdobje 10 dni  s samodejnim aplikatorjem, ki je 
zasnovan za enostavno in neboleče vstavljanje 
senzorja s pritiskom na gumb. Pri odraslih se 
senzor vstavi pod kožo na trebuhu ali nadlahti. 
Pri otrocih in mladoletnikih pa ga je mogoče 
vstaviti tudi na zgornjem zunanjem kvadrantu 
zadnjice. 
ü Oddajnik Dexcom G6 se pritrdi na senzor, 
njegovo trajanje je 3 mesece. (sladkorni bolniki 
prejmejo 4 senzorje na leto). 

ü Sprejemnik Dexcom G6 in/ali aplikacija 
Dexcom G6, ki omogoča stalno odčitavanje 
ravni glukoze za samodejno pošiljanje v 
petminutnih interval ih prek naprave s 
tehnologijo Bluetooth na katero koli pametno 
napravo ali sprejemnik Dexcom. Pacient naj 
preveri združljivost aplikacij z telefonom na 
spletni strani Dexcom Slovenija. 
    

Pacienti si na novi Dexcom spletni strani lahko 
o g l e d a j o  v i d e o  e d u k a c i j s k e  v s e b i n e 
sinhronizirane v slovenski jezik. Edukacijska 
vsebina je namenjena za paciente, zdravstveno 
osebje in farmacevte. 

PRIHODNOST

OBVLADOVANJA
SLADKORNE
BOLEZNI

Razen v izjemnih situacijah. Umerjeno v tovarni. Če opozorila o vrednostih glukoze v tkivu in meritve v sistemu G6 niso skladni z vašimi simptomi ali pričakovanji, za odločanje o zdravljenju sladkorne bolezni uporabite merilnik 
sladkorja v krvi. | * Če opozorila o vaših vrednostih glukoze v krvi in kontrolnih vrednostih v sistemu Dexcom G6 niso skladna z vašimi simptomi, za odločanje o zdravljenju sladkorne bolezni uporabite merilnik glukoze v krvi. † | 
1 Shah et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(6):428-433| 2 Nastavitev individualnih alarmov je možna le z združljivim pametnim telefonom in ne s sprejemnikom Dexcom G6. | 3 Za prenos podatkov potrebujete internetno povezavo. Za 
sledenje potrebujete aplikacijo Follow. Preden sprejmete odločitve o zdravljenju, je treba pri bolnikih, ki jim sledite, vedno najprej potrditi meritve iz aplikacije Dexcom G6 ali iz sprejemnika. | 4 Seznam združljivih naprav najdete na 
www.dexcom.com/compatibility | Opomba: Pametni telefon/pametna ura ni vključen/-a v dobavo. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom Follow, Dexcom Share in Dexcom CLARITY so v Združenih državah Amerike registrirane blagovne 
znamke družbe Dexcom, Inc. in so lahko registrirane v drugih državah. © 2021 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.
www.dexcom.com | +1.858.200.0200 | Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 ZDA MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Nemčija LBL019367 Rev001

Kontinuirano merjenje glukoze v realnem času

KAKO
DELUJE

DEXCOM
G6?

ODDAJNIK
• Priključen na senzor
• Podatke brezžično pošlje v prikazno 

napravo oziroma sprejemnik †

• Življenjska doba baterije 3 mesece

SENZOR
• Meri raven glukoze v tkivu 10 dni
• Natančne vrednosti glukoze v tkivu 

tudi ob jemanju paracetamola

SPREJEMNIK
• Sprejemnik Dexcom in/ali združljiva 

mobilna naprava ‡

APLIKATOR
• Aplikator za samodejno nameščanje 

senzorja neposredno pod kožo

Za obvladovanje sladkorne bolezni predstavlja 
neprekinjeno merjenje glukoze v realnem času 
(CGM) rešitev, ki 24 ur na dan s pomočjo 
senzorja meri raven glukoze v podkožju. Sistem 
vsakih pet minut prenese vrednosti glukoze na 
združljiv pametni telefon, pametno uro ali 
sprejemnik. Pacientom v realnem času nudi 
sprotne vrednosti ravni glukoze in sproži 
alarm, če raven zapusti ciljno območje. V 24 
urah to pomeni 288 odčitkov glukoze. 

Za razliko od testiranja ravni glukoze, ki 
posreduje vrednost v določenem trenutku, 
neprekinjeno spremljanje ravni glukoze (CGM) 
pokaže stanje glukoze, njeno gibanje in kako 
hitro se spreminja. Kar omogoča, da lahko 
bolniki hitro ukrepajo in preprečijo zaplete 
zaradi nevarnih ravni glukoze v krvi in 
podaljšajo čas normalne vrednosti.

Novi sistem Dexcom G6® za neprekinjeno 
merjenje glukoze (CGM) je prvi sistem za 
obvladovanje sladkorne bolezni v realnem 
času, ki ne potrebuje meritev sladkorja v krvi* 
iz prstne blazinice.

Tovarniška nastavitev omogoča, da ni 
potrebnega kalibriranja in zbadanja v prste.

Nič več skeniranja! 

Funkcije, s katerimi bolniki lahko prevzamejo 
nadzor nad sladkorno boleznijo  Dexcom G6 je 
revolucionarni dosežek na področju spremljanja 
ravni glukoze in odpravl ja potrebo po 
vsakodnevnem odvzemu krvi iz prsta. 

www.dexcom.com
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Telesna aktivnost je v obvladovanju sladkorne bolezni 
poleg zdrave prehrane izjemnega pomena. 

»Življenje se ni 
drastično spremenilo«

Avtorica: Maja Nabernik, foto: osebni arhiv

Janez Petrovčič je več kot tri desetletja tre-
niral namizni tenis. Lahko se pohvali z 
dvema medaljama na mladinskih evrop-

skih prvenstvih in več odličnimi rezultati na 
državni ravni. Ko je bil pred 13 leti soočen z 
diagnozo sladkorne bolezni, pa je k rekreativ-
nemu igranju namiznega tenisa dodal še kole-
sarjenje, tenis in pogoste sprehode v naravo. 
»Ugotavljam, da je šport zelo pomemben za 
zniževanje sladkorja v krvi. Zadnja leta se si-
cer manj športno udejstvujem kot včasih, saj 
tudi družina, služba in preostale obveznosti 
zahtevajo svoj čas. Kljub vsemu pa se še vedno 
trudim, da sem pogosto čim bolj aktiven,« pri-
poveduje 43-letnik iz Preserja pod Krimom.

Da ima povišane vrednosti glukoze v krvi, 
so ugotovili na zdravniškem pregledu za služ-
bo. »Poslali so me na test glukoze, ki je poka-
zal povišane vrednosti. Dobil sem napotnico 
za diabetologa. Pravzaprav je bila diagnoza 
zame veliko presenečenje, saj nisem opazil ni-
kakršnih znakov bolezni. Razen tega, da sem 
bil občasno bolj utrujen, kar pa sem pripisoval 
pogostim treningom. Pozneje so mi povedali, 
da naj bi bila pri meni bolezen gensko pogoje-
na. V moji ožji in širši družini sicer ni nikogar 
s sladkorno boleznijo.«

Vse potrebne informacije, kako živeti s 
sladkorno boleznijo, meriti in uravnavati slad-
kor v krvi, in preostale napotke mu je posre-
dovala zdravnica, dodatno se je udeležil tudi 

delavnic na to temo. »Veliko sem tudi sam 
prebral, vendar je vseeno dobro, da zadeve 
razložijo strokovnjaki, ki jim lahko zaupaš. Z 
mojo zdravnico dr. Karin Kanc Hanžel v am-
bulanti Jazindiabetes in njenimi obravnavami 
sem zelo zadovoljen. Preglede imam v povpre-
čju na štiri mesece, če pa se pojavijo kakšni za-
pleti, se z zdravnico slišiva tudi prek telefona.« 
V obravnave sladkorne bolezni je vključen 
pregled pri okulistu enkrat na leto, prav tako 
preiskava delovanja ledvic. 

Na začetku zdravljenja je Janez sladkor 
uravnaval s tabletami, zadnjih deset let upo-
rablja inzulin. Zdravstveno spremljanje ozi-
roma obravnave so potekale redno tudi med 
pandemijo COVID-19, večinoma s telefon-
skimi svetovanji. COVID je lani prebolel tudi 
sam, k sreči je bolezen pri njem potekala v 
blagi različici s povišano telesno temperaturo, 
brez drugih zapletov. Med prebolevanjem pa 
je imel precej povišane vrednosti sladkorja v 
krvi, ki jih je uravnal z okrepljenimi odmerki 
inzulina.

Janez pravi, da je, odkar ima družino, še bolj 
dosleden pri uravnavanju sladkorja v krvi, za 
kar je najbolj zaslužna njegova partnerica Sa-
bina, ki ga motivira pri določenih opravilih. 
»Je pa motivacija odvisna od obdobij. So seve-
da obdobja, ko so meritve boljše, občasno pa 
nekoliko slabše. Denimo v času praznovanj, 
ko se človek malce bolj spozabi in prekrši, spet 

drugič morda kdaj pozabiš na inzulin, vendar 
so to res bolj redke priložnosti.« Odkar živi s 
sladkorno boleznijo, prehrane ni veliko spre-
minjal, saj je že prej užival raznovrstne jedi. 
Odrekel se je le, sicer ne čisto povsem, pitju 
sladkih gaziranih pijač, ki jih je pred leti pil 
pogosteje. 

Janezu je pri rednem merjenju sladkorja 
v krvi v veliko pomoč nov merilnik. »Senzor 
nosim 14 dni na nadlakti roke. V vsakem tre-
nutku si lahko brez težav izmeriš sladkor in 
ga tako tudi lažje uravnavaš. To uporabljam 
že skoraj leto dni. Prej je merjenje sladkor-
ja v krvi vzelo veliko več časa, kar je bilo ob 
službenih in preostalih obveznostih tudi bolj 
zapleteno in zamudno.« Vse pripomočke in 
zdravila mu krije zdravstveno zavarovanje, 
zato mu bolezen ne predstavlja občutnejših 
finančnih stroškov. »Če bi moral to vse kupo-
vati sam, bi pa delal samo za to bolezen.«

»Če sem pošten, se mi življenje niti ni dra-
stično spremenilo. Največja sprememba je to, 
da moraš vedno imeti s seboj vse pripomočke. 
Včasih te kdo kar malce čudno pogleda, ko si 
daješ inzulin ali pa si meriš vrednosti sladkor-
ja,« pravi oče štiriletne Vite in triletnega An-
žeta, ki sta glavni razlog za pogoste izlete in 
preživljanje prostega časa v naravi. Da je bo-
lezen v mejah normale oziroma sladkor v krvi 
uravnan in zato počutje dobro, si je treba vzeti 
čas, pravi naš sogovornik. 

JANEZ PETROVČIČ:

»Ugotavljam, da je šport zelo 
pomemben za zniževanje 
sladkorja v krvi.« 
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Telesna aktivnost je pomembna za zdravje vseh ljudi, za osebe s 
sladkorno boleznijo pa še toliko bolj, saj spodbuja presnovo sladkorja. 

Še en tekmec, ki ga 
lahko premagaš

Avtorica: Kaja Komar,  
foto: osebni arhiv

O športni aktivnosti in sladkorni bolezni 
smo se pogovarjali s profesionalnim ho-
kejistom Tinetom Klofutarjem in dr. Kle-

mnom Dovčem s Kliničnega oddelka za endokri-
nologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične 
klinike UKC Ljubljana. Oba sogovornika bolezni ne 
vidita kot oviro, nasprotno, ti otroci in mladostni-
ki so pogosto še bolj športno aktivni. »Po diagnozi 
pogosto postanejo bolj zdravi, ker so starši vključili 
šport v družinsko življenje,« poudarja dr. Klemen 
Dovč. »Namesto da bi nagrajevali s sladkarijami, 
so začeli nagrajevati s svojim časom, ki ga aktivno 
preživijo skupaj in cela družina živi bolj zdravo.«

Z disciplino in natančnostjo je vse 
mogoče
Klofutar je hokej začel trenirati že zelo zgodaj, pri 
osmih letih. Dobro leto, dve pozneje so se začele 
pojavljati težave, bil je brez moči, žejen in veliko 
je uriniral. Pri desetih letih in pol je mama prvič 
pomislila na sladkorno bolezen in zaradi visoke 
vrednosti sladkorja ga je šolska zdravnica napotila 
na Pediatrično kliniko v Ljubljano. »V bolnišnici 
sem ostal teden dni, da sem se naučil vse o bolezni 
in uravnavanju sladkorja v krvi. Približno leto dni 
sem bil še v remisiji, ker je trebušna slinavka proi-
zvajala še nekaj inzulina in sem lahko svoj sladkor 
uravnaval s prehrano. Potem sem bil približno leto, 
dve na 'penih', nekje od 14. leta pa sem na črpalki.« 
Na začetku ni vedel, kaj sladkorna bolezen pravza-
prav je, in se je celo krivil, da jo je dobil, ker je poje-
del preveč sladkarij. Strah ga je bilo, da ne bo mogel 
več trenirati hokeja. Prvo leto ni imel večjih težav, 
vsa družina je začela bolj zdravo živeti in mama se 
je zelo potrudila, da so mu zdrave jedi postale všeč. 
Med počitnicami se je udeležil še poletnega tabora, 
spoznal druge otroke z diagnozo in ugotovil, da ni 
konec njegovih sanj. »Rekel sem si, da moram biti 
samo discipliniran in natančen, potem je vse mo-
goče. Mene je šport naučil discipline, ki mi pomaga 
pri nadzorovanju sladkorne bolezni.« Si je pa mo-
ral, ko je po začetni remisiji sladkor postajal iz dne-
va v dan višji, začeti dodajati inzulin. »Na začetku 
sem se kar lovil, da sem si s pravimi enotami uredil 
sladkor, po vsakem treningu sem imel hipoglikemi-
jo. Po šoli sem šel na kosilo do prababice, ob treh 
popoldne pa sem že imel trening, ko je bilo v telesu 
še veliko inzulina.« Le enkrat se mu je zgodilo, da 
si je na tekmi v Nemčiji dal napačno enoto inzuli-
na, po tekmi jedel bele testenine in začutil, da mu 
sladkor pada. »Hitro sem odreagiral, je pa pustilo 
posledice in še danes se bojim, da bi se ponovilo, 
zato pred tekmo vzdržujem malo višji sladkor. O 
tem sem se pogovarjal s psihologom, ampak strah 
je težko premagati, deloma mi za boljši občutek po-
maga senzor.« 

