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DELO * Vse več zaposlenih je žrtev nasilja in šikaniranja na delovnem mestu - Izvajajo ga nesposobni ali nasilni šefi

V strokovni literaturi preberemo, da “je mobing (izvirno
mobbing) tujka, ki označuje
specifično psihično nasilje na
delovnem mestu, kadar oseba
ali skupina ljudi psihično zlorablja in ponižuje drugo osebo.
Ima različna poimenovanja:
mobbing, bullying, work/employee abuse, whistleblowing,
šikaniranje. Do osemdesetih let

se je pojem uporabljal le za
označevanje trpinčenja otrok v
šolah. Strokovne opredelitve pa
mobing opisujejo kot pojav na
delovnem mestu, pri katerem
gre za sistematični psihološki
teror, sovražno in neetično komunikacijo, psihično zlorabo,
nenaklonjeno držo, nasilje, zatiranje, poniževanje, ki ga izvaja eden ali več posameznikov
(ponavadi do štirje) nad drugim posameznikom (redkeje
nad večimi) vsaj enkrat na teden nepretrgoma vsaj šest mesecev.”

Vrste mobinga
Strokovne analize opredeljuje dve skupini mobinga,
ki se nato delijo še na podskupine. V prvo sodi tako imenovani vertikalni mobing, pri
katerem gre za skupini ljudi, in
sicer: nadrejeni šikanira podrejenega (serijski mobing:
nadrejeni šikanira podrejene,
enega za drugim), torej gre za
strateški mobing - bosing; in
za drugo vrsto mobinga, ko
skupina podrejenih šikanira

nadrejenega. V drugi skupini
pa gre za horizontalni mobing
(mobing med zaposlenimi).
Gre za zelo resno in škodljivo izživljanje nad sodelavci, kar ima škodljive posledice
za zdravje. Na to poleg zdravstvene stroke opozarjajo tudi
sindikalisti, zlasti člani Konfedereacije nedovisnih sindikatov (KNSS) in Zveze svo-

bodnih sindikatov (ZSSS). V
sporočilu KNSS piše: “Opozarjamo na sindrom, ki se razrašča v delovnih okoljih po
vsej Sloveniji. Zaposleni, ki so
žrtve pritiskov, v veliki meri ne
naredijo nič ali skoraj nič. Zato
želimo odgovorne in javnost
opozoriti na specifične osebnostne stiske, ki jih doživljajo
delavci v zvezi z odnosi pri
delu. Pogovori in dosedanje izkušnje sindikata dokazujejo,
da gre za žrtve mobinga, ki se
razrašča v delovnih okoljih,
kjer vladajo avtoritarno vodenje, komolčarsvo, sovraštvo,
vzdušje strahu, medsebojno
spotikanje, hinavščina in druge necivilizirane oblike odnosov.”

Kaj je mobing?
Zdravniki, sociologi, psihiatri in psihologi opredeljujejo
mobing kot psihofizično nasilje, ki ga izvajajo sodelavci s
svojim etično spornim vedenjem do posameznika.
Beseda izvira iz angleške
mob, ki med drugim pomeni

Izraz mobing je v osemdesetih letih uvedel švedski
družinski terapevt in raziskovalec nemškega rodu Heinz
Leymann in z njim opredelil vedenje (skupaj kar 45
različnih dejanj), značilno za mobing, ki sega od
ignoriranja in obrekovanja do fizičnega napada.
Značilnosti psihičnega nasilja je razdelil v skupine: z
delom povezana dejanja, ki jih izvajajo nad žrtvijo
mobinga, socialna izolacija v organizaciji, osebni napadi
na žrtev mobinga v kolektivu, verbalne grožnje,
kritiziranje in sramotenje, širjenje govoric. Leymann je
avtor vprašalnika, ki žrtvam mobinga pomaga oceniti
razmere, v katerih so se znašle.

vas se zviška obračajo; kolegom omejujejo in preprečujejo stike z vami; ignorirajo vas
in vam dajo vedeti, da ne želijo
kontaktov z vami; smešijo vas
pred drugimi in k temu navajajo tudi vaše podrejene; nadirajo vas pred podrejenimi in
pred strankami; oponašajo
vašo mimiko, kretnje in hojo;
zmerjajo vas in vam dajejo
zbadljiva imena; spolno vas
nadlegujejo.
Po mnenju strokovnjakov
gre za hudo obliko mobinga v
primeru, če se eden ali več
navedenih elementov pojavlja
najmanj enkrat na teden in
trajajo najmanj pol leta.

