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UVODNIK

Spoštovani bralci,

na začetku novega poletja vam ponujamo 
nekaj nasvetov za počitnice. Niti na 
dopustu za ljudi s sladkorno boleznijo ni 
prepovedana ohladitev s sladoledom, le 
pozornejši moramo biti na krvni sladkor in 
vse dodatne vplive, ki jih prinese poletni 
čas. Več o sladkorju v hrani lahko preberete 
čez nekaj strani.

Družba Roche je že dolgo zavezana 
k izpolnjevanju najvišjih standardov 
kakovosti in stalnemu spremljanju potreb 
uporabnikov pripomočkov za vodenje 
sladkorne bolezni. Zato vam na 8. in  
9. strani predstavljamo, kako je izboljšana 
kaseta za merjenje v sistemu Accu-Chek 
Mobile. Zaradi priročnega rokovanja le 
z merilnikom in ne več s posameznimi 
testnimi lističi je tudi spremljanje glikemije 
manj zapleteno. V rubriki o samokontroli 
smo tako povzeli pomembne korake 
pri obvladovanju ravni glukoze v krvi, v 
naslednjem članku pa zlata pravila  
o injiciranju insulina.

Če še vedno oklevate, da bi se odpravili 
na aktivne počitnice, naj vas spodbudi 
pogovor s 24-letnikom, ki nima le 
sladkorne bolezni tipa 1, temveč je prav 
skupaj z boleznijo dosegel tudi mesto na 
svetovni ATP teniški lestvici. Veseli bomo 
tudi vaših sporočil, zgodb, predlogov 
in razmislekov o življenju s sladkorno 
boleznijo.

Prijetno poletje vam želimo.

Uredništvo biltena Zoom
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Poiščite nas na Facebooku – naš profil je  Accu-Chek Slovenija

O izdelkih Accu-Chek in vsem, o čemer berete v biltenu Zoom, smo napisali še veliko več na prenovljeno spletno mesto  
www.accu-chek.si. Vabljeni k ogledu in branju.



ZANIMIVOSTI IZ MEDICINE

 

LJUDJE S SLADKORNO BOLEZNIJO VARNI 
PRED MIGRENO

Vir: New Scientist, januar 2018 (https://www.newscientist.com/article/2158185-people-with-diabetes-seem-to-be-protected-against-migraine/?cmpid=ILC|NSNS|2017_
webpush&utm_medium=ILC&utm_source=NSNS&utm_campaign=webpush-migraine)

Povezavo med sladkorno boleznijo in 
migreno so raziskovalci opazili že leta 

1970. V novejši obsežni raziskavi na 
Norveškem pa so ugotovili, da se ljudje, 
ki se zdravijo zaradi sladkorne bolezni, 
manj verjetno zdravijo zaradi migrene.

Izsledki kažejo, da nekaj pri 
sladkorni bolezni – ali pa morda 

v zdravilih za to bolezen – 
verjetno varuje pred migrenskimi 

glavoboli. Morda bo to odkritje 
pripomoglo k vpogledu v 

mehanizem nastanka migrene 
in v prihodnosti k izboljšanju 

zdravljenja migrene.

NE POZABIMO NA POMEMBNA PODROČJA 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
1. raven glukoze v krvi oziroma preverjanje vrednosti HbA1c

2. krvni tlak

3. holesterol

4. preiskave nog in stopal

5. preverjanje delovanja ledvic

6. svetovanje o prehranjevanju

7. čustvena in psihološka podpora

8. očesne preiskave

9. dostop do strukturirane edukacije

10. dostop do specializiranega zdravstvenega osebja

11. cepljenje proti gripi

12. visokokakovostna bolnišnična oskrba

13. pomoč pri težavah s spolnostjo

14. pomoč pri odvajanju od kajenja

15. informacijska in specialistična oskrba ob načrtovanju nosečnosti
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Enostaven:   z osvetljeno odprtino za testni listič  
za merjenje v temi

Pameten:  s tipko za higieničen izmet 
testnega lističa 

Premišljen:   novi vsebnik za testne lističe z zaščito 
pred raztresanjem testnih lističev

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE in ACCU-CHEK FASTCLIX so zaščitene blagovne znamke  
družbe Roche. © 2018 Roche Diabetes Care

Roche farmacevtska družba d.o.o.
Brezplačen telefon: 080 12 32 
(od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

Novo
Sistem Accu-Chek® Guide  

Izkušnja neverjetno bistrega merjenja

Več o sistemu za merjenje ravni glukoze v krvi Accu-Chek Guide: www.accu-chek.si



ŽIVLJENJE S SLADKORNO BOLEZNIJO

1. Sladkorno bolezen lahko izkoristimo za 

izgovor, da s seboj vzamemo več in da nam 

družinski člani odstopijo večji kovček. Na 

enotedenski oddih vzamemo šest parov 

udobnih čevljev, insulina in pripomočkov 

za sladkorno bolezen pa je dobro imeti v 

količinah za dva tedna.

