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Zoom 360° − za 
vas veË o sladkorni 
bolezni
Dragi bralci, pred vami je druga izdaja novic  
Zoom 360°, ki jih v družbi Roche d.o.o. pripravljamo 
za vas. V tokratni številki lahko preberete še več 
lokalnih, slovenskih prispevkov in nasvetov. Ne 
prezrite jih, morda boste rešitev za kakšnega od 
vsakodnevnih izzivov našli prav v teh prispevkih. 

Preberete lahko kako se Tomaž spopada z 
nezavedanjem hipoglikemije, kako pomembna 
je točnost merilnikov pri samokontroli, kako 
preživeti veliko noč, kako še bolje spremljati krvni 
sladkor, kako sladkorna bolezen ne ustavi ekipe 
tekačev in še mnogo več.

Pomembno: Vabilo iz prve številke biltena 
Zoom 360° ostaja; vabimo vas k sodelovanju 
pri nastajanju naslednje številke. Pošljite nam 
zanimive novice iz svojega kraja, zgodbe, 
fotoreportaže in prispevke o dosežkih ali 
premagovanju vsakodnevnih izzivov v življenju 
s sladkorno boleznijo − vse na elektronski naslov 
slovenija.accu-chek@roche.com. Vaše prispevke 
bomo z veseljem prebrali in se potrudili, da jih 
objavimo. Za naslednjo, jesensko številko nam 
svoje zamisli in članke pošljite najpozneje do  
15. septembra 2014. 

Veseli bomo tudi vaših odzivov na to številko, saj 
želimo, da je bilten Zoom 360° po vaši meri.
Novice pripravljamo za vas!

Želimo vam prijetno branje!
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NOVICE IN ZANIMIVOSTI  IZ  MEDICINE

Smeh je pol zdravja
Že stara ljudska modrost pravi, da je smeh pol zdravja. Prav 
tako je splošno znano, da stres in negativna čustva, kot sta 
strah in žalost, negativno vplivajo tako na duševno kot tudi na 
telesno zdravje posameznika. Pri osebah s sladkorno boleznijo 
se to med drugim lahko odraža kot zvišana raven krvnega 
sladkorja. Veliko je dokazov, da na mnoga zdravstvena stanja 
blagodejno vpliva prav smeh, tudi na krvni sladkor. Tako je 
skupina raziskovalcev pred časom v Sloveniji izvedla raziskavi 
o vplivu smeha na ljudi. V obeh raziskavah so uporabili tehniko 
spodbujanja smeha, imenovano joga smeha. V prvi raziskavi so 
raziskovalci pri vseh sodelujočih opazili pozitivno spremembo 
počutja in zmanjšanje občutka stresa po vadbi. V drugi 
raziskavi, v kateri so sodelovale izključno osebe s sladkorno 
boleznijo tipa 2, pa so sodelujoče razdelili v dve skupini. Obe 
skupini sta bili deležni 90-minutnega izobraževanja in malice, 
vendar pa je v opazovani skupini izobraževanju sledilo 30 minut 
joge smeha. V slednji so raziskovalci zabeležili pomembno 
manjši porast krvnega sladkorja po malici v primerjavi s 
skupino, ki ni bila deležna joge smeha. Torej drži, smeh je pol 
zdravja. Bodite kar se da dobre volje in veliko se smejte.

Vir: Zbornik predavanj: 2. mednarodni kongres smeha: SMEH: DOPOLNILNA TERAPIJA, 2012 - 
http://www.osreci.se/clanki/63-raziskave/114-raziskave-diabetes.html

ZaËimbe in krvni sladkor
Nekatera zelišča in začimbe lahko zmanjšajo 
negativne učinke živil, bogatih z maščobami, na 
krvne maščobe in izločanje insulina. To so ugotovili 
ameriški raziskovalci v študiji, v kateri so opazovali 
moške s čezmerno telesno težo, ki so bili stari med 
30 in 65 let. Preiskovancem so v dveh ločenih dneh 
ponudili enak obrok z visoko vsebnostjo maščob, 
in sicer indijski piščančji kari, italijanski zeliščni 
kruh in cimetove piškote. Razlika med dnevoma je 
bila, da so to malico en dan začinili z rožmarinom, 
origanom, poprom, papriko, kurkumo, česnom, 
klinčki, ingverjem in cimetom, drugi dan pa ne. 
Preiskovancem so obakrat spremljali krvni 
sladkor pred obrokom in po njem. Raziskovalci 
so v vzorcih krvi, ki so jih vzeli po začinjenem 
obroku, ugotovili povečan antioksidativni učinek, 
za 13 odstotkov. Poleg tega je bila raven krvnih 
maščob za 30 odstotkov nižja v primerjavi z vzorci, 
vzetimi po nezačinjenem obroku. Dodatno so po 
nezačinjenem obroku opazili tudi do 20 odstotkov 
manjše izločanje insulina.