Kaj jesti pred in med treningom ter po 
njem?
Mladi hokejist vedno pazi na to, kdaj in kaj ima za 
svoje obroke. Če ima tekmo ob 18. uri, večji obrok 

neko dolgotrajnejšo stabilizacijo 
glukoze. Če nam je s temi ukrepi 
ne uspe stabilizirati, pridejo na 
vrsto t. i. rešilni ogljikovi hidra-
ti, kot so geli in sladki napitki, ki 
zelo hitro pridejo v kri.« Vendar 
je to le občasen nadomestek, 
saj prinese dodaten delež eno-
stavnih kalorij. »Glavno je, da 
znajo otroci nadzorovati raven 
sladkorja v krvi in imeti stabilen 
sladkor, da ni prenizek, a tudi ne 
previsok, kar je lahko škodljivo.« 
Ob vsaki postavitvi diagnoze 
se otroci, mladostniki in star-
ši na Pediatrični kliniki v Lju-
bljani udeležijo izobraževanja, 
kako uravnavati sladkor v krvi 
in kako ukrepati ob zapletih. 
»Otroci, mladostniki in njihovi 
trenerji morajo razumeti, da je 
treba ukrepati že pred samo vad-
bo,« poudarja diabetolog. »Jure 
Balažič, naš odličen košarkar, ki 
je zbolel za sladkorno boleznijo 
tipa 1 pri 18 letih, se je letos ude-
ležil našega poletnega tabora za 
otroke s sladkorno boleznijo in 
nam povedal, kako zelo je bilo 
zanj pomembno, da ima sladkor 
čim bolj primeren, da lahko čim 
bolje igra.« Upoštevati je treba 
tudi stres, ki je na tekmah vedno 
prisoten in lahko pomembno 
vpliva na raven sladkorja, doda-
ja diabetolog. »Tudi če še tako 
pridno treniraš in na treningu 
dosegaš dobre rezultate, je lahko 
na tekmovanju zaradi rivalstva, 
adrenalina in drugih dejavnikov 
odziv sladkorja nekoliko druga-
čen.« 

Šport pomaga pri nadzo-
rovanju sladkorja
V drugem letniku srednje šole je 
Klofutar prvič za dalj časa odpo-
toval v tujino, v Spångo v okrož-
ju Stockholma na Švedskem, kjer 
je celo sezono, od septembra do 
februarja, treniral hokej. »Tam 

TINE 
KLOFUTAR, 
22 LET:

»Zaradi 
sladkorne 
bolezni mo-
raš biti bolj 
discipliniran 
in natančen. 
Vedno mo-
raš narediti 
nekaj več 
in to potem 
preneseš 
še na druge 
stvari, da 
tudi tam na-
rediš več in 
si tako bolj-
ši.«

TINE KLOFUTAR je profesionalni hokejist iz Radovljice, ki je zadnjih pet sezon treniral in igral na Norveškem, 
nazadnje kot član kluba Narvik IK, letos pa je postal del Zmajevega gnezda – ljubljanske ekipe HK SŽ Olimpija. 
Vendar Klofutar, ki je oktobra dopolnil 22 let, ni le spreten pri manevriranju paka na ledu, temveč več kot uspe-
šno obvladuje tudi svoj sladkor v krvi, saj ima že dobrih 11 let diagnosticirano sladkorno bolezen tipa 1. 

poje že okoli 12. ure, tri ure pred tekmo pa še lažji 
obrok, denimo kosmiče. »Včasih se na tekme tež-
ko pripravim, ker ne vem, koliko časa bom igral in 
koliko časa bom na klopi. Če se pripravim, da bom 
veliko igral, potem pa ne dobim priložnosti, mi 
sladkor precej zraste in moram dodati bolus, večji 
odmerek inzulina, ki mi zniža sladkor v krvi.« Če 
je več na ledu, mora med tekmo še kaj popiti ali 

prigrizniti, glukoznih tablet se izogiba. »Po tekmi 
spijem beljakovinski napitek ali pojem beljakovin-
sko tablico, pozneje še riž, kuhan krompir, piščan-
ca, solato ...« S tem, da je še kako pomembno, kaj 
otroci in mladostniki jedo pred vadbo in predvsem 
po njej, se strinja tudi dr. Dovč. »Po vadbi naj za-
užijejo bolj sestavljen obrok, lahko z nekoliko več 
beljakovin in tudi maščobami, ki bo poskrbel za 

Doc. dr.  
KLEMEN 
DOVČ, 
dr. med.:

»Številni 
mladi, ki 
se ukvarja-
jo s profe-
sionalnim 
športom, 
postanejo po 
diagnozi še 
boljši, moč-
nejši in od-
pornejši, saj 
so premagali 
še enega 
dodatnega 
tekmeca. In 
to je korak 
več k boljši 
samopodo-
bi.«

Doc. dr. KLEMEN DOVČ, dr. med., s Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in pre-
snovne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana je za svoje raziskovalno delo prejel številna 
priznanja, med njimi tudi nagrado International Medis Awards za klinična dognanja zdravnikov 
in farmacevtov srednje in jugovzhodne Evrope (2017 in 2019), leta 2018 pa raziskovalno nagrado 
mednarodne krovne organizacije za sladkorno bolezen otrok in mladostnikov ISPAD. Leta 2018 je 
objavil strokovni članek v priznani reviji Diabetes Care, ki ga je pripravil med svojim podoktor-
skim stažem na Cambridge University, kjer je bil gostujoči znanstvenik in učitelj. Na Pediatrični 
kliniki v Ljubljani je del tima, ki ga vodita prof. dr. Tadej Battelino in izr. prof. dr. Nataša Bratina. 
Letos je v ugledni medicinski reviji Lancet izšel članek o novi tehnologiji, ki bo izboljšala življenje 
ljudem s sladkorno boleznijo, napisala sta ga skupaj s prof. dr. Battelinom. 

PROFESIONALNI 
ŠPORTNIKI S 
SLADKORNO BOLEZNIJO

Na letošnjih poletnih 
olimpijskih igrah na Japon-
skem je nastopila dirkalna 
kolesarka na velodromu 
Mandy Marquardt, ki je del 
profesionalne ekipe kole-
sarjev Team NovoNordisk, 
v nogometni ekipi Real 
Madrid igra nogometaš 
Nacho Fernandez s sladkor-
no boleznijo tipa 1, v NHL 
so to hokejisti Cory Cona-
cher, Max Domi in Luke 
Kunin. Olimpijsko medaljo 
so kljub diagnozi osvojili 
veslač Chris Jarvis, plavalec 
Gary Hall in smučar Kris 
Freeman. Omeniti je treba 
še olimpijca veslača sira 
Steva Redgrava in tekača na 
dolge proge Billyja Millesa, 
oba s sladkorno boleznijo 
tipa 2.

»Različni tipi in različno trajanje vadbe povzročijo različen odziv sladkorja v krvi. Aerobna vadba 
praviloma povzroči padec, anaerobna pa dvig sladkorja v krvi, ker gre še za aktivacijo stresnih 
hormonov in adrenalina. Pri mešani vadbi, ki je pogosta v otroški populaciji, to so denimo igre 
z žogo, kjer gre za neko aerobno vadbo z vmesnimi sprinti, je odziv sladkorja nepredvidljiv. Slad-
kor lahko blago poraste ali pa občasno blago pade.« Zato, spomni dr. Dovč, ga je treba uravna-
vati tudi po sami vadbi. »Predvsem v noči po vadbi pride do spremenjene občutljivosti za inzulin, 
kar lahko povzroči nočno hipoglikemijo, dodaten padec ravni glukoze v nočnem času.«

sem živel s Slovencem, ki sem ga naučil 
vse o sladkorni bolezni, tudi o možnih za-
pletih, da bi mi lahko, če bi bilo treba, tudi 
pomagal. Ves čas sem bil v stiku tudi s svo-
jo zdravnico v Sloveniji.« Pozneje se je za 
pet sezon preselil na Norveško, najprej je 
igral za klub Stavanger Oilers, nato Narvik 
Hockey. V vsakem klubu, tudi zdaj v HK 
SŽ Olimpija, cela ekipa in trener vedo za 
njegovo diagnozo in vsi so se naučili, kako 
ukrepati ob zapletih. »Ukvarjaš se lahko s 
katerokoli aktivnostjo, ključ je v tem, kako 
se nanjo pripraviš,« je prepričan Klofutar. 
»Tudi sam se za vsako tekmo pripravim. 
Ker če bi mi med tekmo sladkor precej pa-
del, bi moral vsaj 20 minut mirovati, kar je 
cela tretjina tekme, preveč.« To velja tudi 
za treninge. »Nikoli nisem sladkorne bo-
lezni imel za oviro, te pa nauči, da je treba 
včasih narediti kaj zase, za svoje zdravje. 

Koliko ljudi gre raje po liniji najmanjše-
ga odpora, oseba s sladkorno boleznijo pa 
mora vedno narediti več zase. Vsak dan si 
tehtaš hrano, šteješ ogljikove hidrate, pa-
ziš na sladkor v krvi, si športno aktiven … 
Ne moreš biti v povprečju, vedno moraš 
narediti nekaj več in to potem preneseš še 
na druge stvari, da še tam narediš več in 
si tako boljši. Profesionalni šport se začne 
nekje pri 18 letih in takrat veliko igralcev 
težko spremeni svoje navade, ti pa si kot 
sladkorni bolnik tega navajen že od prej in 
samo nadaljuješ svojo rutino,« mi razloži 
Klofutar. Otrokom in mladostnikom, ki 
se že ukvarjajo s profesionalnim športom, 
so lahko v pomoč tudi diabetologi, pravi 
Dovč. »Številni tako postanejo še boljši, 
močnejši in odpornejši, saj so premagali 
še enega dodatnega tekmeca. In to je ko-
rak več k boljši samopodobi.«
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Ula je bila stara devet let in je obiskovala 4. razred, ko je 
dobila diagnozo sladkorne bolezni tipa 1. 

Nič ne bi bilo narobe, če bi šolski dietni jedilnik za 
otroka s sladkorno boleznijo veljal kar za vse 

Avtorica: Lucija Petavs, foto: Shutterstock, osebni arhiv

Vse se je dogajalo izjemno hitro, prei-
skave, inzulinsko zdravljenje, eduka-
cija, prehransko svetovanje, se spo-

mni mama Maja. Le po dobrem tednu, ko 
si je družina malo opomogla od šoka, je bila 
Ula že pripravljena, da se vrne v šolo. »Ime-
la sem polno skrbi, a če bi vedela, kako to 
poteka in kako se vsi trudijo ... Izjemno,« se 
spominja Maja. 

Razumljivo jo je skrbelo, kako bo s šolsko 
prehrano, ali se bodo znali ustrezno prilago-
diti, ali bo Ula znala sama presoditi, kaj lahko 
poje in česa raje ne. Kako bo z njenim sladkor-
jem med športnimi aktivnostmi in ali jo bodo 
učitelji dovolj pogosto opomnili, naj si izmeri 
sladkor? Kaj bo v primeru hujših hipoglike-
mij, ali se bodo znali dovolj hitro in ustrezno 
odzvati? Kaj pa športni dnevi in celodnevni 
izleti? Vse te skrbi so po nekaj sestankih z ra-
zredničarko, preostalimi učitelji (podaljšano 
bivanje, športna vzgoja, folklora, gimnastika) 
in dietetičarko izginile. »Vsi so k zadevi pristo-
pili zelo odgovorno in resno. Razredničarka je 
za zbornico pripravila navodila za ravnanje v 
primeru hipo- in hiperglikemij ter jih opremi-
la z Ulino fotografijo. Dogovorili smo se, da 
ima lahko Ula ves čas pri sebi mobilni telefon, 
ter tako vsem malce olajšali skrbi ob misli 'kaj 
pa, če',« pripoveduje Maja. 

Kaj pa Ula? »Nje vrnitev v šolo ni skrbela. 
Za sošolce smo dan pred vrnitvijo organizi-
rali kratko predstavitev, kjer je Ula pokazala 
vse svoje pripomočke ter celo demonstrira-

Prof. dr.  
NATAŠA 
BRATINA, 
specialistka 
pediatrinja en-
dokrinologinja 
in predsedni-
ca društva za 
pomoč otrokom 
s presnovnimi 
motnjami:

»Za uspešno 
šolsko ži-
vljenje otro-
ka s sladkor-
no boleznijo 
tipa 1 je nuj-
no dobro 
sodelovanje 
staršev, šole 
in zdravni-
kov.«

praktično vsi sodelavci v timu, predstavimo bolezen, dietetični (organi-
zacija prehrane v šoli) in psihološki vidik, s področja vodenja bolezni pa 
nastopita dve naši diplomirani medicinski sestri edukatorki. Na koncu 
organiziramo še delavnice štetja ogljikovih hidratov, rokovanja z injektor-
jem, merjenja sladkorja v krvi, zdaj seveda predstavimo tudi senzorje za 
neprekinjeno merjenje sladkorja v krvi,« pojasnjuje profesorica.

Šole si zelo želijo izobraževanj
COVID-19 pa je posegel tudi na to področje, zato so letos začeli projekt 
Videošola, kjer bo vsak od strokovnjakov predavanje, ki ga ima sicer v 
okviru šole, posnel, objavili pa jih bodo na portalu, kjer bodo dosegljivi 
za učitelje in vzgojitelje. »Zanimanje za obiske naše ekipe po šolah je zelo 
veliko, vabijo nas, vendar naš tim ne more obiskovati šol in vrtcev po 
Sloveniji. Ekipa je premajhna, želja preveč, zato upamo, da bo Videošo-
la v pomoč,« pravi prof. Bratina. Zaradi epidemije so letos odpadle tudi 
krajše edukacije za manjše skupine učiteljev, a se vseeno trudijo, da bi jim 
pomagali.

Prof. Bratina je omenila še, da trenutno sodeluje pri izdaji publikacije o 
vseh nujnih stanjih, s katerimi se lahko učitelj ali vzgojitelj sreča. »Sama sem 
zadolžena za sladkorno bolezen, a sem prebrala vso publikacijo. Resnično je 
zajeto vse, kar se lahko v šoli zgodi, od poškodb, ureza v prst do epileptičnih 
napadov in alergijskih reakcij. Veliko truda se vlaga v to, da bi šole znale po-
magati in ukrepati ob različnih nujnih stanjih in vedele, kdaj poklicati nujno 
pomoč,« poudarja dr. Bratina.

Hrana v šolah
Otroci s sladkorno boleznijo, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni pro-
ces, načeloma ne bi smeli imeti pretiranih težav pri zagotavljanju zdravih 
obrokov, saj bi morala šola, glede na priporočila o zdravi prehrani za te 
ustanove, zagotavljati takšne obroke za vse.

Ker pa šole še vedno v veliki meri prisluhnejo željam otrok in staršev, 
se na šolskih jedilnikih še vedno redno pojavljajo beli kruh, slaščice, pice, 

sokovi in sladkani čaji. Taka živila je treba v jedilniku otroka s sladkorno 
boleznijo praviloma zamenjati z ustreznejšimi. 

Strokovnjakinja za prehrano s kliničnega oddelka se po šolah občasno 
udeležuje tudi sestankov, kjer svetuje o prehrani otrok s sladkorno bole-
znijo. »Pogosto slišimo ideje, zakaj pa ne naredimo kar za vse otroke takih 
obrokov? Načeloma drži. Moram pa reči, da pri kosilih velikokrat ni raz-
lik, v obrokih za otroke s sladkorno boleznijo je vključene le več zelenjave 
in sadja. Malice so nekoliko bolj problematične. A na splošno so šole, ki 
so pri organizaciji prehrane lahko za zgled, so pa nekatere, kjer bi lahko 
jedilnike temeljito prenovili,« odkrito pravi prof. Bratina. 