2. Ne pozabimo na prehod v drug časovni 
pas, če potujemo kam dlje. Pa tudi na to, 

da so v drugih državah druga komercialna 
imena zdravil in insulinov. Zato imamo 

pri sebi zdravniško potrdilo o potrebnih 

pripomočkih, zdravilih in napravah; zraven si 

v uradnem jeziku države, v katero potujemo, 

zapišemo, da imamo sladkorno bolezen in 

katera zdravila potrebujemo.

3. Zdravila shranjujemo v hladilni torbici.

4. Prigrizke vzamemo kar s seboj, da bodo 

prav takšni, kot nam najbolj teknejo in so za 

naše potrebe najprimernejši.

5. Zlata pravila: omejimo uživanje sladkorja, 
uživamo v zeleni zelenjavi, ne pretiravamo  

s škrobnimi živili in pijemo veliko vode.  

Če na dopustu uživamo tudi alkohol, ga 

zmeraj užijemo v primerni količini in nikoli na 

prazen želodec. 

6. Med fotografiranjem in delanjem selfijev ne 

pozabimo na preverjanje ravni krvnega 

sladkorja. Zakaj bi se mu pustili presenetiti 

zaradi 20.000 korakov več na dan, poznega 

glavnega obroka ali manj spanja, če pa je 

merjenje krvnega sladkorja tako enostavno?

7. Ljudem ob sebi, varnostni službi na letališču, 

osebju na letalu in še komu povemo, da 

imamo sladkorno bolezen. Že pred daljšo 

potjo pa se o tem zagotovo posvetujemo 

s svojim zdravnikom ali osebjem v 

diabetološki ambulanti.

8. Poskrbimo za prekrvitev in preprečimo 

nastajanje strdkov – ne ostajamo predolgo v 

istem položaju. Večkrat pretegnemo noge, 

če potujemo z avtom, in se tudi po vozilu 

sprehodimo, če potujemo z avtobusom, 

letalom ali vlakom.

Pametno  
tudi na 

POČITNICE
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Sladkor spet v naslovih 
posodobljenih smernic za 
zdravo prehranjevanje in 
v razpravah o obdavčenju 
gaziranih pijač

Ali je sladkor ta grda beseda sladkorne 
bolezni?
Za vse ljudi, tudi tiste s sladkorno boleznijo, je 
najbolj koristna zdrava in uravnotežena prehrana 
z malo sladkorja. Ker sladkor štejemo med 
ogljikove hidrate, vpliva na raven glukoze v krvi. 
Zato nam primerna uporaba sladkorja v prehrani 
pomaga ohranjati želeno raven glukoze v krvi.

S sladkorjem v telo ne vnesemo nobenih 
vitaminov in mineralov, je samo ogljikov hidrat, 
ki se hitro razgradi in absorbira. Sladkor daje 
le nekoristne kalorije (pravimo jim tudi prazne 
kalorije). Vendar to ne pomeni, da ljudje s 
sladkorno boleznijo ne smejo zaužiti nič 
sladkorja. To je navsezadnje skoraj nemogoče. 
Za osebo s sladkorno boleznijo, ki se zdravi z 
insulinom ali tabletami, ki lahko povzročijo hipo, 
je pomembno, da ima sladkor vedno pri roki, da 
z njim lahko rešuje hipoglikemijo.

In kaj pravijo najnovejše smernice o 
sladkorju?
Julija 2015 so britanski strokovnjaki vladnega 
posvetovalnega telesa za prehrano izdali 
priporočilo, da naj dnevni vnos sladkorja ne 
bi presegal 5 % dnevnega kaloričnega vnosa. 
V okvirčku si lahko ogledate, kakšna so ta 
priporočila po posameznih starostnih skupinah.

Enostavni sladkorji so hrani dodani (npr. 
navadni beli sladkor, glukoza) ali so v njej 
že naravno prisotni, npr. v medu, sirupih in 
nesladkanih sadnih sokovih.

Ali enostavni sladkorji vsebujejo več kalorij 
kot drugi sladkorji?
Vsi sladkorji, naravni in dodani, vsebujejo 
4 kilokalorije na gram, tako da z eno žlico 
sladkorja zaužijemo približno 16 kilokalorij.
Enostavni sladkorji (npr. v jabolčnem soku), ki 
so živilom dodani, pripomorejo k hitrejšemu 
zvišanju ravni glukoze v krvi kot sladkor, ki je  
v živilu naravno prisoten (npr. v jabolku).

Pri vsakem živilu, ki ima na deklaraciji označen 
dodan sladkor, velja, da je primerno za uporabo, 
če vsebuje manj kot 5 gramov sladkorja na  
100 g izdelka.

ŽIVLJENJE S SLADKORNO BOLEZNIJO

SLADKOR –  
prepovedana beseda?
Strokovni pregled: Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses. 