množico ljudi, bando, sodrgo
in drhal, zbrano zlasti z namenom napasti in povzročiti
nesrečo, zlo, krivico in razdor.
Poznavalci dodajajo, da s to
besedo opisujemo necivilizirano in nesocialno vedenje, ki
ga združba ljudi kaže do posameznika ali do podskupine.
Nasprotje mobinga so timska naravnanost sodelavcev in
njihova medsebojna solidarnost, torej pozitivni človeški
normativi, ki jih v večini delovnih okolij dandanes že
krepko primanjkuje.

Mobing in žrtev
Splet in drugi viri skušajo
mobing natančno pojasniti in
opisati, kaj doživlja človek v
vlogi žrtve mobinga. Povzemamo nekaj temeljnih ugotovitev: “Mobing se običajno
prične kot vrsta posameznih,
navidez nedolžnih dejanj, ki v
prizadeti osebi puščajo sledove,
ki se nabirajo in se jih oseba
zave šele, ko nastopijo resne
posledice in je za preprečevanje
psihičnih poškodb že skoraj
prepozno. Posledice mobinga
so raznolike in nespecifične,
odvisne od osebnosti žrtve in
njenega načina soočanja s problemom.”
Zdravniki se vse pogosteje
soočajo z ljudmi, žrtvami mobinga. Med simptomi, ki
kažejo, da gre za mobing, so
občutek napetosti in vznemirjenosti, miselna preobremenjenost v zvezi z razmerami
v službi, povečana razdražljivost, motnje apetita in hranjenja, utrujenost, slaba pozornost in koncentracija, nespečnost, želodčne težave, bolečine v križu, napadi strahu,
motnje storilnosti, motnje
spomina, živčni zlom, depresije, preganjavice, nagnjenost
k samomorilnosti. Žrtev sprva
občuti zlasti vedenjske in
psihične zdravstvene težave,
posledice pa so, še zlasti, ker
gre za intenziven in dolgotrajen stres, težje oblike motenj - huda tesnobnost, depresija, zloraba psihoaktivnih
snovi (alkohol, pomirjevala),
pojav povišanega krvnega tlaka, bolezni srca in ožilja, dermatološke bolezni, avtoimune
bolezni.
Posledica vseh navedenih
motenj in bolezni je, da postaja žrtev mobinga postopoma vse bolj nefunkcionalna
glede delovne storilnosti in socialne ter osebne angažiranosti. To vpliva na kakovost
življenja, hkrati pa tudi na odnose na vseh ravneh. Strah,
sram, žalost in jeza so čustva,
ki pretežno in intenzivno prevevajo žrtev in odločilno vplivajo na samopodobo ter samozavest. Ob tem obstaja
večje tveganje za samodestruktivno vedenje (samomor,
namerne poškodbe).
Zdravniki vedo, da je žrtev
lahko več let izpostavljena mobingu, ne da bi sprva sploh
vedela za to. Začne se lahko
tako, da je deležna vrste posamičnih, navidez nedolžnih
dejanj prisile in šikaniranja,
vendar to v njej pušča sledi, ki
se nabirajo v podzavesti. Da
gre za načrtno šikaniranje in
nasilnost, se žrtev zave šele, ko

Kako se upreti?

nastopijo posledice mobinga,
in je, tako zdravniki, za preprečevanje psihičnih poškodb
že skoraj prepozno. Prav to pa
izkoriščajo vešči preganjalci
žrtev, vedoč, da čas dela zanje
in ruši samozavest žrtve. Zato
se žrtve vedno znova lotevajo,
ta pa se vse teže brani in se
zato zateka v moteče vedenje.

Kako
prepoznati mobing?
Sindikati so se povezali z
zdravniki in analizirali ugotovitve, zbrali pričevanja prizadetih in sindikalnih zaupnikov, ki skušajo zaščititi svoje
člane pred pristiski. Na podlagi znakov, ki so jih povzeli
po švedskem družinskem terapevtu Heinzu Leymannu (ta
je prvi opisal mobing) in dopolnili z lastnimi ugotovitvami, je nastal seznam temeljnih
opisov, ki potrjujejo, da gre za
mobing na delovnem mestu:
nadrejeni si prisvajajo rezultate vašega dela in z njimi
nastopajo navzven; pred vami
skrivajo informacije, podatke
in rezultate, pomembne za
vaše delo; zahtevajo, da jih v
strokovnih objavah navajate
kot soavtorje; puščajo vas brez
dela, dobivate nesmiselne na-