Za otroka je vsako dejanje zgled
Po izkušnjah tima je največ zamenjav dejansko potrebnih pri malici, manj 
pri kosilu, razen ko je na jedilniku denimo kaloričen obrok z dodano sla-
dico. Pri zamenjavah za sladice se lahko starši ponudijo, da jih bodo za 
otroka pripravili sami in mu jih dali za s seboj, ali pa jih v šoli ali vrtcu 
pripravijo z manj sladkorja. »Palačink načeloma ni treba menjati, če so 
sestavni del kosila z obaro ali zelenjavno juho, ki na jedilniku niso pogo-
sto. Tudi za pusta lahko pustite malico z majhnim pustnim krofom, sok 
pa le zamenjajte za nesladkani čaj. Nikakor pa ni naloga šole ali vrtca, da 
razmišlja o slaščicah za otroka s sladkorno boleznijo tipa 1 ves čas, za to 
naj poskrbijo starši,« svetujejo v timu. 

Zakaj je prav, da starši zahtevajo prilagoditve jedilnika, če je to potrebno 
in to ni kaprica? »Nedopustno je, da starši v šoli ne zahtevajo nobenih po-
pravkov, rekoč, da ima otrok inzulinsko črpalko, s katero lahko 'pokrijemo' 
vsako živilo, in ne potrebuje 'posebne diete'. Teoretično drži, da lahko bolj ali 
manj uspešno pokrivamo vsako živilo, ki vsebuje ogljikove hidrate, v praksi 
pa je pokritje velikokrat manj uspešno in vprašljivo. A s takim razmišljanjem 
tako šola kot starši sporočajo otroku, da v življenju s črpalko ne potrebuje 
skrbnega načrtovanja prehrane po načelih raznovrstne, pestre in uravnote-
žene prehrane, in ga ne navajajo na dobre prehranjevalne navade,« pravijo 
v timu.

Za šole in vrtce 
je pomemben 
zdravstveni načrt z 
ukrepi pri visokem 
in nizkem sladkorju 
v krvi in načrti, 
kje bo otrok v šoli 
potreboval pomoč, 
če uporablja 
inzulinsko črpalko 
ali injektor. Vse 
informacije 
z navodili za 
pedagoge pa ponuja 
spletna stran 
sladkorcki.si.

la merjenje sladkorja z zbadanjem v prst in 
injiciranje inzulina. Otroci so to zelo lepo 
sprejeli, dve deklici sta prevzeli vlogo 'spre-
mljevalk' pri odhodu na malico, kosilo, v te-
lovadnico …« se danes nasmehne Maja.

Skrbni zdravniki 
Morda bi bile stvari bolj zapletene, če ne 
bi teh skrbi že prej nekdo predvidel, o tem 
dobro razmislil in ukrepal. Že leta 1995 so 
na oddelku za endokrinologijo, diabetes in 
bolezni presnove ljubljanske Pediatrične 
klinike ustanovili humanitarno društvo za 
pomoč otrokom s presnovnimi motnjami, 
kamor sodi tudi sladkorna bolezen tipa 1. 
Njegov namen je pomagati otrokom in mla-
dostnikom ter mladim odraslim s sladkorno 
boleznijo tipa 1 in njihovim družinam. Ena 
od bistvenih pomoči se začne že ob vrnitvi 
»sladkorčka«, kot ljubkovalno kličejo otroke 
s sladkorno boleznijo tipa 1, v šolo. V Slo-
veniji tim strokovnjakov Kliničnega oddelka 
za endokrinologijo, diabetes in bolezni pre-
snove Pediatrične klinike in omenjeno dru-
štvo skrbijo za edukacijo in dober občutek 
učiteljev in vzgojiteljev, ki imajo v svoji sku-
pini v vrtcu ali v razredu otroka s sladkorno 
boleznijo tipa 1. »Glavno je dobro sodelova-
nje vseh, staršev, šole in nas, strokovnjakov,« 
pravi prof. dr. Nataša Bratina, specialistka 
pediatrinja endokrinologinja in predsednica 
društva za pomoč otrokom s presnovnimi 
motnjami.

Skrbne šole
»Izkušnje so dobre. Šole se zelo dobro od-
zivajo, pogosto tudi občine. Pogosto otroku 
zagotovijo spremljevalca vsaj za štiri ure, po-
skrbljeno je za varovalno prehrano, ki jo je 
treba zagotavljati,« pripoveduje dr. Bratina. 
Že pred leti so izdali brošuro Otrok v šoli 
in vrtcu za vzgojitelje in učitelje, v kateri si 
lahko na kratko preberejo glavne informacije 
o sladkorni bolezni. Znanost pa je pri inzu-
linskih črpalkah v zadnjih letih že tako na-
predovala, da bi potrebovali že prenovljeno 
izdajo. Društvo je oblikovalo tudi odlično 
spletno stran s posebnim zavihkom za šole in 
vrtce z vsemi navodili za pedagoge, na ome-
njenem kliničnem oddelku Pediatrične klini-
ke pa so razvili tudi zdravstveni načrt, kjer 
povzamejo ukrepe pri visokem in nizkem 
sladkorju v krvi ter načrtujejo, kje bo otrok v 
šoli potreboval pomoč, če uporablja inzulin-
sko črpalko ali injektor. 

Edukacija za učitelje in vzgoji-
telje
Ob začetku vsakega šolskega leta omenjeni 
klinični oddelek Pediatrične klinike orga-
nizira edukacijo za učitelje in vzgojitelje – v 
času pogovora s prof. Bratino so se trudili 
ravno za edukacijo pred začetkom šolskega 
leta 2021/22. Skupine so morali omejiti na 
manj ljudi, da zadostijo pogojem PCT, kljub 
vsemu pa so v petih skupinah lahko spre-
jeli 350 ljudi. »Za predavanja se razvrstimo 

Ob svetovnem dnevu 
sladkorne bolezni
skuhajte nedeljsko  

kosilo s chefom 
Urošem Štefelinom.

Se vidimo v nedeljo,
14. novembra, 

ob 10.00 na 
www.vecer.com

Več na:  
www.vecer.com/sladko-zivljenje
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Pri otrocih in mladostnikih 
še lahko dosežemo 
ozdravitev 
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Z mladimi s 
čezmerno težo 
se pediatri 
endokrinologi 
zavzeto ukvarjajo  
in jih zdravijo 
ravno zato, ker je 
pri njih bolezen, 
prediabetes, 
povratna. 

Avtorica: Lucija Petavs,  
foto: Shutterstock,  
osebni arhiv

To pomeni, da lahko z nefarmakološkimi in včasih 
tudi farmakološkimi ukrepi dosežejo ozdravitev, 
stabilizacijo telesne mase in s tem zmanjšanje tve-

ganja za poznejši razvoj sladkorne bolezni tipa 2. 
Pri otrocih in mladostnikih s čezmerno telesno maso 

gre v večini primerov za predfazo sladkorne bolezni tipa 
2, to je prediabetes, pojasnjuje doc. dr. Primož Kotnik, 
specialist pediater endokrinolog s KO za endokrinolo-
gijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike v 
Ljubljani. V tej fazi je sladkor v krvi pred obrokom in po 
njem še vedno normalen, ob testiranju inzulina pa ugoto-
vijo, da je vrednost povišana, višja kot pri osebi, ki gluko-
zo normalno presnavlja.

Ko se sladkorna bolezen tipa 2 zares 
pokaže
Povišane vrednosti inzulina, ki poskuša normalizirati 
sladkor v krvi, pa sčasoma izčrpajo beta celice v trebu-
šni slinavki, ki proizvajajo inzulin. Izločanje inzulina se 
zmanjša, takrat pa se sladkorna bolezen tipa 2 dejansko 
tudi pokaže. Čeprav gre pri otrocih in mladostnikih veči-
noma za prediabetes, pa endokrinologi opažajo, da slad-
korno bolezen tipa 2, ko se beta celice izčrpajo, dobijo vse 
mlajši ljudje, ne več le starejši od 60 let. »Ugotavljamo, da 
mladostniki, ki so vodeni pri nas, sladkorno bolezen tipa 
2 dobijo v tretji dekadi življenja,« pojasnjuje doc. Kotnik. 

Prediabetes pri otrocih
Sladkorna bolezen tipa 2 je pri mladostnikih torej redka, 
pomembna pa so stanja prediabetesa. »Če pri takem otro-
ku takoj vzpostavimo ustrezne ukrepe za normalizacijo 
ali stabilizacijo telesne mase, lahko še dosežemo povratno 

stanje, ozdravitev. S tem tudi zmanjšamo tveganje za ra-
zvoj sladkorne bolezni tipa 2. Prav zato se toliko ukvarja-
mo z mladimi! Kajti ko oseba že ima razvito bolezen, je 
veliko manjša možnost, da vzpostavimo povratno stanje. 
Pri otrocih pa lahko dosežemo do neke mere popolno oz-
dravitev,« poudarja doc. Kotnik.

Kako pediatri ugotavljajo čezmerno tele-
sno maso?
Pri nastanku sladkorne bolezni tipa 2 ima debelost po-
membno vlogo, ni pa edini razlog. Bolezen ima tudi po-
membno genetsko osnovo, pomembno pa vplivajo tudi 
dejavniki okolja. Kako pediatri opredelijo debelost? Bole-
zen in obravnavo natančno opredeljujejo različne smer-
nice, zapisana pravila, ki jim pediatri sledijo pri vodenju 
otrok s čezmerno telesno maso. »Ker gre za nivojsko 
obravnavo otroka ali mladostnika tako glede preventi-
ve kot kurative, mora te smernice poznati vsak pediater 
v primarnem zdravstvenem varstvu,« poudarja dr. Ko-
tnik. Ta pravila vsebujejo tudi preventivni programi, ki 
so jih obnovili z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje 
(NIJZ). 

Pediatri opazujejo indeks telesne mase (ITM, angl. 
body mass index, BMI), razmerje med telesno težo na 
kvadratni meter telesne površine. »Vendar ne spremlja-
mo absolutnih, temveč percentilne vrednosti. Čezmer-
no prehranjen je tisti otrok, ki ima indeks telesne mase 
nad 85. percentilom. Po domače to pomeni, da ima 85 
odstotkov otrok v splošni populaciji njegove starosti in 
spola nižje vrednosti ITM kot on,« pojasnjuje dr. Kotnik. 
Za debelost je opredeljeno stanje, kadar je ITM nad 95. 
percentilom. 

Doc. dr.  
PRIMOŽ  
KOTNIK,  
specialist pedia-
ter endokrinolog 
s KO za endokri-
nologijo, diabe-
tes in presnovne 
bolezni Pedia-
trične klinike v 
Ljubljani:

»Zame je si-
cer terapev-
tski učinek 
že, če spre-
menjenih, 
bolj zdravih 
navad nauči-
mo celotno 
družino, saj 
gre pri veči-
ni teh otrok 
za družinski 
problem.«

OTROK Z 
INDEKSOM 
TELESNE MASE 
(ITM) nad 85. 
percentilom (kar 
približno ustreza 
ITM nad 25 kg/
m² pri odraslih) 
– to so čezmerno 
prehranjeni otroci 
– je pri nas nad 20 
odstotkov, otrok 
z ITM nad 95. 
percentilom (kar 
približno ustreza 
ITM nad 30 kg/m² 
pri odraslih) – to so 
otroci z debelostjo 
– pa je od 5 do 10 
odstotkov. 

Pediatri pa ne gledajo samo šte-
vilk, kot je vrednost ITM. »Pomemb-
na je tudi družinska ogroženost pa 
ogroženost za zaplete, kot so slad-
korna bolezen, zgodnji srčno-žilni 
zapleti, ugotavljamo tudi območje 
kopičenja maščevja in podobno,« 
poudarja dr. Kotnik.

Zdravljenje
Cilj zdravljenja čezmerne prehranje-
nosti je najprej stabilizacija – pred-
vsem pri manjših otrocih –, zmanjše-
vanje telesne mase pa sledi predvsem 
pri starejših otrocih in mladostnikih, 
sploh tistih, pri katerih je rast konča-
na. Osnova zdravljenja so konserva-
tivni ukrepi, svetovanje pri prehrani 
in telesni aktivnosti ter skrajšanje 
časa, ko je otrok telesno neaktiven. 
Pediatri izključijo tudi druga bole-
zenska stanja, ki bi lahko vodila v 
debelost.

»S farmakološkim zdravljenjem 
vstopamo le tam, kjer so zapleti. Pred 
nedavnim je v klinično rabo prišlo 
zdravilo, agonist GLP-1, ki pa še ni 
razvrščeno na listo zdravil. To zdra-
vilo tudi ne bo na voljo za vse otroke 
z debelostjo, temveč v prvi vrsti pred-
vsem za zdravljenje izrazite debelosti 
z zapleti za otroke nad 12. letom 
starosti, ki so v multidisciplinarni 
obravnavi v terciarnem centru, in 
ko vsi drugi ukrepi ne pomagajo,« je 
jasen doc. dr. Kotnik. Nekaj zdravil 
imajo na voljo za zdravljenje zgodnje 
oblike familiarne genetske motnje, ki 
je je v populaciji čezmerno prehra-
njenih otrok manj kot pet odstotkov. 
Pri zdravljenju sladkorne bolezni 
tipa 2 pa je trenutno zdravilo prve 
vrste metformin, kot pri odraslih. 

Ozdravitev in vloga 
družine
Koliko takih otrok jim uspe pozdra-
viti oziroma narediti obrat v smeri 
zmanjševanja mase, je odvisno tudi 
od tega, kaj je pri posameznem otro-
ku cilj. Če je cilj terapevtskih priza-
devanj normalna telesna teža, ga red-
keje dosežejo. Če pa je cilj ustavitev 
rasti ITM ali obrat v zniževanje, pa 
je to razlog za optimizem. »Natanč-
nih podatkov in raziskav o tem, pri 
koliko odstotkih otrok nam uspe, ni-
mamo, si pa zelo želim, da bi jih sku-
paj z NIJZ izpeljali. Lahko pa rečem, 
da pri tretjini dosežemo pomemben 
učinek, pri tretjini se stanje umiri, pri 
tretjini pa o pomembnem učinku ne 
moremo govoriti. Zame je sicer uči-
nek obravnave že, če spremenjenih, 
bolj zdravih navad naučimo celotno 
družino, saj gre pri večini teh otrok 
za družinski problem. Pri otrocih, ki 
so neuspešni v obravnavi, večinoma 
tudi ni pripravljenosti v družini za 
spremembe,« pojasnjuje dr. Kotnik. 
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 Zdravstveni načrt, 
dokument, ki je 
namenjen za vrtce 
in osnovne šole, 
kjer so pomembne 
informacije 
glede vodenja 
diabetesa vsakega 
posameznega otroka 
(2010)
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Kader Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni 
presnove na Pediatrični kliniki v Ljubljani že več desetletij poučuje otroke, 
mladostnike in njihove starše, kako uspešno voditi sladkorno bolezen. 