Priporočen dnevni vnos*

Otroci, 
stari od 4 
do 7 let
19 g = 

5 kock 

ali 5 žlic 

sladkorja

Otroci, 
stari od 7 
do 10 let
24 g = 

6 kock 

ali 6 žlic 

sladkorja

Otroci, 
starejši od 
11 let, in 
odrasli
30 g = 

7 kock 

ali 7 žlic 

sladkorja

* Mere so lahko različne, načelno pa se v tej ponazoritvi šteje, da ena kocka ali žlica sladkorja pomeni 4 g sladkorja. (Vir: www.diabetes.org.uk)



Kako ugotoviti, da je v živilu veliko 
enostavnih sladkorjev?
Količino enostavnih sladkorjev v izbranem živilu 
si lahko pogledate na deklaraciji na embalaži 
prehranskega izdelka, saj je to nekakšna osebna 
izkaznica živila, na kateri so navedene osnovne 
sestavine: maščobe, sladkorji, vitamini … in 
kalorična vrednost izdelka. Vendar pa na embalaži 
živil enostavni sladkorji po navadi niso ločeni 
od drugih sladkorjev, npr. mlečnega sladkorja 
(laktoze). Pri bolnikih s sladkorno boleznijo se 
priporoča čim manjša uporaba umetnih sladil.

ŽIVLJENJE S SLADKORNO BOLEZNIJO

Najpogostejša poimenovanja sladkorjev, 
dodanih živilom:

 maltoza       glukoza  
fruktoza      utekočinjen (tudi invertni) sladkor 
 sirupi (npr. glukozni, fruktozni, 
koruzni in javorjev)  med  
dekstroza           melasa    
 jedilna saharoza sirup iz melase

NASVET: Če spremljate količino zaužitih 
ogljikovih hidratov, so enostavni sladkorji 
prav ogljikovi hidrati, pred katerimi se je 
treba varovati.

Izbira hrane je odvisna od vaših osebnih 
ciljev. Še najbolje bo, da se o njih 
pogovorite z osebjem v diabetološki 
ambulanti.

Sladkane gazirane pijače, bomboni in čokolade 
vsebujejo veliko enostavnih sladkorjev, zato je 
bolje odpovedati se jim, kolikor se jim le lahko. 
Splošno pravilo je: če omejite dnevno količino 
hrane in pijače z veliko sladkorja, se boste 
s tem izognili enostavnim sladkorjem, ki 
povzročajo zvišanje ravni glukoze v krvi in v 
prehrani predstavljajo dodatne kalorije.
Pomembno je vedeti, da izdelki, označeni  
z »brez sladkorja«, niso nujno manj kalorični ali 
manj mastni ali celo zdravi.

Če med sestavinami na embalaži izdelka 
vidim sladkor, ali se izdelku raje odpovem?
V naravi je sladkor prisoten predvsem v sadju 
in drugih ogljikohidratnih živilih. Pomembno se 
je zavedati hrane kot celote, ne samo sladkorja 
v njej. V nekaterih pridelanih živilih, ki vsebujejo 
sladkor, so še dodatna hranila, ta pa morda celo 
pomembna sestavina uravnotežene prehrane. 
Z jogurtom npr. v telo poleg sladkorjev in 
maščob vnesemo beljakovine in kalcij. Sadni 

ali zelenjavni smuti nam s pravimi sestavinami 
lahko zagotavlja vlaknine in kalij, vendar je 
treba biti previden, ker povzroča hitro zvišanje 
ravni glukoze v krvi. Paradižnikova omaka za 
testenine vsebuje dodane enostavne sladkorje, 
vendar je kljub temu občasno primeren obrok, 
tudi zato, ker je hitro pripravljen.

Zelo pogost problem je količina hrane in pijače, 
ki ju zaužijemo, zato je treba biti pozoren na 
velikost porcij. Pri gaziranih pijačah in jogurtih 
izbirajte raje izdelke z manj sladkorja.

PREPROSTE ZAMENJAVE
NAMESTO … IZBERITE …

sladkane gazirane pijače nizkokalorični napitek, 
vodo, nesladkan čaj,  

vodo z limono

sladice, torte, peciva in 
bombonjere

sveže sadje, malo 
kompota, nesoljene 

navadne oreščke, jogurt

pomarančnega soka pravo pomarančo

sladkih mislijev  
z malo vlakninami

3 žlice navadnih kosmičev  
z veliko vlakninami in  

malo sladkorja

in  
prihranite 9 

kock sladkorja

prihranek 
preverite na 

embalaži

prihranek 
preverite na 

embalaži

in  
prihranite 5 

kock sladkorja

Vir: www.diabetes.org.uk
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Izboljšana kaseta za merjenje – 
razvili smo jo zaradi zaveze, da 
bomo nenehno izpopolnjevali 
uporabnikovo izkušnjo 
merjenja in zagotavljali najvišje 
standarde kakovosti. Na 
slovenskem trgu bo na voljo 
septembra 2018.

ŽIVLJENJE S SLADKORNO BOLEZNIJO

Z novo kaseto za merjenje v sistemu  

Accu-Chek Mobile se je pokazala še večja 

točnost. Strožji kriterij točnosti pripomore  

k doseganju ciljev glikemije in boljši vrednosti 

HbA1c, tako da je tveganje za nastanek 

hipoglikemije zelo zmanjšano.