J. Nutr. (2011), 141(8): 1451–57.

Izmensko delo − veËje tveganje 
debelosti  
Neustaljen delovnik in izmensko delo sta povezana 
z večjo razširjenostjo čezmerne telesne mase in s 
sladkorno boleznijo tipa 2 med ženskami. Tako kažejo 
rezultati raziskave Harvardske šole za javno zdravje. 
Ekipa znanstvenikov je pregledala podatke več kot 
170.000 medicinskih sester, ki so sodelovale v raziskavah 
zdravja medicinskih sester. Raziskovalci so skušali najti 
povezavo med izmenskim delom in pojavnostjo sladkorne 
bolezni tipa 2. Pri ženskah, ki so delale v izmenah več 
kot 20 let, so ugotovili 58 odstotkov večjo verjetnost za 
razvoj sladkorne bolezni tipa 2 v primerjavi z ženskami 
z rednim oz. fiksnim delovnim časom. Tudi pri ženskah, 
ki so opravljale izmensko delo le 3 do 9 let, so ugotovili 
povečano verjetnost razvoja sladkorne bolezni tipa 2, in 
sicer za 20 odstotkov.

Eden od možnih razlogov, da so se ženske z neustaljenim 
delovnikom in izmenskim delom bolj zredile kot ženske 
s fiksnim delovnim časom ali tiste, ki so izmensko delo 
opravljale manj kot tri leta, je uživanje hrane ponoči. 
Človeško telo namreč v nočnem času običajno miruje in 
temu so prilagojene tudi presnovne funkcije telesa, ki so 
ponoči ustrezno nižje. Zato uživanje hrane v nočnem času 
lahko pripomore k povečanemu pridobivanju telesne mase.

Vir: PLoS Med 8(12): e1001141. doi:10.1371/journal.pmed.1001141 
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SprošËeni
Ljudje s sladkorno 
boleznijo, ki uporabljajo 
tehnike sproščanja 
in se naučijo samo-
obvladovanja, imajo 
dolgoročno lahko veliko 
manj zdravstvenih 
težav. To so zgodnje 
ugotovitve študije, v 
kateri so opazovani 
udeleženci sodelovali 
v osemtedenskem 
protistresnem programu 
s tedenskimi testi. Sodelujoči so po enem letu manj 
pogosto trpeli za depresijo in imeli nižji diastolični krvni 
tlak (to je krvni tlak, ki lahko poveča tveganje za razvoj 
bolezni srca) kot v kontrolni skupini, katere udeleženci 
niso sodelovali v protistresnem programu.

Vir: Diabetes Care (2012) 35(5): 945–947, doi: 10.2337/dc11-1,343



Diskretno dovajanje insulina in neprekinjeno 
merjenje glukoze, kadar je potrebno

Popolna sinergija dveh tehnologij za učinkovitejše zdravljenje  
z insulinsko črpalko

Sistem z insulinsko črpalko 
Accu-Chek® Combo 

Sistem za neprekinjeno  
merjenje glukoze v medceličnini 
Dexcom® G4 PLATINUM

Za več informacij obiščite spletno stran www.accu-chek.si ali www.dexcom.com/si.

Experience what’s possible.

© 2012 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane. Izdelek je zaščiten v okviru patentnega sistema ZDA. 
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Pogovarjali smo se s Tomažem z Brezovice. Z vami delimo 
njegovo zgodbo o srečanju s sladkorno boleznijo in o 
izzivih te bolezni.