S šolo do uspešnega 
vodenja sladkorne 
bolezni

Avtorica: Kaja Komar, foto: osebni arhiv

Ob diagnozi sladkorne bo-
lezni vsak potrebuje več 
kot le nekaj informacij 

o sami bolezni. Da bi tudi otroci 
in mladostniki lahko sami ureja-
li sladkor v krvi in bili čim manj 
odvisni od pomoči zdravstvenega 
osebja, so povabljeni na poseb-
no izobraževanje Šole dobrega 
vodenja sladkorne bolezni, ki ga 
izvajajo na Pediatrični kliniki v 
Ljubljani. Tako lahko z znanjem 
bolje obvladujejo svojo bolezen, 
postanejo bolj samozavestni in sa-
mostojni, predvsem pa bolj zdravi. 

Veliki koraki profesorja 
Matajca
Še pred 60 leti so otroci s sladkor-
no boleznijo ležali v bolnišnici 
med odraslimi bolniki s to bole-
znijo, imeli strogo dieto in preje-
mali injekcije inzulina. »Leta 1963 
pa je endokrinološki oddelek na 
Pediatrični kliniki ustanovil prof. 
dr. Lev Matajc, ki je uvedel moder-
no vodenje bolezni s samokontro-
lo in prilagajanjem odmerkov in-
zulina glede na vrednost sladkorja 
v urinu, pozneje v krvi in regulira-
no prehrano,« o zgodovini oddelka 
razloži Barbara Murn Berkopec, 
vodja edukacije na Kliničnem od-
delku za endokrinologijo, diabetes 

BARBARA MURN 
BERKOPEC,  
glavna medicinska sestra 
na Kliničnem oddeleku 
za endokrinologijo, 
diabetes in presnovne 
bolezni Pediatrične klinike 
Ljubljana: 

»Kot edukator 
moraš 
biti dober 
poslušalec, ne 
le predavatelj 
in učitelj. 
Plod dobrega 
sodelovanja 
je lahko nato 
uspešna 
edukacija in 
s tem dobro 
vodenje 
sladkorne 
bolezni.«

in bolezni presnove na Pediatrični kliniki v Ljubljani. 
Profesor Matajc je tesno sodeloval s strokovnjaki en-
dokrinološkega oddelka New England Medical Cen-
ter v Bostonu v ZDA in s francoskim profesorjem dr. 
Henryjem Lestradetom s klinike Herold iz Pariza. 
»Plod tesnega sodelovanja s prof. dr. Lestradetom je 
bila uvedba samokontrole in prilagajanje odmerkov 
inzulina ter uravnavanje prehrane pri zdravljenju 
otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo v zgo-
dnjih šestdesetih letih. Postavljeni so bili tudi temelji 
šole dobrega vodenja diabetesa pri nas.« S pomočjo 
sodelavcev je zasnoval Center za edukacijo mladih 
s sladkorno boleznijo in njihovih staršev ter Klub 
staršev – letna srečanja družin s sladkorno bolezni-
jo (1977). Po njegovi zaslugi že od leta 1966 vsako 
leto potekajo Derčevi dnevi. Leto pozneje, 1967, je 
s sodelavko prim. dr. Ljubico Brus organiziral prvi 
poletni tabor za otroke s sladkorno boleznijo v Kra-
ljevici v hrvaškem Kvarnerju, da bi se otroci lahko 
spoznali in si izmenjali izkušnje. Od leta 1992 po-
teka priljubljena kolonija oziroma poletni tabor na 
Debelem rtiču v prostorih Mladinskega zdravilišča 
Rdečega križa. Poleg tega je prof. Matajc omogočil, 
da je leta 1971 izšlo prvo glasilo Sladkorčki, ki izhaja 
še danes. Od leta 1968 in vse do smrti je vodil Zavod 
za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino 
dr. Marko Gerbec, to je današnji Center za zdravlje-
nje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični. »Poleg dia-
betesa pod njegovo delo štejemo še uvedbo zdravlje-
nja z rastnim hormonom v Sloveniji, diagnostiko in 
zdravljenje obolenj nadledvične žleze, pomembno je 
sodeloval tudi pri uvedbi nacionalnega presejalnega 
programa za prirojene motnje v delovanju ščitnice,« 
dodaja Murn Berkopčeva. 

Vsako leto več udeležencev izobraže-
vanj 
Vsa izobraževanja za otroke in mladostnike s slad-
korno boleznijo potekajo na Pediatrični kliniki v 
Ljubljani. Udeležijo se jih lahko vsi, ki so del življenja 
otroka ali mladostnika s sladkorno boleznijo. Najprej 
se izobražujejo otrok ali mladostnik z novoodkrito 
sladkorno boleznijo, njegovi starši in ožja družina, 
torej bratje in sestre, morda tudi babice in dedki, če 
z otrokom preživijo več časa. Pozneje se v proces iz-
obraževanja vključijo spremljevalci otroka v vrtcu ali 
šoli ter vzgojitelji in učitelji, ki so ob otroku skoraj 
vsak dan. »Ko smo organizirali prvo izobraževanje za 
vzgojitelje in učitelje leta 2004, je bilo na seminarju 
35 učiteljev za 21 otrok s sladkorno boleznijo. Da-
nes, ko imamo letno več kot 80 otrok z novoodkrito 
sladkorno boleznijo, pride na seminar približno 500 
vzgojiteljev in učiteljev, med njimi pa so tudi trenerji 
in kuharji,« pravi edukatorka. Seminarje organizi-
rajo tik pred začetkom novega šolskega leta, zadnji 
teden avgusta in na začetku septembra, in sicer v več 
terminih, ker je povpraševanje tako veliko. 

Dobra šola vodenja sladkorne bolezni
V šoli dobrega vodenja sladkorne bolezni sodelu-
jejo zdravnik diabetolog, diplomirana medicinska 
sestra edukatorka, zdravstveni tehniki, dietetik in 

psiholog. »Program šole je zelo obširen, zato poteka 
postopoma po korakih. Najprej sladkorno bolezen 
predstavi zdravnik diabetolog, potem edukatorka 
začne poučevati o samokontroli. Otroke in mlado-
stnike ter njihove starše naučimo meritve sladkorja 
v krvi, meritve ketonov v urinu, vodenje dnevnika 
samokontrole, torej jih učimo zapisovati vse podat-
ke o meritvah. Učimo jih, kako se aplicira inzulin, 
pojasnimo akutna stanja – hipoglikemijo, hipergli-
kemijo in ketoacidozo.« Učijo jih pravil prilagajanja 
odmerkov inzulina glede na nihanja sladkorja v krvi, 
se pogovorijo o pomenu športne aktivnosti, stresnih 
situacijah, bolezni pri diabetesu ... Poseben del izo-
braževanja je tudi prehrana, kjer se v proces edukaci-
je vključi dietetik. V času hospitalizacije imajo otroci 
in mladostniki s sladkorno boleznijo ter njihovi star-
ši tudi posvet s psihologom. »Namen dobre šole vo-
denja sladkorne bolezni je, da otroke in mladostnike 
ter njihove starše naučimo samostojnosti pri vodenju 
sladkorne bolezni. Starši so lahko ves čas šolanja o 
sladkorni bolezni ob otroku, ne glede na njegovo sta-
rost,« poudarja vodja edukacije, »in se lahko tako res 
dobro naučijo voditi sladkorno bolezen.« 

Tudi po odpustu iz bolnišnice vedno v 
oporo
Po treh do štirih tednih po odpustu iz bolnišnice 
so otroci in mladostniki vabljeni na prvi ambulan-
tni pregled, ki je bolj obširen od rednih ambulan-
tnih pregledov. »Najprej imajo vnovičen posvet pri 
dietetiku, nato gredo do edukatorke, kjer ponovijo 
najpomembnejše aktivnosti glede vodenja diabete-
sa, in pregled končajo pri zdravniku diabetologu.« 
Redni ambulantni pregledi si sledijo na približno 
tri mesece, ob vsaki spremembi zdravljenja, deni-
mo ob prehodu na inzulinsko črpalko, imajo doda-
tno izobraževanje. V primeru poslabšanja vodenja 
sladkorne bolezni oziroma ob težavah pa izvajajo t. 
i. reedukacije, ki lahko potekajo ambulantno, večino-
ma pa hospitalno in trajajo približno tri do pet dni. 
Ker se na oddelku zavedajo, da je težko spremeni-
ti toliko stvari v življenju že ob postavitvi diagnoze, 
imajo po končanem izobraževanju otroci in starši 
vedno možnost posveta z osebjem na oddelku. »Na 
začetku se slišimo tudi večkrat na teden in preveri-
mo, ali so prilagoditve odmerkov inzulina ustrezne 
glede na vrednosti sladkorja. Na samem začetku je ta 
vez še zelo pogosta. Pomembno je, da vedo, da niso 
sami.« Za osebje na oddelku je zelo pomembno, da 
se dobro poveže z otrokom in njegovimi starši. »Kot 
edukator moraš biti dober poslušalec, ne le predava-
telj in učitelj. Plod dobrega sodelovanja je lahko nato 
uspešna edukacija in s tem dobro vodenje sladkorne 
bolezni. Kot del izobraževanja o sladkorni bolezni je 
za otroke zelo dragocena tudi poletna kolonija, ki se 
je vsi veselijo in se tja radi vračajo. Tukaj se rodijo 
nova prijateljstva, spletejo tesne vezi, poleg tega pa 
se še nekaj naučimo, kaj dobrega skuhamo in veliko 
telovadimo,« predstavitev pomembnih nalog izobra-
ževalnega dela oddelka za endokrinologijo, diabetes 
in bolezni presnove na Pediatrični kliniki konča Bar-
bara Murn Berkopec.

ENDOKRINOLOŠKI ODDELEK NA PE-
DIATRIČNI KLINIKI je leta 1963 ustanovil 
prof. dr. Lev Matajc. Po njegovi upokojitvi 
je vodenje prevzel prof. dr. Ciril Kržišnik, 
in sicer vse do leta 1997, ko je nastopil 
zdajšnji predstojnik prof. dr. Tadej Batte-
lino. Profesor Matajc je ustanovil tudi šolo 
za dobro vodenje sladkorne bolezni, ki jo 
je vodila prim. Ljubica Brus. Njeno delo 
so nadaljevale medicinske sestre Marija 
Oštrbenk, Zdenka Marolt, Ivica Zupančič in 
danes Barbara Murn Berkopec ter preostale 
edukatorke Tadeja Logar Dolinšek, Ana 
Gianini, Urška Sever, Jasmina Horvat in Teja 
Sever Šraj.
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4.  
Najsodobnejša inzulinska črpalka z 
zaprto zanko 
Ne zaostajamo niti pri sodobnih tehnologijah na po-
dročju sladkorne bolezni, kjer je Slovenija po zaslugi 
ekipe Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes 
in presnovne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljublja-
na pod vodstvom prof. dr. Tadeja Battelina med vo-
dilnimi v svetu. Najsodobnejša inzulinska črpalka z 
zaprto zanko je za osebe, ki jo potrebujejo, postala ve-
liko bolj dostopna (brez doplačila). Inzulinska črpal-
ka je naprava velikosti manjšega pametnega telefona, 
ki prek tanke cevke bolniku v podkožje nadzorova-
no dovaja inzulin. Inzulinska črpalka z zaprto zanko 
na podlagi podatkov podkožnega senzorja, ki stalno 
spremlja krvni sladkor v podkožju, in sodobnih algo-
ritmov sproti prilagaja odmerke inzulina, ki jih oseba 
s sladkorno boleznijo prejema. Po potrebi pri previ-
sokih vrednostih glukoze dovaja dodatne korekcijske 
odmerke. Delovanje črpalke v samodejnem načinu 
pomembno izboljša kakovost življenja in izboljša čas, 
ko so vrednosti sladkorja v krvi dobro urejene (torej v 
ciljnem območju). Zdravljenje z inzulinsko črpalko je 
večinoma omejeno na ljudi s sladkorno boleznijo tipa 
1, ki je najzahtevnejša za vodenje. 

5.  
Sodobni senzorji za kontinuirano merje-
nje sladkorja v krvi v realnem času
Na voljo imamo tudi sodobne senzorje za kontinui-
rano merjenje glukoze v resničnem času in s skenira-
njem, ki omogočajo dober vpogled v stanje in nihanja 
sladkorja v krvi, posledično pravilno ukrepanje in 
boljšo urejenost sladkorne bolezni. Tako lahko kadar-
koli in kjerkoli preverijo svojo vrednost krvnega slad-
korja, nekateri sistemi pa z alarmi dodatno opozarjajo 
na izrazito padanje ali naraščanje glukoze. Predvsem 
za ljudi, ki so bolj ogroženi za prenizke vrednosti 
glukoze, se zdravijo z bolj zahtevnimi in zapletenimi 
inzulinskimi shemami ali inzulinsko črpalko, to po-
meni pomemben korak naprej.

Medicinsko osebje Klinike za interno medicino v UKC 
Maribor, tako zdravniki internisti kot diplomirane in 
srednje medicinske sestre, smo se zelo zgodaj ob iz-

bruhu epidemije začeli vključevati v obravnavo bolnikov, okuže-
nih s SARS-CoV-2. Ob tem smo bili seveda še vedno odgovorni 
za bolnišnično zdravljenje akutnih nekovidnih bolnikov, ki so bili 
sprejeti na različne oddelke interne medicine, kot tudi za redno 
ambulantno obravnavo kroničnih bolnikov. Za delo na manjših 
oddelkih, kjer so prerazporeditve medicinskega kadra na kovidna 
delovišča pomenile pomemben kadrovski primanjkljaj, je bilo to 
velik izziv. Bili smo dodatno obremenjeni, ob tem pa čisto človeško 
zaskrbljeni tako za bolnike kot tudi nas osebno in naše najbližje. 

Telemedicinsko delo z ljudmi s sladkorno boleznijo
V času pred cepljenjem je delo v bolnišnici v času epidemije zah-
tevalo visok davek.

Kot diabetološki tim smo zavezani ljudem s sladkorno bolezni-
jo nuditi najustreznejšo strokovno, diagnostično in terapevtsko 
obravnavo. Ob tem smo tudi edukatorji, motivatorji, bolnikom se 
trudimo nuditi zelo potrebno psihološko oporo. 