Druga pomembna novost nove kasete za 

merjenje pa je, da je narejena tako, da je 

preprečen nenameren stik kože s testnim 

poljem in enostavnejši nanos krvi. Uporaba 

sistema Accu-Chek Mobile z novo kaseto za 

merjenje je na sploh priročnejše, saj so še 

vedno potrebni le 4 koraki do rezultata in ne 

ukvarjamo se s posameznimi testnimi lističi,  

ker je 50 testnih polj v eni kaseti  

v merilniku.

IZBOLJŠANA  
KASETA  
ZA MERJENJE

POVEDALI STE NAM –  
IN SLIŠALI SMO VAS

Nova distančnika: 
preprečujeta 

nenameren stik 
kože s testnim 

poljem



ŽIVLJENJE S SLADKORNO BOLEZNIJO

KAKO PRAVILNO PRIMEMO MERILNIK 
Z NOVO KASETO ZA MERJENJE?

Prst nežno položimo na distančnika, 
tako da se kapljica krvi dotakne sredine 
testnega polja.

Še vedno smo pozorni:

1. Pred merjenjem si s toplo vodo in milom 

umijemo roke in jih dobro splaknemo.  

Nato jih s čisto brisačo temeljito obišemo.

2. Vedno uporabimo majhno in lepo 
oblikovano kapljico krvi. Ne dovolimo,  

da se kapljica razlije.

3. Kapljico krvi nanesemo takoj po tem, ko se 

oblikuje. Ko pa se na prikazovalniku izpiše 

Merjenje ... in zaslišimo zvočni signal (če je 

vključen), prst odmaknemo od testnega 

polja. Kri za nanos na testno polje naj bo 

iz prstne blazinice in ne iz drugih vbodnih 

mest. Ravne površine na koži niso primerne 

za nanos krvnega vzorca na testno polje.

Tako, da lahko vidimo testno polje.   

Zoom 360º 9



SAMOKONTROLA

Strokovni pregled: Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses. 

Gibanje ravni glukoze v 
krvi nam najbolj pomaga 
ugotoviti, kako različna 
hrana, telesna vadba in 
razpoloženje vplivajo na 
raven glukoze v krvi. Tako 
lahko spremljamo svoje 
zdravstveno stanje in bolje 
razumemo svoje potrebe po 
insulinu.

Spremljanje vzorcev 
glikemije ni kot 
zapletena sestavljanka

Pogostnost samokontrole je odvisna od zdravil, 
krajših bolezni, npr. gripe, ali pridruženih 
kroničnih bolezni, npr. ledvične bolezni.

Pogostnost samokontrole naj se 
določi individualno, saj je le tako 
zdravljenje in vodenje sladkorne 
bolezni prilagojeno posamezniku. 
Tako optimizirano zdravljenje 
pomaga preprečevati dolgoročne 
zaplete sladkorne bolezni.

Samokontrola ob pravem času
Meriti ob pravem času je zelo pomembno. Če 
npr. pozabite izmeriti raven glukoze v krvi pred 
obrokom in to storite po obroku, si s tem lahko 
povzročite težave zaradi napačno odmerjenih 
zdravil (hipoglikemijo).

Najbolje je, da s svojim zdravnikom ali 
edukatorjem določite osebni načrt doseganja 
ciljnega območja ravni glukoze v krvi in 
predvidite, kaj storiti, če so rezultati izven 
ciljnega območja. Oseba s sladkorno boleznijo 
se ne sme bati posvetovati se s svojim 
zdravnikom in drugim zdravstvenim osebjem 
ter povedati, če se predvideni načrt zdravljenja 
ne obnese prav dobro. Ne pozabite: če 
zdravstveno osebje ve za težave, potem lahko 
tudi pomaga.

Vsi že vemo, da je pomembno biti pozoren na 
rezultate merjenja ravni glukoze v krvi. Kako 
pa prepoznavamo sporočila svojega telesa in 
vzorce glikemije?

Vzorce glikemije prepoznamo tako, da si 
redno in ob dogovorjenem času merimo raven 
glukoze v krvi (na koncu prispevka preberite 
pet pomembnih korakov). Zdravstveno 
osebje v vaši diabetološki ambulanti vam 
lahko pomaga pri načrtovanju pogostnosti 
samokontrole, znali pa vam bodo tudi 
svetovati, kadar vse ne bo šlo tako, kot ste 
načrtovali, npr. ko bo raven glukoze v krvi višja 
zaradi viroze, ki jo prebolevate.



SAMOKONTROLA

Ne prezrite namenoma 
rezultatov
Zagotovo ste že izkusili, da rezultat merjenja 
ni bil tak, kot ste želeli ali pričakovali. V takem 
primeru raje pokličite svojega diabetologa 
ali edukatorja, kot da bi namenoma prezrli 
nenavaden rezultat. Kot povsod je tudi pri 
sladkorni bolezni za želene rezultate potrebno 
timsko delo.

Ponovno vzpostavite 
glikemično urejenost
S strukturiranim merjenjem je dosegljivo 
opazno izboljšanje urejenosti ravni glukoze v 
krvi – to je tudi ugotovitev eno leto trajajoče 
klinične raziskave (Polonsky, 2011). V njej 
so si tri dni pred kontrolnim pregledom pri 
diabetologu raziskovanci merili raven glukoze v 
krvi sedemkrat na dan (na tešče, pred vsakim 
obrokom, dve uri po vsakem obroku, pred 
spanjem), poleg tega pa si zapisovali tudi 
velikost obrokov in počutje.