Pred 16 leti, na začetku leta 1998, je nenadoma shujšal 
za 10 kilogramov. Brez razloga. Hujšanje sta spremljala 
neizmerna žeja in zelo pogosto tiščanje na malo potrebo. 
Tomaž je marca 1998 obiskal osebnega zdravnika, ki ga 
je napotil na Univerzitetni klinični center Ljubljana. Vsem, 
ki ste se srečali s to boleznijo, ni težko uganiti, da gre za 
sladkorno bolezen. Tomažu so izmerili krvni sladkor 29 
mmol/l in postavili diagnozo sladkorna bolezen tipa 1. 
Takoj se je začel zdraviti z insulinom, dolgodelujočim zvečer 
in s tremi odmerki kratkodelujočega pred obrokom. Tomaž 
je nato 8 let bolj ali manj uspešno obvladoval krvni sladkor 
z rednim merjenjem in štirimi odmerki insulina dnevno. 
Naučil se je štetja ogljikovih hidratov in funkcionalne 
insulinske terapije. Sledil je nasvetom diabetologinje dr. 
Tomažič in sester edukatoric iz UKC-ja. Že od nekdaj skrbi 
za raznovrstno prehrano in se veliko giba. Slednje sploh ni 
bilo težava, tedaj je imel še psa, ki ga je vsako jutro peljal 
na sprehod, poleg tega gre redno, skoraj vsak dan, na 
treking, pozimi smuča, je član balinarskega kluba Dragomer 
Gut&Pet, s katerim so tekmovali celo v superligi. Poleg 
vsega še veliko fizično dela. Pa vendar …

Njegov krvni sladkor je izjemno muhast. Enkrat zaniha 
navzgor, drugič nenadoma navzdol. In ko gre navzdol, 
tega pogosto ne občuti, ne zazna. Tomaž se ne zaveda 
hipoglikemije. In ko se ti zgodi, da zaradi hipoglikemije 
celo izgubiš zavest, te postane strah. Ta strah je tvoj 
stalni spremljevalec. Zaradi nezavedanja hipoglikemij 
in velikih nihanj krvnega sladkorja je diabetologinja 
Tomažu pred osmimi leti predpisala insulinsko črpalko, 
tedaj Accu-Chek Spirit, pozneje novejšo Accu-Chek 
Combo, ki jo uporablja sedaj.

S hipoglikemijami je bilo nato lažje. Z insulinsko črpalko 
je krvni sladkor bolje obvladljiv in tako Tomaž že 4 leta ni 
doživel hude hipoglikemije, torej hipoglikemije z izgubo 
zavesti. Poleg tega krvni sladkor ostaja muhast – niha. 
Njegov glikirani hemoglobin pa je bil na zadnjem pregledu 
7,0 %. Zato mu je diabetologinja konec lanskega leta, po 
osmih letih uporabe insulinske črpalke, predlagala sočasno 
uporabo sistema DEXCOM G4® PLATINUM.

Sistem DEXCOM G4® PLATINUM kontinuirano, 24 ur na dan, 
spremlja Tomažev sladkor ter ga z zvočnim signalom in 
vibriranjem (podobno kot mobitel) opozori na previsoke 
vrednosti, in še pomembneje, na prenizke vrednosti krvnega 
sladkorja. Vse, kar je treba storiti, je umeriti sistem dvakrat na 
dan. Tomaž to stori tako, da si med Dexcomovim merjenjem 
dodatno izmeri krvni sladkor z Accu-Chek Aviva Combo 
zjutraj in zvečer ter vnese izmerjeno vrednost v sistem 
DEXCOM G4 PLATINUM. Dodatno k zvočnim opozorilom 
sistem na prikazovalniku grafično kaže gibanje ravni krvnega 
sladkorja za 24 ur, s povezavo na osebni računalnik pa sistem 
ponuja še dodatne vpoglede in informacije. 

Edina težava je, da Zavod za zdravstveno zavarovanje 
zavarovancem odobri 40 senzorjev letno, en senzor pa je 
predviden za 7 dni. Zaradi velikih nihanj krvnega sladkorja si 
Tomaž želi, da bi Dexcom lahko uporabljal vse leto, saj se zdaj 
počuti bolje oziroma varneje. Ve, da ga bo sistem Dexcom 
opozoril, ko bo raven njegovega krvnega sladkorja pod 4,5 
mmol/l, in da bo lahko takoj ustrezno ukrepal, preden bi bilo 
prepozno. Za ukrepanje ima s seboj vedno tablete glucotabs 
oz. sladkor, tako da gre lahko brezskrbno na delo, v gozd, na 
treking, balinarska ekipa pa lahko 100-odstotno računa nanj.