loge ali takšne, ki so pod vašo
ravnijo znanja; neprestano vas
razporejajo k novim nalogam;
vaši uspehi jih ogrožajo, zato
vas skušajo onemogočiti s prikritimi sredstvi; ne dajo vam
priložnosti, da bi pojasnili svoje poglede; neprestano vas
prekinjajo in vam skačejo v
besedo; sami hodijo na sestanke in srečanja, ki so pomembni za vas in vaše delo,
medtem pa vas pošiljajo na
nepomembne;
neprestano
kritizirajo vaše delo; odtujujejo vam dolžno pomoč pri
uveljavljanju v delo; vaše delo
presojajo na napačen ali žaljiv
način; neprestano dvomijo v
vaše odločitve; dodeljujejo
vam zdravju škodljiva dela; silijo vas k delu, ki znižuje vašo
samozavest; o vas širijo izkrivljene govorice in polresnice;
za hrbtom vas opravljajo in
namigujejo; govorijo, da z vami psihično ni vse v redu; na

17

REAGIRANJE

Le zdrava samozavest se lahko zoperstavi mobingu
Aktivno prebivalstvo v razvitem svetu se vse pogosteje sooča s
preutrujenostjo, povezano z delom. Sestavni del takšnega
počutja je stres na delovnem mestu, ki se stopnjuje in odraža
tudi v zasebnem življenju, zlasti na zdravju. Zdravniki bijejo
plat zvona, da stres škoduje zdravju in je vzrok za številne,
zlasti psihosomatske bolezni, te pa sprožajo še niz drugih
bolezni, usodnih za življenje (povišan krvni tlak, kroničnih
bolezni srca in ožilja, presnove, duševne stiske in resna
duševna stanja). Gre za posledico pritiskov na delovnem
mestu, pomešanim s strahom pred izgubo službe in eksistence, ki so posledica mobinga. Ta pojem vsebuje vse tisto,
kar doživljajo delavci v novodobnem kapitalizmu, tudi pri
nas.

primorske novice

Po besedah Milana Mesariča iz KNSS potrebuje žrtev
mobinga strokovno pomoč na
osebni in na formalni ravni.
“Na osebni ravni je prva pomoč
žrtvi vzpostavitev porušenega
samospoštovanja in razbremenitev občutkov krivde. Zaposleni ni kriv, če se je znašel v
vlogi žrtve. Potrebuje pa strokovno pomoč (pri tem mora v
veliki meri tudi sam pomagati), saj mora čim prej spet
pridobiti zaupanje vase. Samozavesten nastop v obrambi
pred nasilneži, ki uprizarjajo
mobing, je najboljše orožje za
zaustavitev takega vedenja.”
Kaj zajema pomoč na tako
imenovani formalni ravni?
Mesarič poudarja, da je treba
organizirati pomoč za žrtve v
tistih delovnih kolektivih, kjer
se mobing dogaja in so tovrstne zlorabe tudi pogoste.
Drugo vprašanje pa je, ali so
vodstva in odgovorni delavci
pripravljeni prisluhniti in
ukrepati. “Nasilje vodilnih na
delovnem mestu je vedno večji
problem v naši družbi in prav
bi bilo, če bi mu vodilni in
vodstveni delavci posvetili več
pozornosti. Njihova naloga je
poskrbeti za izboljšanje kakovosti življenja v službenem
okolju, sami bi morali biti

Mobing je pojav sodobne civilizacije in je sklop asocialnih
oblik vedenja. Francija je med prvimi državami v EU tudi
pravno uredila zaščito zaposlenih pred mobingom.V
celotni delovni dobi po znanih podatkih psihično nasilje
na delovnem mestu doživljala četrtina Švedov in polovica
Britancev. V več bolnišnicah v Nemčiji delujejo službe za
pomoč žrtvam mobinga. V sklopu EU nastajajo smernice
pravne zakonodaje v zvezi z zaščito žrtev mobinga.