Namen raziskave je bil ugotoviti nepredvidljive 
vzorce glikemije in kako jih spremeniti s 
telesno vadbo, velikostjo porcij in/ali sestavo 
obrokov. Ob obisku v ambulanti so bolniki 
skupaj z zdravniki pregledali podatke in 
vpeljali potrebne spremembe v zdravljenju ali 
življenjskem slogu.
Vir: Polonsky, W. et al. Structured Self-Monitoring of Blood Glucose Significantly 
Reduces A1C levels in poorly controlled, noninsulintreated Type 2 diabetes. Diabetes 
Care 2011; 34: 262-267.

Ugotovite vzorec glikemije in 
nato zmanjšujte tveganje
Najprej je treba biti pozoren na vzorec 
glikemije zjutraj na tešče. Tako lahko vidimo, 
kako dobro z dolgodelujočim insulinom, ki 
ga vzamemo zvečer, nadzorujemo raven 
glukoze v krvi ponoči. Če so ravni glukoze 
v krvi na tešče visoke, ne spreminjajte takoj 
odmerka insulina, ampak v skladu s pravilom 
za spreminjanje odmerka insulina v domačem 
okolju. Nekateri ob sumu hipoglikemij 
priporočajo samokontrolo ob treh zjutraj, 
še posebno če se človek zbuja omotičen, z 

glavobolom in visokimi vrednostmi glukoze 
v krvi na tešče. Nato pa je dobro preveriti 
še vzorce glikemije pred jedjo in po jedi 
ter se glede na vse te podatke odločati o 
prilagoditvi odmerkov in prehrane (predvsem 
o velikosti obrokov).

Nihanje ravni glukoze v krvi in vzorce glikemije 
je enostavno prepoznati, če uporabljamo 
katerega od sistemov Accu-Chek za 
upravljanje podatkov o sladkorni bolezni. Z 
njimi se rdeče označijo kritična območja, kar je 
precej bolj nazorno kot v osebnem dnevniku 
samokontrole.

Poleg tega nekateri 
ljudje s sladkorno 
boleznijo neradi 
vpisujejo zelo 
nizke ali zelo 
visoke rezultate 
merjenja, ker vedo, 
da to ni dobro. Če 
podatke preprosto 
prenesemo 
iz merilnika v 
računalnik ali 
pametni telefon, pa 
se nam oblikuje zelo 
jasna slika o ravneh 
glukoze v krvi po 
raznih parametrih.
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SAMOKONTROLA

Pet korakov vodenja vzorcev v gibanju ravni glukoze v krvi

1. Opredelite območje ravni glukoze v krvi  
pred jedjo in po jedi 
Po priporočilih slovenskih smernic naj bi imeli ljudje s sladkorno 
boleznijo raven glukoze v krvi pred jedjo med 4 in 7 mmol/l, po jedi 
pa do 10 mmol/l. O ciljnem območju, ki velja za vas, se posvetujte s 
svojim zdravstvenim osebjem.

2. Informacije si zapisujte v dnevnik samokontrole 
Raven glukoze v krvi si merite in zapisujte vsak dan ob približno 
enakem času, glede na obroke, injiciranje insulina, telesno vadbo 
in spremembe siceršnje dnevne rutine. Ne pozabite, da na raven 
glukoze v krvi vplivata tudi stres in bolezen.

3. Ugotovite vzorce 
Potem ko imate zbrane podatke, se lahko vprašate:
- Ali so vrednosti ravni GK kdaj značilno previsoke in prenizke ter 

povezljive s posameznimi dogodki?
- Ali so kje vzorci visokih ali nizkih vrednosti? Ali se sploh 

pojavljajo vzorci visokih in nizkih vrednosti?
- Ali ste spremenili svoje prehranjevalne navade?

4. Ovrednotite dejavnike vplivanja 
Kaj bi lahko vplivalo na visoke ali nizke rezultate merjenja? Če npr. 
opažate visoke ravni pred večerjo, ste imeli kosilo morda prepozno, 
ali pa ste se popoldne odločili za drugo telesno vadbo. Ali je vzorec 
visoke ali nizke ravni povezan s telesnim ali čustvenim stresom?

5. Ukrepajte 
Potem ko ugotovite, kaj pri vas povzroča nihanja ravni glukoze 
v krvi, premislite, kaj lahko storite. Če npr. ugotovite, da s 
popoldanskimi prigrizki zaužijete preveč ogljikovih hidratov, jih 
omejite. Če pa si že odmerjate količino zaužitih ogljikovih hidratov, 
si injicirajte hitrodelujoči insulin, vendar le če ste vešči samostojne 
korekcije. O zdravljenju vam bo z veseljem svetovalo tudi 
zdravstveno osebje v vaši diabetološki ambulanti.