Osebna izkušnja z najboljšim parom  
za optimalno zdravljenje:  
insulinska črpalka Accu-Chek® Combo in  
sistem DEXCOM G4® PLATINUM

Res 
učinkovito še  
učinkoviteje

O S E B N A  I Z K U Š N J A
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I N S U L I N S K A  Č R PA L K A

Leto 1976 je bilo za samovodenje sladkorne bolezni  
zelo pomembno. Takrat je bila predstavljena prva 
insulinska črpalka. 

Insulinska črpalka ni namenjena rednemu preverjanju 
ravni glukoze v krvi. Raziskovalci so iskali predvsem 
orodje za neprekinjeno subkutano dovajanje insulina, 
ki bi posnemalo naravno delovanje trebušne slinavke. 
Insulinska črpalka je zasnovana za zagotavljanje 
bazalnega odmerka insulina, tako kot telo za to poskrbi 
pri človeku brez sladkorne bolezni. Zraven tega pa lahko 
uporabnik črpalke dodaja bolusne odmerke – zaradi 
zvišanja ravni krvnega sladkorja ob obrokih.

Na začetku osemdesetih let je bila insulinska črpalka 
v več državah že ena od možnosti zdravljenja. Danes 
približno 300.000 ljudi po vsem svetu vsak dan uporablja 
tehnologijo insulinske črpalke. Zanimivo, zelo malo 
ljudi, ki začne uporabljati črpalko, se pozneje vrne na 
zdravljenje z insulinskimi peresniki. 

Zakaj so insulinske črpalke tako priljubljene? Zdravniki 
vedno bolj priporočajo insulinsko črpalko bolnikom, ki 
bi jim lahko pomagala. Poleg tega insulinska črpalka 

Pomen insulinske 
črpalke pri zdravljenju

pomeni tudi podporo pri odločanju o zdravljenju, saj 
znanstveni izsledki kažejo njene naslednje prednosti:
 

● izboljšanje nadzora nad ravnjo krvnega sladkorja 
– odraža se v nižji vrednosti HbA1c (spremljanje 
ravni glukoze v krvi v daljšem obdobju)

● zmanjšanje števila hipoglikemij – zaradi stalnega 
odmerjanja insulina

● manjša pogostnost diabetične ketoacidoze pri 
izkušenih uporabnikih insulinske črpalke 

● nadzor nad fenomenom zore (jutranja visoka raven 
krvnega sladkorja) 

Uporabniki insulinske črpalke so nad njo navdušeni, ker 
se z njo lažje prilagajajo vsakodnevnim izzivom in jim 
zagotavlja več sproščenosti kot večkrat dnevno odmerjanje 
insulina s peresniki. Sami lahko izbirajo, kdaj in koliko 
bodo jedli, črpalko lahko nosijo skrito pod obleko ali manj 
skrito ali sploh ne, npr. med športnimi in drugimi telesnimi 
dejavnostmi.

Seveda nič ni samoumevno, ne izboljšani nadzor ne 
druge prednosti insulinske črpalke. Uporaba te naprave 
se priporoča ljudem, ki so zmožni sprejeti dodatno 
odgovornost za razumevanje in uporabo tehnologije. 
Zahteva vztrajnost pri uporabi in njenih učinkih, 
pripravljenost za preverjanje ravni krvnega sladkorja čez 
dan ter odgovorno ravnanje ob neobičajnih vrednostih 
krvnega sladkorja. 

Pomembno se je zavedati, da insulinska črpalka ni zdravilo 
za sladkorno bolezen. Brez motivacije in prizadevnosti 
uporabnik ne bo zaznal izboljšanega nadzora nad krvnim 
sladkorjem. Z vztrajnostjo in izkušnjami pa je insulinska 
črpalka lahko izjemna pridobitev za bolnikov življenjski slog. 