zgled, kako izboljšati medčloveških odnose, krepiti medsebojno zaupanje in spoštovanje
do sodelavcev.”
Kako ločevati mobing od
običajnega stresa na delovnem mestu? Strokovnjaki pojasnjujejo, da trpijo za posledicami stresa praviloma vsi
zaposleni, pri mobingu pa le
posameznik(i) v nekem kolektivu, preostali ob tem ne
občutijo posledic nasilja.
Motiv izvajalca mobinga je
škoditi sodelavcu, hkrati pa
sam v sebi zadovolji potrebe
po patološkem izkazovanju
moči ali pridobitvi ugodnosti
znotraj delovnega procesa, kar
mu v normalnih okoliščinah
ne bi uspelo. Načini psihičnega nasilja so različni, od neposrednih in odkrito nasilnih
do bolj zakritih, a prav tako
bolečih, čeprav teže dokazljivih. V primeru dolgotrajnega
kontinuiranega mobinga ima
žrtev resne posledice v socialnem
funkcioniranju
in
psihične ter telesne zdravstvene težave.

Vzroki
Vzroke za mobing je po zatrjevanju strokovnjakov treba
iskati v individualni in v skupinski ravni. Povzročitelji mobinga so praviloma ljudje z
neustrezno osebnostno strukturo, ki se spopadajo z izrazitimi notranjimi konflikti
med svojimi potrebami in
zmožnostmi. Da bi se otresli
svojih notranjih konfliktov, je
njihovo obnašanje agresivno.
Zaradi pomanjkanja empatije
(občutljivosti za sočloveka) in
izrazite egocentričnosti se
težko ustrezno prilagodijo
normativom socialnega okolja, v katerem živijo. Za zadovoljitev lastnih potreb delujejo praviloma destruktivno

zavist, slaba čustvena zrelost
in lastna negotovost.
Raziskave in izkušnje dokazujejo, da so napadalci neprimerno bolj nasilni tam, kjer
so tudi sicer ugodnejši pogoji
za manj primerno in manj socialno vedenje. Gre za organizacije, ki gojijo izrazito tekmovalno, brezosebno in avtoritarno okolje ter takšno vedenje tolerirajo, spodbujajo in
celo nagrajujejo. Mobing se
zlahka pojavi tudi tam, kjer so
pričakovanja nejasna, prav tako tudi vloge, pravila, dolžnosti in pravice, notranja organiziranost je slaba, kolektiv
prežemajo medsebojno nezaupanje, slaba komunikacija,
zanikanje in nerazreševanje
nastajajočih konfliktov, poslo-

Načini mobinga
Po podatkih sindikatov in
zdravnikov mobing največkrat
izvajajo nadrejeni in po delovni funkciji enakovredni sodelavci, le redko so žrtev mobinga nadrejeni, pa še to le, če
so izrazito mladi in zasedajo
vodilno funkcijo.
Izvajanje nasilja je lahko aktivno ali pasivno. Pri prvem gre
za takšno vedenja posameznika, ki v normalnih delovnih
okoliščinah vsega tega ne bi
smel početi. Pri drugi vrsti nasilja pa gre za opuščanje oziroma neizvajanje tistega, kar
bi nadrejeni moral početi. Posledica mobinga je, da je žrtev
porinjena v položaj nemoči,
razčlovečena in nima možnosti za zaščito (vsaj enkrat na
teden, nepretrgoma vsaj pol
leta).
V Sloveniji sicer še ni na
voljo načrtnih raziskav o
razširjenosti psihičnega nasilja na delovnem mestu. Raziskave iz drugih, zlasti zahodnoevropskih in skandinavskih držav pa potrjujejo, da je
približno pet odstotkov zaposlenih žrtev izrazitih in ponavljajočih se dejanj psihičnega nasilja, deset odstotkov zaposlenih je žrtev občasnih dejanj mobinga, četrtina vseh zaposlenih pa se sooča z negativnimi psihičnimi in socialnimi odzivi, ki jih po definiciji
sicer ni mogoče uvrstiti med
psihično nasilje na delovnem
mestu, vendar botrujejo stresu
in vplivajo na kakovost
življenja zaposlenih. Psihično
nasilje se pogosteje pojavlja v
javnem sektorju, vendar pa ga
zaznavajo tudi v zasebnih
podjetjih. Žrtve mobinga so
pogosteje ženske, moški pa so
pogosteje povzročitelji. Raziskave dokazujejo, da doživlja v
celotni delovni dobi psihično
nasilje četrtina do polovica zaposlenih, v povprečju traja nasilje leto dni do poldrugega
leta. Nasilje v povprečju traja
dalj časa, če ga nad posameznikom izvaja več povzročiteljev hkrati.