V času epidemije smo bili zaradi 
kadrovskih, prostorskih in zdravstve-
nih omejitev postavljeni pred težke 
odločitve. Že hitro po razglasitvi epi-
demije in popolni zapori družbe smo 
dojeli, da nas naši bolniki kljub vsem 
omejitvam potrebujejo. Preusmerili 
smo se na telemedicino, ki je lahko 
za določene razmere učinkovit način 
obravnave, nikakor pa ne more nado-
mestiti osebnega stika. Vse naročene 
bolnike smo kontaktirali po telefonu, 
kar nam je omogočilo, da smo lah-
ko ukrepali individualno. Tako smo 
prepoznali bolnike, ki so potrebovali 
dodatno diagnostično in terapevtsko 
ukrepanje. Bolniki so bili tako deležni 

ustreznega diagnostično-terapevtskega ukrepa, lahko samo pred-
pisa dodatnega zdravila, lahko pa tudi celostne obravnave z eduka-
cijo, uvajanjem novih tehnologij in naprednih načinov zdravljenja. 
To nam je omogočalo, da smo bolnike kljub omejitvam obravnava-
li po najsodobnejših smernicah.

Kovidna obravnava ni enakovredna osebnemu 
pregledu
Ljudje s sladkorno boleznijo so s takšnim načinom obravnave tudi 
v času epidemije v stiku z diabetologom in drugimi člani diabeto-
loškega tima. Zavedamo se, da obravnava ni enakovredna oseb-
nemu pregledu v ambulantah, vendar večina bolnikov in njihovih 
svojcev razume nastale razmere in ceni naš trud, kot mi razumemo 
in spoštujemo pričakovanja in potrebe ljudi s sladkorno boleznijo.

Pred nami je še nekaj težkih mesecev spopadanja z epidemi-
jo. Sebe in svoje najbližje lahko zaščitimo z ustreznimi ukrepi, v 
prvi vrsti s cepljenjem, ki ga priporočamo vsem osebam s slad-
korno boleznijo. Zaupam v znanost, tehnologijo in napredek. 
Tako kot naši bolniki zaupajo nam, tako jaz zaupam znanstve-
nikom in strokovnjakom, ki so omogočili razvoj cepiv. Velika 
večina zaposlenih na našem oddelku je cepljenih, takoj ko je bilo 
mogoče, so se cepili tudi naši svojci. Z zadostno precepljenostjo 
ne bomo zaščitili pred boleznijo le sebe, s tem bomo učinkovi-
to razbremenili zdravstveni sistem in omogočili ustrezno zdra-
vstveno oskrbo vsem bolnikom, ki jih zdaj pod bremeni kovida 
zmoremo enakovredno obravnavati. 

Obravnava bolnikov 
s sladkorno boleznijo 
v času epidemije 
COVID-19
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Specialista internista z Od-
delka za endokrinologijo in 
diabetologijo UKC Maribor 
Urška Kšela in Mitja Krajnc 
sta osvetlila največje novosti 
in poudarke s tega področja 
v zadnjih nekaj letih.

Najpomembnejše novosti na 
področju sladkorne bolezni

Avtorja: Urška Kšela*, Mitja Krajnc**,
foto: Shutterstock, Andrej Petelinšek

Sladkorna bolezen je skupen 
izraz za raznoliko skupino 
motenj, pri katerih se pojavlja 

povišana vrednost sladkorja (glu-
koze) v krvi. Ta lahko dolgoročno 
vodi v številne zaplete, povezane s 
povečano zbolevnostjo in smrtno-
stjo oseb s sladkorno boleznijo. Bo-
lezen prizadene celoten organizem 
od glave (npr. demenca, možganska 
kap) do pet (npr. boleča okvara živ-
cev na nogah). Pri močno povišanih 
vrednostih glukoze se lahko pojavi-
jo tudi nenadno nastali zapleti, ki 
neposredno ogrozijo življenje bol-
nika. 

1.  
Sladkorna bolezen je bole-
zen več organov
V grobem sladkorno bolezen raz-
delimo na tip 1, tip 2, nosečnostno 
sladkorno bolezen in preostale tipe 
(npr. kot posledico bolezni trebu-
šne slinavke, zdravil, okvare enega 
gena). Sladkorna bolezen je podro-
čje intenzivnega raziskovanja ter 
vedno novih odkritij in spoznanj. 
Posledično se pojavljajo novi pre-
dlogi razdelitev, npr. dodatna deli-
tev sladkorne bolezni tipa 2 na pod-
tipe. Ti se v praksi rutinsko še ne 
uporabljajo, bodo pa v prihodnosti 
najverjetneje pomembno vplivali na 
odločitev o načinu zdravljenja. 

2.  
Priča smo epidemiji slad-
korne bolezni tipa 2
Najpogostejša je sladkorna bolezen 
tipa 2, ki ima pomembno genetsko 
osnovo, hkrati pa je izrazito pove-
zana z življenjskim slogom in de-
belostjo. Pogosto so ji pridruženi še 
povišan krvni pritisk in motnje pre-
snove maščob, kar dodatno vpliva 
na pojavljanje zapletov. V nasprotju 
s sladkorno boleznijo tipa 1 vsaj na 
začetku inzulina ne primanjkuje, 
navadno ga je celo preveč, nezado-
sten pa je njegov učinek na tarčna 

tkiva. Na žalost po vsem svetu še vedno opa-
žamo epidemijo sladkorne bolezni tipa 2 s po-
rastom števila obolelih. 

Za sladkorno bolezen tipa 1 je značilna 
avtoimunska okvara celic trebušne slinavke, 
ki proizvajajo inzulin, kar praviloma vodi v 
hudo pomanjkanje, ki se lahko ustrezno zdra-
vi samo z nadomeščanjem inzulina v obliki 
injekcij. Pri polno izraženi obliki je takšno 
zdravljenje življenjskega pomena.

3.  
Nove terapije imajo poleg znižanja  
sladkorja v krvi še širše učinke
V zadnjih letih smo na področju zdravljenja 
sladkorne bolezni tipa 2 dočakali več po-
membnih novosti. Med njimi sta dve skupi-
ni zdravil, ki sta pridobili pomembno mesto 
v smernicah zdravljenja: zaviralci SGLT2 in 
agonisti receptorjev GLP-1. Za obe skupini so 
raziskovalci dokazali, da imata poleg ugodne-
ga učinka na sladkor v krvi tudi srčno-žilne 
koristi. Zadnje je pri ljudeh s sladkorno bole-
znijo izjemno pomembno, saj so zaradi njih 
najbolj ogroženi. Zaviralci SGLT2, ki se je-
mljejo enkrat na dan v obliki tablete, delujejo 
na ledvice, tako da se del sladkorja v krvi iz 
krvi izloči v seč. Posledično se zniža sladkor 
v krvi, zaradi izgube kalorij pa navadno ne-
koliko tudi telesna teža. Presenetljivo ugodni 
in zaščitni so tudi učinki na ledvice. Nekoliko 
pogostejša, predvsem pri ženskah, so pri je-

manju teh zdravil blažja vnetja sečil in spolo-
vil, zaradi česar je treba upoštevati priporočila 
za njihovo preprečevanje, s katerimi seznani-
mo ljudi ob uvedbi zdravila. 

Agonisti receptorjev GLP-1 posnemajo de-
lovanje glukagonu podobnega peptida 1, hor-
mona, ki se izloča v prebavilih. Zdravila pov-
zročijo povečanje izločanja hormona inzulina 
in zmanjšanje izločanja glukagona. Poveča se 
občutek sitosti in upočasni praznjenje želod-
ca, kar blagodejno vpliva na telesno težo. Eno 
od zdravil iz te skupine bo kmalu registrirano 
tudi za zdravljenje debelosti. Najpogosteje se 
agonisti GLP-1 dajejo enkrat na teden v obliki 
podkožne injekcije, kmalu pa bo na voljo prvo 
zdravilo iz te skupine v obliki dnevne tablete. 

Zaradi precej visoke cene je Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije nekoliko omejil 
predpisovanje teh zdravil, tako da jih ne mo-
remo predpisati vsem bolnikom. Pri redkih 
bolnikih ta zdravila povzročijo slabost, bru-
hanje ali drisko, ki pa so navadno blagi in sča-
soma minejo. Za uporabo obeh skupin zdravil 
obstaja nekaj zadržkov, kar je treba pred pred-
pisom preveriti. 

Vzporedno z razvitim svetom smo v Slo-
veniji začeli uporabljati tudi nova inzulinska 
zdravila, ki so za nekatere ljudi ugodnejša z 
vidika trajanja in vrha delovanja ter predvsem 
manjše nevarnosti za prenizke vrednosti slad-
korja v krvi (hipoglikemije). V prihodnjih le-
tih pričakujemo še nekaj novosti na področju 
zdravil. 

Lani so bila izdana 
sveža slovenska 
priporočila o 
prehrani in telesni 
dejavnosti pri 
sladkorni bolezni 
tipa 2. Oboje kljub 
vsem zdravilom 
in sodobnim 
tehnologijam 
predstavlja 
temelj zdravljenja 
sladkorne bolezni, 
velikokrat pa lahko 
pojav bolezni 
celo preprečita. 
Obenem je ta 
način zdravljenja 
dostopen, splošno 
koristen in poceni.

V Sloveniji imamo 
na voljo vsa 
pomembna zdravila 
in tehnologije 
za zdravljenje 
sladkorne bolezni, 
na kar smo lahko 
upravičeno 
ponosni, saj na tem 
področju dohajamo 
najrazvitejše 
države. 

MLADI BOLNIKI ZAHTEVAJO SPREMEMBO OBRAVNAVE

V zadnjih letih zaradi modernega načina življenja s sedečim delom, z manj 
fizične aktivnosti, s povečevanjem telesne teže, z nezdravo prehrano, narašča 
število obolelih s sladkorno boleznijo tipa 2. V ambulantah se zato srečuje-
mo s čedalje mlajšimi bolniki, ki ob predpisu ustreznega zdravljenja z zdravili 
zahtevajo še poglobljeno edukacijo o spremembi življenjskega sloga. Samo s 
predpisom moderne terapije pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 ne more-
mo pričakovati dolgoročno dobrih učinkov zdravljenja.

V zadnjih letih veliko govorimo tudi o prehodu (tranziciji) mladih oseb s slad-
korno boleznijo, ki ob polnoletnosti prehajajo iz oskrbe pediatričnega tima na 
ljubljanski kliniki v oskrbo ene od diabetoloških ambulant za odrasle. Na pre-
hodu iz adolescence v odraslost so ljudje pogosto ranljivejši, slabše sodelujejo 
pri zdravljenju, izpuščajo kontrolne preglede in imajo posledično slabše ure-
jen sladkor v krvi ter večjo možnost zapletov. Še bolj pomembni kot sicer so 
psihosocialni vidiki bolezni. Od odraslih pričakujemo, da več postorijo sami 
in potrebujejo manj podpore. Starši pri zdravljenju vse manj sodelujejo. Zato si 
želimo, da je prehod iz ene v drugo ambulanto načrtovan, postopen in uskla-
jen med osebo s sladkorno boleznijo, širšo družino in timoma, med katerima 
oseba prehaja. Za nekatere je prehod težji, praviloma pa s skupnimi napori še 
nadgradimo potrebno znanje in veščine za samovodenje ter uspešno nadalju-
jemo zdravljenje.

Zavedamo se, da 
telemedicinska obravnava 
ni enakovredna osebnemu 
pregledu, vendar večina 
ljudi s sladkorno boleznijo 
razume nastale razmere 
in ceni naš trud, kot mi 
razumemo in spoštujemo 
njihova pričakovanja in 
potrebe.

Avtorica: Urška Kšela

Epidemija koronavirusne bolezni 19 je 
pred nas postavila velike strokovne pa 
tudi organizacijske in psihološke izzive.

 *Urška Kšela 
je specialistka 
internistka in 
predstojnica 
Oddelka za 
endokrinologijo in 
diabetologijo UKC 
Maribor.

**Dr. Mitja Krajnc 
je specialist 
internist na 
Oddelku za 
endokrinologijo in 
diabetologijo UKC 
Maribor.
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O sladkorni 
bolezni tipa 2
Sladkorna bolezen tipa 2 je kronična bolezen, 
ki ima lahko hude zdravstvene posledice1 2
Sladkorna bolezen tipa 2 se razvije počasi in tekom življenja postopoma napreduje. 
Je kronična bolezen, ki prizadene številne organske sisteme:

,

Možganska kap
Pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 sta možganska kap ali srčni infarkt s smrtnim 
izidom 2–4-krat pogostejša kot pri osebah, ki sladkorne bolezni nimajo.3 4

Odpoved ledvic
Poškodbe krvnega ožilja 
lahko povzročijo odpoved 
ledvic.9

Periferna arterijska bolezen
Pojavijo se lahko nadaljnje težave, kot so bolečine v nogi, 
razjede, pešanje mišic, ki lahko privedejo tudi do izgube 
uda.9

Bolezni živčevja
Poškodba živca je lahko sprva neopazna, nato pa privede do 
razjed, resnih vnetij in v skrajnem primeru do amputacije uda.9

Težave z vidom
Težave z vidom so pogost zaplet pri 
sladkorni bolezni tipa 2 in lahko 
povzročijo slepoto.5

Srčni infarkt
Pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 je 
tveganje za srčni infarkt podobno visoko kot 
pri osebah, ki so ravnokar preživele srčni infarkt.6

Čezmerna telesna masa in debelost
Skoraj 90 % oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 se sooča 
s čezmerno telesno maso ali debelostjo,7 ki povečujeta 
tveganje za prezgodnjo smrt, največkrat zaradi 
srčno-žilnih bolezni.8

Reference:
1. International Diabetes Federation. Dostopno na: https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/cardiovascular-disease/cvd-report.html. Datum dostopa: 
april 2020. 2. Low Wang CC, et al. Circulation 2016;133:2459–2502. 3. Almdal T, Scharling H, Jensen JS, et al. Archives of internal medicine. 2004;164:1422–1426. 
4. Fox C, Coady S, Sorlie P, et al. JAMA. 2004;292(20):2495–2499. 5. Ting D, et al. Clin Exp Opthalmol 2016;44:260–277. 6. Schramm TK, et al. Circulation 
2008;117:1945–1954. 7. World Health Organization. Dostopno na: http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_obesity.pdf. Datum dostopa: april 2020. 
8. Whitlock G, et al. Lancet 2009;373:1083–1096. 9. International Diabetes Federation. Dostopno na: http://www.diabetesatlas.org/. Datum dostopa: april 2020. 

,

Sladkorno bolezen tipa 2 lahko obvladujemo glede na svoje potrebe 
Osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 lahko same obvladujejo svojo bolezen in tako zmanjšajo tveganje 
za dolgoročne zaplete, in sicer z uravnavanjem sladkorja v krvi, telesne mase ter obvladovanjem 
dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, kot sta visok krvni tlak in povišan holesterol.9

V začetnih fazah razvoja sladkorne bolezni tipa 2 lahko na uravnavanje sladkorja v krvi in telesne mase 
vplivamo s spremembo življenjskega sloga, kar vključuje zdravo uravnoteženo prehrano in redno 
telesno aktivnost. Če bolezen napreduje, lahko osebni zdravnik predlaga zdravljenje z zdravili, 
ki pomagajo pri obvladovanju kronične bolezni.9

Novo Nordisk d.o.o., Ameriška ulica 2, Ljubljana, T 01 810 8700, E info@novonordisk.si, S www.novonordisk.si ali www.novonordisk.com.
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Primarna zdravstvena raven oziroma družinski 
zdravniki imajo pomembno vlogo pri obravnavi 
oseb s sladkorno boleznijo, saj so preventivna 
zdravstvena dejavnost ter stalen stik in nadzor 
nad bolniki s kroničnimi boleznimi glavni za 
ohranjanje kakovosti življenja bolnikov. 