 

Uporabljene igle in lancete so ostre, zato je nevarno, da 
se še kdo zbode ali okuži, če jih odvržete med običajne 
gospodinjske odpadke (mešane komunalne odpadke). 
Priporočljivo je, da jih zbirate ločeno, lahko v zbiralnikih 
za ostre predmete, ki jih kupite v lekarni ali specializirani 
trgovini, ali v drugi primerni embalaži iz trde plastike s 
pokrovom (najbolje z navojem). Ker gre za odpadke iz 
kovine, jih skupaj z embalažo odložite v zbirnem centru 
izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v 
vaši občini. Zbiralnice ločenih frakcij (t. i. ekološki otoki) 

so namenjene le za zbiranje odpadne embalaže, zato teh 
odpadkov ne smemo odvreči v tam postavljene zabojnike. 
Tudi na počitnicah in potovanjih ravnajte enako in 
uporabljenih ostrih predmetov ne odvrzite kjer koli (npr. 
v stranišče, koše za smeti v hotelih …). Testne lističe in 
bobenčke z lancetami (Accu-Chek Mutliclix in  
Accu-Chek FastClix) lahko odvržete med običajne odpadke. 
Prazne injekcijske peresnike in injekcijske vložke odvrzite v 
zabojnik za plastiko. Če je v peresniku ali vložku še zdravilo, ki 
ga ne morete več uporabiti, ga odnesite v lekarno.

Vstavljanje bobenčka z lancetami

Snemite kapico. Vstavite bobenček z 
lancetami.

Ponovno nataknite kapico.Izberite eno od 11 nastavitev.

Nastavitev  
globine vboda

Izkusite delovanje na 1 klik.  
Vaše prstne blazinice vam bodo hvaležne. 

En klik, da se napne in 
sproži

Gumb premaknite nazaj in 
naprej, da namestite novo 
lanceto.

Porabljen bobenček z lanectami lahko odvržete med običajne 
gospodinjske odpadke. 

Ko porabite vseh 6 lancet, 
bobenček zamenjajte. 
Bobenčka iz higienskih 
razlogov ni mogoče 
ponovno vstaviti.

Nov bobenček Porabljen bobenček

Odvzem  
kapljice krvi

Kaj naj po uporabi storim z iglicami, lancetami, testnimi lističi, 
injekcijskimi peresniki in injekcijskimi vložki?

Pokličite Center za pomoč uporabnikom in servis Accu-Chek in se posodobite z novo 
sprožilno napravo Accu-Chek Fatstclix.

Zoom 360º 7

Nameščanje  
nove lancete



Zaposleni v lekarnah imajo pomembno vlogo pri 
svetovanju bolnikom. Ne nazadnje se nam na obisk v 
lekarni ni treba naročati, ni nam treba čakati v čakalnici 
za skopo odmerjenih nekaj minut časa zdravstvenega 
strokovnjaka. Še več, če ste med tistimi z bolje urejeno 
sladkorno boleznijo, ste morda dobili trajni recept, kar 
pomeni, da vam k zdravniku po nov recept ne bo treba 
celih 12 mesecev. Vendar boste v lekarno še zmeraj 
morali vsaj vsake tri mesece po svoja zdravila. Tako 
ostane lekarnar edini člen zdravstva, s katerim imate 
reden stik, in tisti, ki vam lahko svetuje. 

Poleg tega vse več lekarn vpeljuje tako imenovano 
farmacevtsko skrb, v okviru katere lahko bolniki 
od dodatno poučenih farmacevtov dobimo še 
natančnejše informacije in nasvete v povezavi s svojim 
zdravstvenim stanjem.

Zato ne preseneča ugotovitev raziskave o merilnikih 
krvnega sladkorja v slovenskih lekarnah, da se skoraj 
5 oseb od desetih izbere merilnik krvnega sladkorja 
na podlagi nasveta lekarnarja. Omenjena raziskava je 
bila izvedena pred kratkim, zaradi vse večjega števila 
merilnikov krvnega sladkorja na slovenskem trgu in 
zaradi pomembne, morda vse pomembnejše vloge 

Iz slovenskih lekarn: Točnost je 
ena najpomembnejših lastnosti 
merilnika krvnega sladkorja

lekarnarjev pri svetovanju bolnikom. Raziskava med 
drugim kaže, da v raziskavi sodelujoči zaposleni v 
lekarnah najbolj zaupajo merilnikom Accu-Chek.

Morda so tudi vam v lekarni že menjali ali ponudili 
zamenjavo vašega merilnika. Zaposlene so v raziskavi 
vprašali, katere merilnike krvnega sladkorja v takem 
primeru ponudijo strankam in zakaj. Kar 72 odstotkov 
vprašanih je navedlo, da svetuje enega od  
merilnikov Accu-Chek. Med razlogi so bili  
najpogosteje navedeni enostavna uporaba (23 
odstotkov), točnost in natančnost (20 odstotkov) 
ter zanesljivost in s tem povezanih manj pritožb oz. 
reklamacij uporabnikov (17 odstotkov). 