OPOLNOMOČENJE

Obsežna priporočila ponujajo tudi poglavje  

z zlatimi pravili ukrepanja za ljudi s sladkorno 

boleznijo. Tokrat navajamo štiri:

1. Uporabljajte krajše igle (z dolžinami 4, 5 

ali 6 mm), in to ne glede na starost, spol, 

narodnostno pripadnost, telesno maso ali 

indeks telesne mase. Debelina kože je pri 

vseh zelo podobna, zato so daljše (8 in 

12 mm) igle lahko nevarne, saj je z njimi 

težje zagotavljati enakomerno absorpcijo 

insulina in je večje tveganje za nastanek 

hipoglikemije.

2. Menjavajte vbodna mesta in iste igle ne 
uporabljajte večkrat. Tako insulina ne boste 

injicirali v podkožne maščobne grudice (če 

je naslednje vbodno mesto od prejšnjega 

oddaljeno vsaj 1 cm, maščobne grudice, 

t. i. lipohipertrofija, nastajajo v manjši 

meri). Z menjavanjem vbodnih mest (med 

trebuhom, stegni, zadnjico, roko in hrbtom) 

in priporočeno vsakokratno menjavo igle 

preprečimo zmanjšano in nepredvidljivo 

absorpcijo insulina (razlika je lahko celo več 

kot 20-odstotna) ter s tem preveliko nihanje 

ravni glukoze v krvi.

3. Če je insulin v peresniku ali ampuli 
moten (po strukturi), ga je pred uporabo 
nujno dobro pretresti, tako da je vsebina 
peresnika ali ampule ponovno pravilne 
strukture in konsistence. S tem zagotovimo 

boljšo absorpcijo in učinkovanje insulina 

ter enakomernejše gibanje ravni krvnega 

sladkorja.

4. Uporabljene igle vedno pravilno odložite 
v za to namenjeno posodo. V domačem 

okolju se lahko prilagodite tako, da poiščete 

posodo iz trde plastike, ki se dobro 

zapre. Ko je posoda polna uporabljenih 

igel, jo odstranite v skladu z uredbo o 

pravilnem odlaganju odpadkov, objavljeno 

v Uradnem listu. V zdravstvenih ustanovah 

je prepovedano storiti kako drugače, še 

pomembneje pa je, da se tako izognemo 

nenamernim poškodbam, tveganju okužbe 

z nalezljivimi boleznimi, ki se prenašajo s 

krvjo. Priporoča se, da na iglo po uporabi 
ne nameščate več pokrovčka, saj to ni 

potrebno, če iglo takoj po uporabi odložite v 

vsebnik, namenjen za odpadne igle.

INJICIRANJE INSULINA
Povzeto po: https://diatribe.org/optimizing-insulin-injection-expert-recommendations-fitter
Strokovni pregled: Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses. 

Včasih so majhne stvari pomembnejše od »najnovejših in najboljših« novosti v 
zdravstveni oskrbi za ljudi s sladkorno boleznijo. Strokovnjaki in znanstveniki 
po vsem svetu precej svojega časa namenjajo temu, da bi ljudem s sladkorno 
boleznijo, ki se zdravijo z insulinom, s peresnikom ali insulinsko črpalko, 
zagotovili kar najbolj ustrezno in varno uporabo insulina. Pred dvema 
letoma je pomembna znanstvena revija Mayo Clinic Proceedings izdala nova 
priporočila o injiciranju insulina, ki so se oblikovala na podlagi obsežnih 
raziskav v 42 državah, z več kot 13.000 bolniki, 183 zdravniki in po njihovem 
kongresu v Rimu leta 2015. 
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POGOVOR Z VAMI: ŽIGA PAPEŽ

Tenis, potovanja in še kaj

Večnemu optimistu, avanturistu in ljubitelju 

dobre hrane je bil šport tako rekoč položen 

v zibelko, saj je bil oče profesionalni kolesar, 

večkratni jugoslovanski in slovenski državni 

prvak ter udeleženec olimpijskih iger v 

kolesarstvu. Žiga se je resneje oziroma 

tekmovalno začel ukvarjati s tenisom pri svojih 

desetih letih. Dober mesec po 12. rojstnem 

dnevu pa je zbolel za sladkorno boleznijo  

tipa 1. Na začetku je bil seveda prestrašen, saj 

do tedaj sploh ni vedel za sladkorno bolezen. 

Spominja se, kako so ga prijatelji in znanci 

opozarjali, da bo treba paziti pri športu ter 

treninge celo časovno in količinsko zmanjšati. 

Vedno znova jim je odgovarjal: »Bom pa šolo 

malo zmanjšal, da bom lahko več treniral.«

V nadaljnjih letih je Žiga Papež postal ekipni 

državni prvak, vice državni prvak posamezno, 

leta 2016 pa celo edini diabetik, ki se je uvrstil 

na svetovno ATP teniško lestvico. Tistega 

leta je ob profesionalnem igranju tenisa 

diplomiral na fakulteti za šport, trenutno pa 

zaključuje magistrsko nalogo na ekonomski 

fakulteti, smer menedžment. Leta 2016 je 

ustanovil svoje športno društvo z imenom 

Corpus vitalis. Namen društva je omogočanje 

kakovostnih in strokovno vodenih vadb 

za starejše (upokojence), ljudi s sladkorno 

boleznijo in mlade športnike. Ne le pohvalno, 

Vse pa s sladkorno boleznijo tipa 1. 