Moč družinskega 
zdravnika je stalen stik 
in preventiva

Avtorica: Maja Nabernik, foto: Shutterstock, osebni arhiv

Družinski zdravniki, ki svoje 
bolnike praviloma pozna-
jo najbolje, se usmerjajo v 

zgodnje odkrivanje bolezni in pra-
vočasno uvedbo ustreznega zdravlje-
nja ter spodbujajo izvajanje stalnega 
nadzora nad urejenostjo sladkorne 
bolezni, ki skrajšuje življenje in vpli-
va na njegovo kakovost. 

Pandemija COVID-19 je negativ-
no vplivala tudi na obravnavo oseb 
s sladkorno boleznijo, dostopnost 
do zdravnikov je bila in je še vedno 
slabša kot prej, večinoma je komuni-
kacija potekala prek telefonskih kli-
cev in elektronske pošte. »V ambu-
lantah manjših zdravstvenih postaj 
smo imeli ob strogem upoštevanju 
ukrepov določeno prednost glede 
možnosti pripustitve do zdravnika 
na pregled. Več mesecev pa nismo 
smeli izvajati preventivnih progra-
mov presejanja na dejavnike tvega-
nja za sladkorno bolezen in srčno- 
žilne bolezni, številne medicinske 
sestre so bile premeščene na druga 
delovišča. Spremljanje kroničnih 
bolnikov z že postavljeno diagnozo 
se je zožilo večinoma na obravnave 
na daljavo, s klici in elektronsko po-
što,« pojasnjuje specialistka splošne 
medicine Mojca Rebol Zadravec iz 
Zdravstvene ambulante Pesnica in 
dodaja, da je pandemija vplivala tudi 
na življenje ljudi, saj so se v tem času 

več zadrževali doma, se manj gibali, 
nekateri so tudi več jedli, kar se je 
kazalo na povečanju telesne mase, 
ki je glavni dejavnik tveganja za 
nastanek ali poslabšanje sladkorne 
bolezni.

Če bi dovolj zgodaj v življenju 
ozavestili, kako resna je sladkor-
na bolezen in kako hude so njene 
posledice, pri mnogih do njenega 
nastanka sploh ne bi prišlo, je pre-
pričana Mojca Rebol Zadravec. »Za 
večino (do 70 odstotkov) primerov 
je namreč odgovorna predhodno 
nastala debelost (indeks telesne 
mase večji od 30). Ko osebi postavi-
mo diagnozo sladkorne bolezni, se 
ozaveščanje o tem, kaj ta bolezen je 
in kakšen življenjski slog je prime-
ren, s strani timov družinske me-
dicine še okrepi. Deležni so nasve-
tov o zdravi prehrani, zadostnem 
gibanju, nudimo jim podporo pri 
zmanjševanju telesne mase, uvaja-
mo zdravila. Nekateri pri tem zgle-
dno sodelujejo, se trudijo, spozna-
vajo svojo bolezen in se jo sčasoma 
naučijo obvladovati. Eni so pri tem 
bolj, drugi manj zavzeti. Tudi sto-
pnja zavedanja o resnosti zapletov 
je pri posameznikih različna.« 

Neurejen oziroma povišan slad-
kor v krvi povzroča t. i. poškodbe 
majhnih in večjih žil v vseh organih 
telesa, najbolj pa v očeh, ledvicah 

in živčevju. »Bolezni ožilja se pri 
sladkornih bolnikih zaradi pospe-
šene ateroskleroze, sploh če imajo 
ob visokem sladkorju povišan tudi 
holesterol in krvni tlak, pojavljajo 
dosti prej in pogosteje kot pri preo-
stali populaciji. Zaradi tega sladkor-
ni bolniki umirajo prej,« opozarja 
Alenka Simonič, dr. med. spec., ki 
deluje v splošni ambulanti Zdra-
vstvenega doma Ormož. 

Da bi se izognili zapletom, mo-
rajo bolniki poskrbeti za čim boljšo 
urejenost sladkorne bolezni (vre-
dnosti sladkorja v krvi na tešče med 
4 in 7 mmol/l, delež glikiranega 
hemoglobina manj kot sedem od-
stotkov). V ustrezno nizkem obmo-
čju naj bodo tudi krvne maščobe. 
Zdrava prehrana in dovolj gibanja 
ter skrbno izvajanje samokontro-
le sladkorja v krvi, krvnega tlaka 
in telesne mase so poleg rednega 
jemanja prepisanih zdravil glav-
ni pri obvladovanju bolezni. »Za 
urejenost sladkorne bolezni naj se 
trudijo vsak dan,« poudarja Rebol 
Zadravčeva.

V skladu s smernicami ob ne-
farmakoloških ukrepih zdravniki 
že zelo zgodaj uvedejo zdravila z 
namenom, da bi čim prej dose-
gli znižanje ravni sladkorja v krvi, 
krvnih maščob, krvnega tlaka ter 
zmanjšanje čezmerne telesne mase. 
»Novejša zdravila za uravnava-
nje sladkorja v krvi pripomorejo 
k temu, da osebe zelo zgodaj v po-
teku zdravljenja zaznajo pozitivne 
učinke. Ko opazijo, da se jim tele-
sna masa dejansko zmanjšuje, da 
se sladkor v krvi ustali v območju 
normale in se izboljšajo tudi preo-
stali laboratorijski parametri, da so 
bolj gibljivi in pridobivajo splošno 
telesno zmogljivost, je njihova za-
vzetost za zdravljenje in vzdrževa-
nje novega življenjskega sloga večja. 
S tem dejansko upočasnijo procese 
staranja v telesu in seveda zmanj-
šajo tveganja za nastanek zapletov 
srčno-žilnih bolezni.«

Zdravljenje sladkorne bolezni 
postaja zaradi novejših zdravil pre-
prostejše, učinkovitejše, nekatera 
zdravila se prejemajo le enkrat na 
teden. Zdravila lahko uvajajo dru-

žinski zdravniki, napotitve k specia-
listom diabetologom niso potrebne. 
»Zdravila iz novejših skupin antidi-
abetikov imajo odlične učinke tudi 
na zmanjšanje  telesne mase, na 
zaščito žil in s tem na zmanjšanje 
številnih poznih zapletov. Ta nova 
zdravila bolniki odlično sprejema-
jo, saj so rezultati hitro vidni. Ne-
redko lahko nekatera zdravila celo 
ukinjamo, sladkor, tlak in holesterol 
se šolsko uredijo, bolniki pa kar na 
novo zaživijo,« pojasnjuje Alenka 
Simonič.

Nacionalni inštitut za javno 
zdravje je leta 2020 uvedel projekt 
Odkrijmo sladkorno. Preliminarni 
rezultati so pokazali, da je pri pre-
bivalcih Slovenije, starih 18 let ali 
več, kar 79 tisoč takšnih z neodkrito 
sladkorno boleznijo. Sogovornici se 
strinjata, da sta zato še posebej po-
membna redno izvajanje preventiv-
nih pregledov in ozaveščenost ljudi. 
Osebe, ki pri sebi prepoznajo dejav-
nike tveganja za nastanek sladkorne 
bolezni, lahko pri svojem izbranem 
zdravniku same izrazijo pobudo za 
izvedbo laboratorijske kontrole ali 
preventivnega pregleda, ob tem pa 
naj čim prej podvzamejo ukrepe za 
bolj zdrav življenjski slog. 

Programi preventivne obravna-
ve in vodenja kroničnih bolnikov v 
ambulantah družinske medicine so 
dobro zastavljeni. »Treba jih je samo 
dosledno izvajati, kjer pa trčimo ob 
težavo preobremenjenosti timov 
zaradi prevelikega števila opredelje-
nih oseb na enega zdravnika in po-
manjkanje družinskih zdravnikov. 
Dogaja se, da nam na letni ravni ne 
uspe izpeljati vseh zastavljenih pre-
ventivnih pregledov, pa tudi število 
kontrolnih obiskov kroničnih bol-
nikov bi lahko bilo večje,« poudarja 
Mojca Rebol Zadravec. 

»Pri vodenju vsakega kronič-
nega bolnika je še vedno najpo-
membnejši odnos  med bolnikom 
in zdravnikom, zaupanje med nji-
ma ter  zdravnikovo znanje in pre-
pričanost o določenem zdravilu in 
določenem ukrepu. To pacienti pre-
poznajo, temu verjamejo in posle-
dično tudi sledijo,« sklene Alenka 
Simonič.

ALENKA 
SIMONIČ,  
dr. med. spec., 
iz Splošne 
ambulante 
Zdravstvenega 
doma Ormož:

»Pri vode-
nju vsakega 
kroničnega 
bolnika je 
še vedno 
najpomemb-
nejši od-
nos med 
bolnikom 
in zdravni-
kom.«

MOJCA 
REBOL 
ZADRAVEC,  
specialistka 
splošne 
medicine iz 
Zdravstvene 
ambulante 
Pesnica:

»Za ureje-
nost sladkor-
ne bolezni 
naj se trudijo 
vsak dan.«
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S sodobnimi metodami in pripo-
močki zdravljenja je lahko bo-
lezen urejena in vodena, žal pa 

so kronični zapleti še vedno pogosti. 
Med njimi je tudi t. i. diabetična noga 
oziroma spremembe na nogi zaradi 
motenj v prekrvitvi ali okvari živcev, 
zaradi katerih so bolniki bolj ogrože-
ni za nastanek razjed in poškodb ter 
pozneje propad tkiva, čemur rečemo 
gangrena. Tveganje za amputacijo 
stopala ali noge je namreč pri njih kar 
petnajstkrat večje kot pri osebah brez 
sladkorne bolezni. 

Bolečina je varovalka
Pri kroničnih zapletih gre za trajne 
okvare organov, organskih sistemov 
ali tkiv, pogosto so rezultat dolgo-
trajne metabolične neurejenosti. »V 
grobem kronične zaplete delimo v 
dve skupini, na mikrovaskularne in 
makrovaskularne zaplete, glede na 
to, ali so prizadete pretežno male ali 
velike žile,« uvodoma pojasni prof. 
dr. Vilma Urbančič Rovan, vodja di-
abetološkega oddelka na Kliničnem 
oddelku za endokrinologijo, diabetes 
in bolezni presnove UKC Ljubljana. 
Med makrovaskularne sodijo priza-
detost srčnih, možganskih in arterij 
na nogah, med mikrovaskularne pa 
diabetična retinopatija (prizadetost 
očesne mrežnice), diabetična ne-
vropatija (prizadetost živčevja) in 
diabetična nefropatija (prizadetost 
ledvic). Med pogostimi zapleti je t. i. 
diabetično stopalo, ki pa ne pomeni 
stopala človeka s sladkorno boleznijo, 
temveč gre za spremembe na stopalu 
sladkornega bolnika, ki nastanejo kot 
posledica kroničnih zapletov sladkor-
ne bolezni. »Z izrazom označujemo 
bolno nogo človeka s sladkorno bo-
leznijo, pri kateri gre bodisi za okva-
ro živčevja bodisi motnje v arterijski 
prekrvitvi, lahko oboje hkrati, na 
nogi se lahko pojavi razjeda ali okuž-
ba.« Medtem ko so motnje prekrvitve 
nekako splošno razumljive, je veliko 

težje razložiti, kaj se dogaja pri ne-
kom, ki ima okvaro živcev na nogah. 
»Diabetična nevropatija prizadene 
senzorične živce, ki posredujejo ob-
čutek za dotik, za vroče, hladno, za 
položaj telesa v prostoru. Temu reče-
mo negativni simptomi, ker človek ne 
čuti tistega, kar bi moral, in bolečin-
skih dražljajev ne registrira pravilno.« 
Takšnemu bolniku se bo, če bo noge 
namočil v vrelo vodo, ta zdela mlač-
na. Če bo pohodil oster predmet, ga 
ne bo bolelo, prav tako ne kamen ali 
črepinja v čevlju, ki ga lahko ranita, 
rano pa bo opazil šele, ko se bo po-
javila okužba, ki bi lahko privedla do 
amputacije. »Ne rečejo zaman, da je 
bolečina božji dar,« spomni diabeto-
loginja, »bolečina je tista varovalka, ki 
nam pomaga, da prepoznamo nekaj, 
kar nam škodi, in se umaknemo.« 

Presejalni testi za pravilno 
oceno 
Do hujših zapletov pri sladkorni bole-
zni ne pride čez noč, začnejo se lahko 
že pred diagnozo oziroma v fazi pred-
diabetesa, ko je raven sladkorja v krvi 
višja od normalne, a ne dovolj viso-
ka, da bi postavili diagnozo. Te osebe 
pogosto nimajo simptomov, njihovo 
splošno počutje je dobro. »Vendar je 
že minimalno povišan sladkor dovolj 
za razvoj kroničnih okvar. Nered-
ko dobimo že izraženo nevropatijo 
ob ugotovitvi sladkorne bolezni pri 
bolniku, ki je bil prej nekaj let brez 
simptomov zvišanega sladkorja v 
krvi ali pa je imel le preddiabetes.« Ni 
pomembna le zgodnja diagnoza same 
bolezni, temveč tudi odkrivanje in 
zdravljenje njenih posledic, zato so za 
vse priporočljivi preventivni pregledi 
pri specialistih. Na pregledu se z bol-
nikom najprej pogovorijo o težavah, 
sledijo pregled nog (barva in kako-
vost kože ter nohtov, morebitne de-
formacije) ter enostavne preiskave za 
osnovno oceno živčevja in arterijske 
prekrvitve. »Najprej potipamo pulze 
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nas vsak 
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vrat. Če 
ima nekdo 
akuten 
problem, 
lahko pride 
med sedmo 
in osmo in 
bo gotovo 
pregledan.«

na stopalu in če so ti tipni, je to neka 
groba ocena dobre arterijske prekrvi-
tve. Živce testiramo tako, da se kože 
na podplatu dotikamo s posebno naj-
lonsko nitko, ki se ji reče monofila-
ment in se pod določenim pritiskom 
upogne. Kdor to čuti, čuti tudi vse ti-
sto, kar bi ga ogrožalo, in temu se reče 
varovalna oziroma zaščitna občutlji-
vost. Drugi test je občutek za vibraci-
jo, naredimo ga z glasbenimi vilicami 
in preverimo, ali človek zaznava, ne le 
da smo se ga dotaknili, ampak tudi to, 
da trese. Kdor čuti oboje, je relativno 
varen.« Pri pregledih lahko ugotovijo 
tudi bolečo nevropatijo, to so spon-
tane bolečine brez nekega bolečega 
dražljaja. 