Diabetični vihar
Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije se je odzvalo na članek Diabetični vihar,
avtorja Janeza Burnika, dr. med., specialista internista, objavljenega v Primorskih novicah 5. septembra 2007, v prilogi Zdravje.
V priporočilih strokovnega kolegija
Kliničnega oddelka za endokrinologijo,
diabetes in presnovne bolezni Kliničnega centra Ljubljana, ki so priloga
Okrožnice MTP številka devet, sprejel
jih je Zavod za zdravstveno zavarovanje
(ZZZS) in veljajo od 1. junija letos, je
navedeno, da število potrebnih meritev
določi pooblaščeni zdravnik v skladu s
strokovno doktrino in z zdravstvenim
stanjem zavarovane osebe ter njeno
individualno potrebo. Sladkorni bolniki, predvsem tisti, ki za zdravljenje in
obvladovanje bolezni uporabljamo insulinske črpalke oziroma si z mehanskim injektorjem večkrat dnevno vbrizgavamo insulin, se zavedamo posledic,
ki jih pusti dolgotrajna in neurejena
sladkorna bolezen (diabetična retinopatija, ki je lahko vzrok za slepoto,
diabetična nefropatija in končna odpoved ledvic, srčno-žilni in nevrološki
zapleti), zato je nujen ustrezen nadzor
nad boleznijo. Zavedamo se, da je za
doseganje ciljnih vrednosti krvnega
sladkorja, poleg upoštevanja priporočil
za zdravo in uravnoteženo prehrano ter
redne telesne aktivnosti, treba izvajati
samokontrolo, kar pa je mogoče le ob
zadostnem številu testnih trakov za določanje glukoze v krvi.
Izobraževanja in konzultacije sladkornih bolnikov so v Sloveniji na visoki,
zavidljivi ravni, zato nas preseneča izjava Janeza Burnika, ki pravi: “Slišati je
neumno, čeprav je res tudi tole: dolgoleten diabetik zahteva glukometer in
testne lističe, hkrati pa zdravnika
sprašuje, ali mu kruh in sadje škodujeta.” Sprašujemo se, s kakšnimi diabetiki se zdravnik Burnik srečuje, saj
imajo praviloma dolgoletni diabetiki, če
so bilo dobro usmerjeni in ozaveščeni o
bolezni, tovrstna znanja tako rekoč v
mezincu.

Programi društev, spletna stran Zveze
društev diabetikov Slovenije, različni
forumi, strokovna literatura, brošure,
priročniki in revije - vse to je samo nekaj
od neštetih možnosti, kjer lahko sladkorni bolniki dobijo vse informacije o
pomenu zdravega načina prehranjevanja, redne telesne aktivnosti in samokontrole kot ključnih dejavnikov za
obvladovanju diabetesa.
Rezultati glikoziliranega hemoglobina so pri sladkornih bolnikih, ki pogosteje izvajajo samokontrolo, mnogo
boljši kot pri tistih, ki jo opravljajo
redkeje ali jo celo opuščajo. Opuščanje
samokontrole in neresen pristop pri
vodenju sladkorne bolezni namreč privedeta do neurejene glikemije in posledično do kroničnih zapletov, zato
doktrina diabetike poziva k rednemu
izvajanju samokontrole.
Omejevanje pravic sladkornih bolnikov bi privedlo do porasta bolnikov s
slabo urejeno boleznijo, do prezgodnjih
zapletov in posledično do večjega števila laserskih operacij, dializ in amputacij, kar bi pomenilo občutno povečanje stroškov zdravstvene blagajne
in prav to je bil eden od razlogov, da
smo se diabetiki odzvali na Okrožnico
MTP številka devet. Z ZZZS se zdaj
dogovarjamo za dodatna pojasnila oziroma dopolnitve omenjene okrožnice.
Ker se tudi diabetiki zavedamo pomena optimizacije stroškov za medicinsko tehnične pripomočke, bo
Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije v
sodelovanju z Zvezo društev diabetikov
Slovenije vse diabetike pozvalo k racionalni rabi testnih trakov za določanje glukoze v krvi in ostalih pripomočkov pri zdravljenju sladkorne
bolezni.
ALJA VERBIČ,
Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije

DIABETES * Pojasnilo avtorja

do drugih. Stroka takšne osebnosti označuje kot narcistične
in izrazito asocialne (psihopatske).
Kdo pa so žrtve mobinga?
Zdravniki vedo povedati, da so
to zlasti ljudje, ki so na kakršenkoli način drugačni od
povprečja, bodisi po znanju,
bistrosti duha, karakternih lastnostih, sposobnosti razumevanja problemov, stopnji čustvenosti, ubogljivosti, upogljivosti, ... Poglavitni namen
mobinga je izkazovanje moči
nad šibkejšimi (fizično, intelektualno, izobrazbeno) ali uspešnejšimi in sposobnejšimi,
pri čemer napadalca vodijo

vanje je nejasno, strategija
dvomljiva, odgovorni podjetje
slabo vodijo.
Delodajalci se morda še ne
zavedajo, da bodo tudi sami
občutili negativne posledice
psihičnega nasilja na delovnem mestu, saj bodo imeli
nepotrebne stroške zaradi
slabše učinkovitosti pri delu,
bolniških odsotnosti, večje
fluktuacije delavcev, slabih
delovnih odnosov, negativnega ugleda v javnosti in usposabljanja ter uvajanja novih
delavcev v delovni proces, ki
morajo nadomestiti odhajajoče.
JASNA ARKO

Diabetični vihar (2)
Prepričevati prepričane je jalovo početje. Zato ne bom nikogar prepričeval, da
imam prav, pa tudi vsak bralec sme imeti svoje mnenje. Društvo diabetikov tipa
1 Slovenije iz Kamnika je dovolj resno društvo, da lahko javno izraža svoje
pomisleke.
Vsaka skupina bolnikov je posebna.
Vse skupine imajo svoje specifične potrebe in zahteve. Nobena zdravstvena
zavarovalnica pa ne more zadovoljiti
vseh potreb, če naj uravnoteženo skrbi
za svoje zavarovance. V svojem prispevku nisem imel v mislih diabetikov, ki
so se že v najzgodnejši mladosti naučili
prehranske discipline in imajo zdaj tudi
možnost, da svoje stanje nadzorujejo
ter tako preprečujejo trajne diabetične
zaplete. Splošna populacija diabetikov
v Sloveniji ni njihove vrste. Ne pozabimo, da ima samo deset odstotkov
diabetikov mladostno sladkorno bolezen. Ti potrebujejo intenzivnejše inzulinsko zdravljenje in povečano samokontrolo.
Če ne bi sam dobil sladkorne bolezni
že v mladosti in ne bi več kot 30 let delal
v dispanzerjih za diabetike, bi imel
slabo vest, da sem pisal o nečem, čemur
nisem kos. Natančno vem, da je predpisovanje samokontrole starcem in
starkam v večini primerov brez pravega
smisla in učinka. Tako imenovani dolgoletni diabetik je tudi tisti, ki se mu je
sladkorna bolezen pojavila po 45. letu
starosti in ima večinoma preveliko telesno težo, dandanes pa je star 65 let in
več. Vprašam se, kaj tak bolnik lahko

opravi s samokontrolo. Se vznemirja za
vsak krvni sladkor, če si ne uspe zapomniti niti primernih zvrsti in količin
hrane in je torej pri njem prehrana
svobodna. Za takšne bolnike bi bilo
primernejše, da bi imeli več zdravstvenih edukatorjev in malo manj testnih lističev. V prvi vrsti pa mora biti
zdravnik-diabetolog tisti, ki naj oceni,
ali je posamezni bolnik zmožen samostojno uravnavati sladkorno bolezen, ali pa je samokontrola le “igrača”,
do katere ima bolnik pravico, v slogu:
“Ker ima sosed, moram imeti še sam
(sama)!” Tudi moj sklepni stavek v prispevku Diabetični vihar pojasnjuje moj
zorni kot. Bolje bi bilo, če bi imeli več
inzulinskih črpalk in intenziviranega
zdravljenja, kot da starcem predpisujemo glukometre in testne lističe.
Mladostni diabetik bo z urejenim diabetesom lahko brez zapletov učakal
tudi mojo starost. Kako jo bo dosegel, ni
le stvar testnih lističev, je predvsem
zasluga trajno pravilne in odmerjene
prehrane (zanjo zadošča kuhinjska tehtnica) in dednih lastnosti tistega, ki je
zbolel že v otroštvu ali v zgodnji mladosti. Deklarativno naštevanje možnih
diabetičnih zapletov ne pomaga.
JANEZ BURNIK, specialist internist