Zakaj se Žiga Papež, 24-letnik, ki 

že 12 let živi s sladkorno boleznijo, 

ne obremenjuje več s potovanji, 

teniškimi turnirji in se brez skrbi 

odpravi tudi na počitnice?

temveč navdušujoče je, da je skupaj s študenti 

fakultete za šport, ki mu pomagajo pri vodenju 

vadb in treningov, v zadnjih treh letih pomagal 

izboljšati kakovost življenja več kot 600 

Slovencem. Trenutno je potovalni teniški trener, 

še vedno pa tudi za svojo dušo odigra kakšen 

mednarodni teniški turnir. 

Sladkorna bolezen ga nikoli ni zares ovirala. 

Prepričan je, da mu je dala več kot vzela 

– veliko znanja o telesu, zdravi prehrani, 

reda, discipline, znanja o prilagajanju oz. 

improviziranju in še kaj bi se našlo. 



POGOVOR Z VAMI: ŽIGA PAPEŽ

Kako natančno določen je vaš urnik dnevnih 
dejavnosti in obveznosti? Kako pri tem vodite 
še svojo sladkorno bolezen?
Življenje vrhunskega športnika je zelo pestro, 

niti en dan v letu ni popolnoma enak drugemu. 

Potovanja, treningi, optimalna regeneracija in 

prehrana, vse to je treba prilagajati iz dneva v 

dan in glede na kraje turnirjev. Vsaka država 

in vsaka kultura močno vpliva na dnevni oz. 

tedenski plan. Prav zato je vodenje sladkorne 

bolezni v tujini zares velik izziv, vendar se ravno 

s tem lahko veliko naučim.

Kako se z urejanjem ravni glukoze v krvi 
spoprimete na potovanju? Ali bi lahko 
rekli, da je za človeka s sladkorno boleznijo 
največji izziv menjava časovnega pasu?
Urejanje sladkorne bolezni na potovanjih je bilo 

tudi zame zares velik izziv. Če pa razmišljaš 

s svojo glavo, poslušaš telo in na sladkorno 

bolezen gledaš pozitivno, potem ti tudi 

potovanja s sladkorno boleznijo postanejo velik 

užitek. Največji izziv za diabetika, ki veliko potuje, 

je po mojem sprememba kulture in posledično 

prehranskih navad. Na časovno razliko se 

človeško telo kar hitro navadi (kakšen dan, 

dva, pa si že na konju), na kulturo in drugačno 

prehrano pa se včasih sploh ne morem navaditi, 

in to je za mojo glikemijo nekaj najslabšega. 

Ali lahko z nami delite kakšen poseben 
nasvet glede vodenja sladkorne bolezni?
Morda se bo slišalo nekoliko obrabljeno, vendar 

je edini pravi nasvet za vodenje sladkorne 

bolezni tipa 1 dobro poslušanje svojega telesa. 

Vsak dan, pri vsakem obroku in pri vsakem 

vbrizgu insulina je treba razmisliti, zakaj si to 

tako storil in kakšen bo na koncu rezultat. Če 

bo rezultat dober, potem si je treba zapomniti, 

kaj si storil, in ponoviti podobno čim večkrat. 

Vsak človek je drugačen, zato ni univerzalnega 

nasveta, ki bi pomagal vsem bolnikom s 

sladkorno boleznijo. Poslušati je treba sebe, 

svojo sladkorno bolezen in z njo preprosto 

zaživeti v sožitju. Nasvet, ki ga lahko dam glede 

potovanja, je, da je treba imeti pri sebi VEDNO 

zadostno količino sladkorčkov, sokov, glukoznih 

tablet. Zadostna zaloga zame pomeni, da imam 

3-kratno vrednost sladkorčkov, kot si mislim, 
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da jo bom potreboval. Se mi je že zgodilo, 

da sem pristal kje, kjer so bile vse trgovine in 

restavracije zaprte. 

Poleg tega imejte pri sebi tudi kakšno ne 

preveč sladko energijsko oz. beljakovinsko 

ploščico, ki jo zaužijete tik po zadostnem 

odmerku čistega sladkorja. 

Nasvet za vse, ki uporabljate insulinsko črpalko: 

med vzletanjem in pristajanjem letala za 10 

minut izklopite črpalko. Ne samo stop, ampak 

res odklopite cevko iz seta. Med vzletanjem in 

pristajanjem letala v kabini nastane sprememba 

pritiska, zato se to lahko zgodi tudi v cevki, 

tako da iztisne nekaj insulina v vaše telo in vas 

pahne v nepredvidljivo hipoglikemijo. 

Dovolim si še en morda nenavaden nasvet. 

Včasih je obisk McDonaldsa celo boljša izbira 

kot obisk na videz prestižne restavracije. 

McDonalds ima za vsako porcijo hrane natanko 

odmerjen in prikazan odmerek ogljikovih 

hidratov oz. sladkorjev v hrani, večina 

restavracij pa tega nima.