Vsak delovnik odprta vrata 
za vsakogar
Najpomembnejši preventivni ukrep 
pred zapleti je torej dobro vodenje 
sladkorne bolezni. »Vsekakor poma-
ga dobra urejenost sladkorja, pa tudi 
opustitev stvari, ki okvarijo živčevje, 
v prvi vrsti torej alkohol in cigarete, 
pomembne so urejene maščobe v 
krvi, redna telesna aktivnost, zdrava 
telesna teža, vse tisto, kar sodi k zdra-
vemu življenjskemu slogu. A če ima 
nekdo nevropatijo, se mora naučiti 
z njo živeti,« poudarja diabetologi-
nja, »zato na preventivnem pregledu 
vsakega bolnika tudi izobražujemo 
in mu pojasnimo, na kaj naj bo po-
zoren, česa naj se izogiba, kdaj naj 
poišče pomoč in podobno«. V spe-
cialistični diabetološki ambulanti 
v UKC Ljubljana imajo za bolnike 
vedno odprta vrata.  »Naša ambulan-

ta obstaja že od leta 1990 in bolniki 
vedo, da imamo pri nas vsak delov-
nik uro odprtih vrat. Če ima nekdo 
akuten problem, lahko pride med 
sedmo in osmo pred ambulanto in 
bo gotovo pregledan. Med prvim za-
prtjem marca 2020 smo sicer nehali 
izvajati preventivne preglede, vendar 
niti za trenutek nismo zaprli vrat za 
zdravljenje razjed in akutnih vnetij. 
Okrepili smo svetovanje po telefonu, 
prek telefona ali elektronske pošte 
so nam bolniki lahko pošiljali slike 
nog.« Se pa diabetologinja strinja, 
da se telemedicina pri boleznih nog 
ne obnese najbolje. »Zato smo veliko 
bolj človeško in pametno pristopili 
kot npr. Angleži ali Američani. V pri-
znani reviji Diabetes Care sem brala 
članek Povest o dveh mestih (A Tale 
of Two Cities) o izkušnjah iz Los An-
gelesa in Manchestra, dveh prizna-
nih centrov za zdravljenje diabetične 
noge, kjer so skoraj hermetično za-
prli ambulante, drastično zmanjšali 
obravnavo bolnikov, omejili osnovne 
preiskave krvi in rentgensko slikanje. 
Pri nas pa smo se za vsakogar s svežo 
patologijo, za kogar smo ocenili, da 
potrebuje nujno žilno diagnostiko, 
uspeli dogovoriti z angiologi.« Kdor 
je potreboval pomoč, jo je tudi dobil. 
Nekateri ljudje s sladkorno boleznijo 
so sicer manj disciplinirani in so v 
zadnjih mesecih postali še bolj brez-
brižni do svojega zdravja. »Želeli bi si 
več takšnih bolnikov, ki so motivira-
ni, sodelujoči, ki pridejo z željo, da bi 
skupaj poskusili poiskati rešitev,« po-
govor sklene dr. Urbančič Rovanova. 

Življenje s sladkorno boleznijo od bolnika 
zahteva veliko samodiscipline,  
redno spremljanje sladkorja v krvi,  
zaradi možnih zapletov pa tudi  
vsakodnevno opazovanje svojega telesa.

Nad zaplete  
s pogovorom in 
sodelovanjem 
z zdravnikom

NOGE

MALE IN
VELIKE ŽILE

LEDVICE

OČESNA
MREŽNICA

SRCE

PRI KRONIČNIH 
ZAPLETIH GRE 
ZA TRAJNE 
OKVARE 
ORGANOV, 
ORGANSKIH 
SISTEMOV ALI 
TKIV.

Kronična ledvična bolezen

Kaj je kronična 
ledvična bolezen?

Pri kronični ledvični 
bolezni (KLB) se 
delovanje ledvic 
sčasoma poslabšuje.1

Kaj je glavna  
vloga ledvic?

Filtriranje krvi ter odstranjevanje 
odpadkov in odvečne vode iz telesa.2 
Vsako minuto se prefiltrira pol 
skodelice krvi in tako nastaja urin.2

2 od 3 primerov KLB 
sta posledica sladkorne 
bolezni in visokega 
krvnega tlaka.5 

Povezani zapleti

KLB je znana kot 
»pomnoževalka 
bolezni«, saj se pogosto 
pojavlja v sklopu več 
sočasnih bolezni.7

Z nadaljnjim slabšanjem 
delovanja ledvic se bolniki 
soočajo s povečanim 
tveganjem za pojav drugih 
zapletov, vključno z anemijo 
in hiperkaliemijo.8

Napredovanje bolezni se 
lahko upočasni, vendar je 
ni mogoče pozdraviti.4

Reference: 1. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. What Is Chronic Kidney Disease?; 2017 [citirano 11. 3. 19]. Na voljo na naslovu: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-dis- ease-ckd/what-is-chronic-kidney-disease. 2. National Institute 
of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Your Kidneys & How They Work [citirano 11. 3. 19]. Na voljo na naslovu: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidneys-how-they-work. 3. Kidney Reasearch UK. Stages of kidney disease [citirano 11. 3. 19]. Na voljo na naslovu: https://
www.kidneyresearchuk. org/health-information/stages-of-kidney-disease. 4. National Health Service. Chronic kidney disease; 2016 [citirano 11. 3. 19]. Na voljo na naslovu: https://www.nhs.uk/con- ditions/kidney-disease/. 5. National Kidney Foundation. Kidney Disease: The Basics [citirano 11. 3. 19]. Na voljo 
na naslovu: https://www.kidney. org/news/newsroom/factsheets/KidneyDiseaseBasics. 6. National Kidney Disease Education Program. Chronic Kidney Disease: What Does It Mean for Me? [citirano 11. 3. 19]. Na voljo na naslovu: https://www.niddk.nih.gov/-/media/Files/Health-Information/Communication-
Programs/NKDEP/ kidney-disease-mean-for-me-508.pdf. 7. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Kidney Disease Statistics for the United States: National Institutes of Health [citirano 28. avg. 2018]. Na voljo na naslovu: https://www.niddk.nih.gov/health-information/ health-
statistics/kidney-disease. 8. National Kidney Foundation. What is Hyperkalemia?; 2016 [citirano 11.03.19]. Na voljo na naslovu: https://www.kidney. org/atoz/content/what-hyperkalemia. 9. Hoppe LK et al. Association of Abnormal Serum Potassium Levels with Arrhythmias and Cardiovascular Mortality: A 
Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Cardiovasc Drugs Ther 2018; 32(2):197–212. 10. National Kidney Foundation. Managing Anemia: When You Have Kidney Disease or Kidney Failure. New York; 2014 [citirano 11. 3. 19]. Na voljo na naslovu: https://www.kidney.org/sites/default/
files/11-10-6553_managinganemia.pdf. 11. Fishbane S, Spinowitz B. Update on Anemia in ESRD and Earlier Stages of CKD: Core Curriculum 2018. Am J Kidney Dis 2018; 71(3):423–435. 12. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease. Am 
J Kidney Dis 2006; 47(5 Suppl 3):S1-146. 13. American Kidney Fund. Bone disease and high phosphorous [citirano 18. mar. 2019]. Na voljo na naslovu: http://www. kidneyfund.org/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/complications/bone-disease-high-phosphorous.html. 14. Wang M et al. Association 
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Za hiperkaliemijo je 
značilna previsoka 
vrednost kalija v krvi.8 
S slabšanjem delovanja 
ledvic se zmanjša tudi 
njihova zmožnost odstran-
jevanja odvečnega kalija.8

Zvišane ravni kalija (zlasti močno 
zvišane ravni) so povezane s 
povečanim tveganjem za srčno-žilne 
dogodke in smrt.9

Hiperkaliemija
Anemija se pojavi, kadar 
rdečih krvnih celic ni dovolj.10 
Pojavi se s slabšanjem 
delovanja ledvic, saj telo ne 
sproža ustreznih signalov, da 
je potrebna tvorba zadostnega 
števila rdečih krvnih celic.10 

Anemija pri KLB je lahko povezana 
s hospitalizacijo in povišanim 
tveganjem za smrt.11, 12 

Anemija 
Bolezen kosti se pojavi,  
kadar je v krvi preveč fosforja.  
S slabšanjem delovanja ledvic se 
zmanjša tudi njihova zmožnost 
pravilnega odstranjevanja 
fosforja, kar povzroča  
sproščanje kalcija iz kosti.13 

Zvišane ravni fosforja so pri bolnikih 
s KLB na dializi povezane s 
povečanim tveganjem za smrt.14

Bolezen kosti
Srčna bolezen (srčni 
infarkt, srčno popuščanje, 
možganska kap, aritmije, 
periferna žilna bolezen) 
se lahko pojavi, kadar 
poškodovane ledvice 
telesu ne morejo pomagati 
uravnavati krvnega tlaka.15–17

Ocenjujejo, da je tveganje za 
srčno-žilne dogodke pri bolnikih s 
KLB stopnje 5 3,4-krat višje kot pri 
bolnikih z boleznijo stopnje 1 ali 2.18

Srčna bolezen

Smrti po svetu, ki so posledica KLB, so se skoraj podvojile z 0,6 milijona v letu 1990 na 1,2 milijona v letu 2016.19

V državah z visokimi dohodki se za zdravljenje končne ledvične odpovedi porabi 2 – 3% letnega zdravstvenega proračuna.21

Leta 2017 je bilo po svetu zaradi invalidnosti, ki je bila posledica KLB, izgubljenih približno 35,8 milijona zdravih let življenja20

To je napredujoča bolezen s 5 stopnjami resnosti.3

Zgodnje stopnje = običajno brez simptomov.4  Bolniki se morda ne zavedajo, da imajo bolezen, dokler ne napreduje.5, 6

normalno delovanje
od blago–zmerno do zmerno 
–hudo poslabšanje delovanja odpoved ledvichudo poslabšanje delovanjablago zmanjšano delovanje

1 2 3 4 5
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mrežnici in nastanek krvavitev v mrežni-
ci. Zaradi okvare žilne stene se žile tudi 
zamašijo, nastanejo večja območja mre-
žnice, ki niso prekrvljena.

Neželene neovaskularizacije
Zaradi zamašenih žilic in posledične ne-
prekrvljenosti večjih območij mrežnice 
začnejo nastajati nove žile, to so neova-
skularizacije. »Neovaskularizacije niso 
ne želene ne koristne, ker imajo te žilice 
slabšo steno in zlahka zakrvavijo. Narav-
ni proces je tak, da se iz teh žilic sčasoma 
tvorijo žilne membrane, ki se nato pre-
tvorijo v žilno-brazgotinske membrane, 
ki se krčijo, pri tem pa lahko pride do 
odstopa mrežnice,« pojasnjuje oftalmo-
loginja.

Tri stanja, ki ogrožajo vid
Začetne spremembe na očesnem ozadju 
oftalmologi opredelijo kot neproliferativ-
no diabetično retinopatijo. Napredovalo 
stopnjo bolezni, ko se pojavijo neovasku-
larizacije, imenujejo proliferativna dia-
betična retinopatija. Zapleta proliferativ-
ne diabetične retinopatije sta krvavitev 
v notranjost očesa in odstop mrežnice. 
Oftalmologi posebej opisujejo spremem-
be v predelu rumene pege ali makule, 
centralnega dela mrežnice, ki nam omo-

goča dobro vidno ostrino. Spremembe, 
ki se pojavijo v tem delu mrežnice, ime-
nujemo diabetična makulopatija. Ker gre 
večinoma za oteklino mrežnice, pogosto 
raje uporabimo izraz diabetični maku-
larni edem. Diabetični makularni edem, 
krvavitev v notranjost očesa in odstop 
mrežnice so stanja, ki resno ogrožajo vid.

O zdravljenju se oftalmologi odločajo 
na podlagi obsežnosti in lokacije spre-
memb mrežnice. Ker so spremembe, ki 
resno ogrožajo vid, lahko prisotne že ta-
krat, ko še ni poslabšanja vida, so smisel-
ni in pomembni redni pregledi očesnega 
ozadja. Osebe s sladkorno boleznijo na 
pregled očesnega ozadja navadno napoti-
jo družinski zdravniki, diabetologi, lahko 
pa tudi oftalmologi.

Kdaj na prvi očesni pregled 
Osebe s sladkorno boleznijo tipa 1 ob na-
stanku bolezni, ki se razvije razmeroma 
hitro, še ne potrebujejo pregleda očesne-
ga ozadja, saj so spremembe na očesnem 
ozadju pozni zaplet bolezni. »Pri teh ose-
bah svetujemo pregled očesnega ozadja 
od dve do pet let po postavljeni diagno-
zi,« pojasnjuje dr. Urbančičeva.

Sladkorna bolezen tipa 2 nastaja po-
stopoma. Navadno bolezen traja že nekaj 
časa, preden se ugotovi. »Verjetnost že 
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Oseba s sladkorno boleznijo 
je lahko dolgo časa brez 
težav, tudi ko že ima 
napredovale spremembe na 
očeh, zato je pomembno, da 
ljudje s sladkorno boleznijo 
redno hodijo na preglede 
očesnega ozadja

Potuhnjenost diabetične 
retinopatije

Avtorica :Lucija Petavs,
foto: Shutterstock

Pomembno je poudariti, da sta 
bila UKC Maribor, Oddelek za 
očesne bolezni, in UKC Lju-

bljana, Očesna klinika, pobudnika za 
uvedbo te nove dejavnosti. Po vlogi na 
zdravstvenem svetu na ministrstvu za 
zdravje leta 2011 in odobritvi programa 
s strani zdravstvene zavarovalnice leta 
2015 nam je uspelo uvesti ta program v 
vsakodnevno prakso. Mislim, da se šte-
vilni ne zavedajo pomena tega uspeha. 

V UKC Maribor že od novembra 2015 
na Oddelku za očesne bolezni deluje 
Ambulanta za presejanje diabetične reti-
nopatije. Bolniki se naročajo v Centru za 
naročanje na Oddelku za očesne bolezni 
UKC Maribor (02 321 17 17, od pone-
deljka do petka od 8.00 do 12.00) z napo-
tnico diabetologa, osebnega zdravnika 
ali oftalmologa s stopnjo nujnosti 2 ali 3. 

Pregledi se izvajajo po enotnem pro-
tokolu za vse izvajalce v državi. Diplo-
mirana medicinska sestra s posebnimi 
znanji se z bolnikom pogovori, določi 
vidno ostrino in slika očesno ozadje, 
slike pregleda specialist oftalmolog in 
določi stopnjo okvare ter bolnika usme-
ri k nadaljnjim postopkom. Kadar spre-
memb ni, je bolnik napoten na ponovni 
preventivni pregled čez leto dni. 

Uspeh nacionalnega programa prese-
janja diabetične retinopatije je odvisen 
od ozaveščenosti sladkornih bolnikov o 
novi možnosti preventivnega pregleda 
očesnega ozadja, sodelovanja družinskih 
zdravnikov in diabetologov. Sladkorni 
bolniki morajo vedeti, da jim je omogo-
čen preventivni pregled tako rekoč brez 
čakalne dobe, kar morajo izkoristiti. 