Katera je vaša najljubša sladica/kateri 
najljubši priboljšek?
Preveč jih je . Sem velik ljubitelj sladkarij oz. 

sladic. Vsi, tudi ljudje s sladkorno boleznijo si 

lahko privoščimo pregrehe, treba je le vedeti, 

kdaj in koliko. Najboljše je približno pol ure 

pred športno aktivnostjo ali tik po njej, vendar 

še vedno v primernih količinah. Najraje imam 

tiramisu in sladoled.

Izlet za en dan ali sanjske počitnice? Za kaj se 
odločite in kako pogosto?
Ker v svojem poklicu veliko potujem, poskušam 

potovati tako, da so mi vsa potovanja neke 

vrste sanjske počitnice. Gotovo pa so mi bolj 

pri srcu dnevni izleti, predvsem po naši čudoviti 

Sloveniji. Za takšne se odločim vsaj enkrat 

tedensko.

POGOVOR Z VAMI: ŽIGA PAPEŽ



SLASTNO

Hranilna vrednost  
(v eni porciji)

• energijska vrednost 77 kcal •  
• beljakovine 6,9 g •  

• maščobe 1,4 g •  
• nasičene maščobe 0,9 g •  

• ogljikovi hidrati 9,8 g •  
• sladkor 9,8 g •  
• vlaknine 1,6 g •  

• sol 0 g •  
• nizek glikemični indeks •

ZA 4 OSEBE POTREBUJEMO:
• 200 g svežih zrelih malin
• 1 žlico sladkorja v prahu (če želite)
• 250 g grškega jogurta (z 2 % mlečne 

maščobe)
• 4 žlice rjavega sladkorja

Priprava

1. Na dno posodice za pečenje (štiri 

posodice velikosti 125 ml) položimo maline 

in po njih v vsaki posodici potresemo po ¼ 

žlice sladkorja v prahu (če želite).

2. Nato po malinah na tanko namažemo 

grški jogurt, tako da se dotika roba 

posodice. Pokrijemo in za najmanj dve uri ali 

kar čez noč postavimo v zamrzovalnik.

3. Ko želimo sladico postreči, po njej 

posujemo rjavi sladkor in po vrhu nežno 

poškropimo z vodo (s pršilnikom). Nato 

posodice položimo pod vročo ploščo za 

žar in pustimo, da se sladkor postopno 

karamelizira.

4. Počakamo, da se karamelizirani sladkor 

ohladi in strdi. Nato postrežemo.

Hranilna vrednost v receptu je približna, 
ker je odvisna od uporabljenih sestavin in 
biološke različnosti sestave naravnih živil.

CRÈME BRÛLÉE  
Z MALINAMI IN  
GRŠKIM JOGURTOM
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Ko enkrat poskusiš,
ga vzljubiš!

Zakaj bi odlašali?  
Preizkusite sistem Accu-Chek Mobile in ga vzljubite:
• ker ne potrebuje posameznih testnih lističev: 50 testnih polj je na enem traku v kaseti
• ker je priročen: pri merjenju so potrebni le 4 preprosti koraki
• ker ima prav vse v enem: sprožilna naprava je nameščena na merilnik

Sistem Accu-Chek Mobile: ko enkrat poskusiš, ga vzljubiš

Center za pomoč uporabnikom in servis Accu-Chek
Brezplačen telefon: 080 12 32  
(od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

Več o izdelkih Accu-Chek in o tem, kako pomagajo izboljšati zdravljenje sladkorne bolezni, si preberite na www.accu-chek.si.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE in ACCU-CHEK FASTCLIX so zaščitene blagovne znamke družbe Roche.  
© 2018 Roche Diabetes Care



Odkrijte
Sistem Dexcom za 

neprekinjeno merjenje  glukoze 

v medceličnini – izjemno 

delovanje in zaščita

www.dexcom.com/sl-SI

Zdaj tudi
za uporabo pri 

otrocih, starejših 
od dveh let



Sistem za zdravljenje sladkorne bolezni Accu-Chek® Insight je narejen za enostavno in  
diskretno uporabo insulinske črpalke. 

• Sodoben dizajn in intuitivni uporabniški vmesnik
• Nadzor črpalke s pametnim daljinskim upravljalnikom Accu-Chek® Aviva Insight z barvnim zaslonom na dotik 
• Enostavna namestitev že napolnjene ampule z insulinom v insulinsko črpalko

Odkrijte še vi intuitivni sistem za vodenje sladkorne bolezni, narejen za vaše življenje.

Sistem za zdravljenje sladkorne bolezni Accu-Chek® Insight

Narejen z mislijo na vaše življenje

Center za pomoč uporabnikom in servis Accu-Chek
Brezplačen telefon: 080 12 32  
(od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

Več o izdelkih Accu-Chek in o tem, kako pomagajo izboljšati zdravljenje sladkorne bolezni, si preberite na www.accu-chek.si.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT in ACCU-CHEK INSIGHT so zaščitene blagovne znamke družbe Roche.  
© 2018 Roche Diabetes Care

Z že napolnjeno
ampulo z insulinom