Bolniki so najpomembnejši člen v tej 
verigi, brez njih je uspeh tega izjemno 
pomembnega preventivnega programa 
ničen. Pričakovali smo večji odziv bol-
nikov, na žalost se to ni zgodilo. Zato 
znova pozivamo vse sladkorne bolnike, 
kakor tudi družinske zdravnike, da to 
možnost, ki je nimajo nikjer na svetu, 
izkoristimo. Vsi smo odgovorni za svoje 
zdravje, če začnemo zanj skrbeti prepo-
zno, nam ga nihče več ne more povrniti. 
Zdravje, predvsem pa vid, je neprecen-
ljiva vrednota. Tisti, ki ste ga že izgubili, 
veste, o čem govorim. Brez vida ste od-
visni in nebogljeni, vaš dosedanji svet 
je izginil. Ne dovolimo, da se to dogaja 
še naprej, preprečimo to agonijo in vsi 
skupaj prispevajmo h kakovostnejšemu 
življenju.

V Sloveniji od leta 2015 poteka izvajanje na-
cionalnega programa presejanja diabetične 
retinopatije v 9 zdravstvenih ustanovah. Cilj 
je zajeti čim več sladkornih bolnikov, zlasti 
novoodkritih, in tako pripomoči k pravočasni 
diagnostiki, ustrezni terapiji in zmanjšanju 
pogostosti izgube vida. Diabetična retinopati-
ja je resen socialnoekonomski problem vsake 
sodobne družbe, Slovenija pri tem ni izjema.

O svoji usodi 
odločam sam

Avtorica: prof. dr. Dušica 
Pahor, foto: osebni arhiv

D iabetična retinopatija je resnično potuh-
njen zaplet sladkorne bolezni. »Ljudje naj 
se zavedajo, da so redni pregledi očesne-

ga ozadja pomembni, ne glede na to, ali imajo te-
žave z vidom ali ne. Marsikdo težko razume, zakaj 
bi moral na očesni pregled, če dobro vidi in ga nič 
ne boli. A bolezen je tiha, danes človek še odlično 
vidi, jutri pa lahko nenadoma masivno zakrvavi 
v oko in oslepi. S pregledi očesnega ozadja bole-
zenske spremembe pravočasno odkrijemo in hudo 
okvaro vida lahko preprečimo,« pravi oftalmolo-
ginja doc. dr. Mojca Urbančič z Očesne klinike 
UKC Ljubljana. 

Bistvene spremembe v očesu 
Po besedah dr. Urbančičeve se strokovnjaki osre-
dotočajo na spremembe očesnega ozadja, ki lahko 
pomembno vplivajo na vid – to so spremembe na 
mrežnici, od tod tudi izraz diabetična retinopatija 
(kar pomeni bolezen mrežnice). »Prve spremem-
be, ki jih oftalmologi vidimo ob pregledu očesne-
ga ozadja, so drobne rdeče pikice, mikroanevriz-
me. To so izboklinice na žilah, ki prehranjujejo 
mrežnico. Sčasoma lahko zaradi prizadetosti žilne 
stene nastajajo še spremembe, ki so posledica po-
večane prepustnosti okvarjenih žilic in zapiranja 
teh žilic,« pojasnjuje oftalmologinja.

Povečana prepustnost in zapora žilja
Povečana prepustnost žilja ima za posledico ote-
klino (edem) mrežnice, kopičenje lipoproteinov v 

prisotnih poznih zapletov sladkorne bo-
lezni, med njimi tudi diabetične retinopa-
tije, je tako ob postavitvi diagnoze večja, 
zato naj bi osebe s sladkorno boleznijo tipa 
2 opravile pregled očesnega ozadja v dveh 
mesecih po postavljeni diagnozi sladkor-
ne bolezni. Glede na stanje, ugotovljeno 
ob prvem pregledu očesnega ozadja, se jih 
vnovič naroči na pregled po določenem 
času ali pa se jih napoti na zdravljenje. Če 
znakov diabetične retinopatije ni ali pa 
gre le za začetne spremembe na očesnem 
ozadju, zadostuje kontrolni pregled čez 
leto dni. Če je sprememb več, so intervali 
krajši ali pa sledi napotitev na zdravlje-
nje,« poudarja dr. Urbančičeva.

Izkoristite program presejanja 
diabetične retinopatije
V Sloveniji imamo nacionalni program 
presejanja diabetične retinopatije od leta 
2016. Glavni namen programa je pravoča-
sno odkriti bolnike, ki potrebujejo zdra-
vljenje, in s tem preprečiti hudo okvaro 
vida. »Prednost presejalnega pregleda je, 
da je dostopen, razmeroma kratek, hiter, 
stanje pa je fotodokumentirano. Presejal-
ni pregled opravi diplomirana medicinska 
sestra, ki osebo s sladkorno boleznijo pov-
praša o morebitnih težavah, preveri vidno 
ostrino in slika očesno ozadje s posebno 

kamero. Zdravnik nato pregleda slike in 
da mnenje glede kontrole ali zdravljenja,« 
pojasnjuje dr. Urbančičeva. 

Presejanje diabetične retinopatije po 
enotnem protokolu poteka v osmih cen-
trih v Sloveniji (očesni oddelek SB Celje, 
očesna ambulanta ZD Kranj, očesna am-
bulanta ZD Bled, očesni oddelek SB Novo 
mesto, očesni oddelek SB Izola, očesni 
oddelek UKC Maribor, očesni oddelek SB 
Murska Sobota, očesna ambulanta SB Bre-
žice, klinični oddelek za endokrinologijo, 
diabetes in presnovne bolezni UKC Lju-
bljana in Očesna klinika UKC Ljubljana). 

Zdravljenje
Zdravljenje diabetične retinopatije je zelo 
individualno in prilagojeno bolniku. Raz-
lične metode zdravljenja se med seboj 
kombinirajo, odvisno od stanja pri bolni-
ku. Za proliferativo diabetično retinopa-
tijo se uporablja laserska fotokoagulacija, 
ob zapletih proliferativne diabetične reti-
nopatije pogosto ne gre drugače kot z ope-
racijo (vitrektomija). Oteklino v rumeni 
pegi večinoma zdravijo z zdravili v obliki 
injekcij (zdravila anti-VEGF) ali vsadkov 
(kortikosteroidi). V nekaterih primerih 
uporabijo tudi mikropulzni laser. Pogosto 
se pri istem bolniku uporabi več različnih 
metod zdravljenja.

Tretjina oseb s sladkorno 
boleznijo ima diabetično 
retinopatijo, od teh pa 
tretjina spremembe, ki 
ogrožajo vid.

*Prof. dr. Dušica 
Pahor, dr. med., 
je predstojnica 
Oddelka za očesne 
bolezni UKC 
Maribor .
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Leto 2020 si bomo zagotovo zapomnili … doletel nas je novi koronavirus

COVID 19 in nam postavil svet na glavo. Popolnoma nam je spremenil

vsakdanje življenje. Ohromil je vse, javno življenje, zdravstvo, gospodar-

stvo, kulturo, napredek … Sprva smo zbegani iskali rešitve, pobrskali smo

po zgodovinskih zapiskih o kugi iz srednjega veka, kako prav so nam pri-

šli. Ko smo spregledali, smo ugotovili, da gre življenje dalje in da moramo

poskrbeti za najbolj ranjive, predvsem za naše diabetike s stopalno rano!

Zdaj imamo priporočila, da se boste tudi vi bolje znašli, priporočamo kar

sledi v naslednjem poglavju.

DIABETIČNA NOGA V ČASU COVID 19

vlozeni_list_Layout 1  23. 08. 2021  08:13  Page 1

Tako kot drugje po Sloveniji je tudi v obmorskih krajih 
epidemija v minulih mesecih krojila vsakdan.

Na Obali dostop do 
zdravnika tudi v času 
epidemije

Avtorica: Kaja Komar, foto: osebni arhiv

In vendar ni ustavila dela 
Specialistične ambulante za 
diabetike v Zdravstvenem 
domu Koper, saj se zaveda-

jo, kako pomembna sta ureditev 
sladkorja v krvi pri novoodkriti 
sladkorni bolezni in pravočasno 
zdravljenje morebitnih kronič-
nih zapletov. V prvih mesecih 
epidemije je bil v veliko pomoč 
tudi nasvet, kako ukrepati ob mo-
rebitni okužbi s koronavirusom 
pri osebah s sladkorno boleznijo 
tipa 1 ali tipa 2. »Osebni dostop 
do naše ambulante je bil omogo-
čen za vse novoodkrite sladkorne 
bolnike, ob poslabšanju bolezni 
in za novoodkrite z nosečnostno 
sladkorno  boleznijo tudi v času 
popolnega zaprtja države marca 
2020,« poudarja dr. Iris Marolt, 
specialistka interne medicine iz 
Specialistične ambulante za dia-
betike v ZD Koper. »Vse bolnike 
smo obravnavali tudi telefonsko in 
prek elektronske pošte. Omogočili 
smo jim, da so si doma sami vzeli 
krvni vzorec in nam ga poslali po 
pošti, tako da smo opravljali tudi 
laboratorijske kontrole urejenosti 
sladkorne bolezni. Sledil je tele-
fonski posvet in moram reči, da so 
bili bolniki s tako obravnavo zelo 
zadovoljni.« V prvem valu epide-
mije, ko je bil virus še velika ne-
znanka, si je marsikdo oddahnil, 
če je imel stik z zdravnikom. Ta-
koj  po sprostitvi ukrepov so bol-
nike napotili na presejalni pregled 
očesnega ozadja, ves čas epidemije 
pa tudi oskrbovali diabetično sto-
palo, ki lahko vodi v invalidnost. 
»Bolniki z rano na stopalu so nas 
lahko kontaktirali po telefonu ali 
elektronski pošti, svojci so jim fo-
tografirali stopalno razjedo, opisa-
li so nam simptome, po naših pri-
poročilih otipali stopalo in nogo 
ter nam opisali stanje,« opisuje 
njihovo svetovanje med epidemi-
jo. »Če smo ugotovili, da je naša 
obravnava nujna, smo bolnike 
povabili k nam v ambulanto ali pa 
jih napotili na kirurško obravnavo 
v izolsko bolnišnico. Seveda smo 
prej povprašali po znakih morebi-
tne okužbe s koronavirusom.« Po-
zneje so bolniki s stopalno razje-
do redno obiskovali ambulanto in 
tudi obravnava preostalih bolni-
kov je potekala normalno, tisti, ki 
so to želeli, pa so opravili »pregled 

Dr. IRIS 
MAROLT, 
specialistka 
interne 
medicine iz 
Specialistične 
ambulante za 
diabetike v ZD 
Koper:

»Osebni do-
stop do naše 
ambulante 
je bil omo-
gočen za vse 
novoodkrite 
sladkorne 
bolnike, ob 
poslabšanju 
bolezni in za 
novoodkrite 
z nosečno-
stno sladkor-
no boleznijo 
tudi v času 
popolnega 
zaprtja dr-
žave marca 
2020.«

Kdaj ste bili nazadnje 
na očesnem pregledu?

Očesni pregled 1x letno 
je ključen za odkrivanje 
diabetične retinopatije. 

Pogovorite se s svojim 
zdravnikom o okvari vida 
zaradi sladkorne bolezni.  

PP-PF-OPHT-SI-0019-1_10.2021

na daljavo«, dodaja specialistka 
interne medicine. »Za osebe s 
sladkorno boleznijo tipa 2 smo 
pod okriljem Društva za sveto-
vanje velikim – THREE SEAS 
DA, katerega predsednica sem, 
pripravili delavnico Dan za zdrav 
življenjski slog. Na njej smo bol-
nikom prikazali, kako preživijo 
zdrav dan in kako naj bo takšnih 
čim več v njihovem življenju.« 
Društvo je izdalo osveženo knji-

žico, ki sta jo napisali Karin Scha-
ra in Iris Marolt, Imate samo dve 
nogi. In tako naj tudi ostane z do-
danim poglavjem  o priporočilih, 
kako obravnavati diabetično nogo 
v času epidemije. V isti založbi je 
letos izšla še knjižica Pljuča v času 
diabetesa, priporočila za ceplje-
nje, ki jo je Maroltova pripravila 
skupaj s kolegicama Mojco Mir in 
Jano Komel iz Specialistične am-
bulante za diabetike.

DOPOLNJENA 
IZDAJA 

PUBLIKACIJE 
IMATE SAMO DVE 

NOGI.  
IN TAKO NAJ TUDI 

OSTANE, ki sta jo 
pripravili dr. Karin 

Schara in dr. Iris 
Marolt, avtorica 

ilustracij je Ira Neiro 
Marušič. 
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SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2 
pridružene bolezni in nadzor bolezni

SB2

V kolikor vi ali vaši bližnji občutijo simptome sladkorne bolezni tipa 2 ali vas skrbi povezava
z drugimi obolenji, se posvetujte z zdravnikom.

Sladkorna bolezen prizadene 
zmožnost telesa, da ne more 
proizvesti dovolj insulina ali 
uporabljati lastnega insulina 
v zadostni meri. To privede 

do povečanih količin 
sladkorja v krvi.1

Sladkorna bolezen tipa 2 je 
najpogostejša oblika sladkorne 
bolezni in predstavlja kar 90% 

vseh ljudi s sladkorno 
boleznijo.1

Sladkorna bolezen prizadene 
1 od 11 ljudi (20-79 let), 

kar predstavlja 463 milijon 
ljudi na svetu. Pričakuje se, 
da bo ta številka narasla kar 

za 51%, na 700 milijonov 
do leta 2045, zaradi1: 

• nezdrave prehrane
• telesne neaktivnosti
• debelosti.

Mnogo dejavnikov lahko poveča 
tveganje za razvoj sladkorne 
bolezni tipa 2, kar vključuje 

tudi: 2,3, nezdravo prehrano, 
telesno neaktivnost, 
debelost in staranje. 

Sladkorna bolezen je povezana 
z resnimi zapleti, kot so 

bolezni srca in žilja 
ter bolezen ledvic.5

Pri ljudeh s sladkorno boleznijo 
tipa 2, obstaja 4x večja 

verjetnost razvoja bolezni srca 
in žilja, v primerjavi z ljudmi 

brez sladkorne bolezni.6 

Približno 50% ljudi s sladkorno 
boleznijo tipa 2 ima določeno 

stopnjo bolezni ledvic.7

SB2 SB2

Sladkorna bolezen tipa 2 lahko 
vpliva tudi na mentalno 
zdravje, kar 40% ljudi s 
sladkorno boleznijo občuti 
negativen vpliv na psihično 

počutje.4

Kljub napredku v oskrbi 
bolnikov, še vedno občuten delež 
ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 
razvije zaplete zaradi sladkorne 
bolezni, zato so morda potrebni 

novi terapevtski pristopi.
 

40%

4X