Prav te lastnosti merilnikov se zaposlenim zdijo tudi 
pomembne in koristne za uporabnike: enostavna 
uporaba (32 odstotkov), točnost in natančnost  
(26 odstotkov), velik prikazovalnik oz. številke na njem 
(16 odstotkov) ter zanesljivost in s tem povezanih manj 
pritožb oz. reklamacij uporabnikov (6 odstotkov). 

Na vprašanje, kateri merilnik krvnega sladkorja daje 
najbolj natančne in točne meritve, je 44 odstotkov 
lekarnarjev ostalo neopredeljenih, 31 odstotkov jih 
je menilo, da merilniki Accu-Chek, 13 odstotkov, da 
merilniki Contour, ter po 6 odstotkov za merilnike  
One Touch in Wellion.

Iz opisanega torej lahko sklepamo, da imajo v raziskavi 
sodelujoči zaposleni v lekarnah največ zaupanja v 
merilnike Accu-Chek. To potrjuje tudi odgovor na 
vprašanje, kateri merilnik bi uporabljali sami, če bi ga 
potrebovali, (ali katerega uporabljajo) oz. katerega 
bi priporočili svojim najbližjim. Kar 63 odstotkov 
sodelujočih je navedlo enega od merilnikov Accu-Chek 
(Accu-Chek Aviva, Accu-Chek Mobile).

Vir: podatki na voljo na na sedežu družbe

ACC U - C H E K ® V  P R A K S I

Sodelujoči v raziskavi o merilnikih krvnega sladkorja najbolj zaupajo merilnikom Accu-Chek

8 Zoom 360º



Naučite se uporabljati svoj merilnik 
ravni glukoze v krvi in sprožilno 
napravo le v nekaj minutah

VIDEONAVODILA si lahko ogledate na spletni strani  
www.youtube.com/AccuChekSlovenia.

Experience what’s possible.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA NANO, ACCU-CHEK MOBILE in 
ACCU-CHEK FASTCLIX so zaščitene blagovne znamke družbe Roche.  
© 2013 Roche Diagnostics

www.accu-chek.si
Roche farmacevtska družba d.o.o.
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana
Brezplačen telefon: 080 12 32  
(od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

NOVO
pri merilnikih Accu-Chek ®

Enostavno učenje za uporabo 
merilnika ravni glukoze v krvi – 
z VIDEONAVODILI 
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Prehranjevanje je del našega življenja in kulture. 
Prehranjevanje, hrana, zdrava prehrana so verjetno 
največkrat izrečene besede v življenju posameznika, kaj 
šele pri človeku, ki se spoprijema z boleznimi, katerih izid 
zdravljenja je odvisen od prehrane. Danes se srečujemo z 
ogromnim številom kroničnih nenalezljivih boleznih, med 
katerimi je tudi sladkorna bolezen. 

Pri vseh oblikah in zdravljenju sladkorne bolezni je ključna 
zdrava prehrana. Kakor je že dolgo znano, se ta prehrana 
ne razlikuje bistveno od prehrane zdravega človeka. Ker 
večina ljudi živi v skupnostih, kjer velja nekaj pravil za 
življenje, so enaka pravila tudi pri prehranjevanju. Za tiste, 
ki imate sladkorno bolezen je zelo pomembna podpora v 
okolju, kjer živite. Konkretno to pomeni, da boste gotovo 
bolj uspešen in zadovoljen pri zdravljenju, če se bodo 
v družini vsi prehranjevali enako ali podobno. Sama 
razvrščam ljudi po lastnih izkušnjah glede na odnos do 
hrane in prehranjevanja v dve skupini: tisti, ki jim je zdravo 
prehranjevanje nekaj čisto normalnega in nič nenavadnega, 
ter na drugi strani tisti, ki jim radi rečemo gurmani oz. dobri 
jedci. Vsekakor imajo pri uspešnejšem vodenju sladkorne 
bolezni prednost prvi. Premalokrat se ostali člani družine 
zavedajo, da bodo z enakim prehranjevanjem podprli 
bolnikovo »zdravljenje«, hkrati pa koristili tudi sebi, saj je 
splošno znano, da se v Sloveniji »dušimo« zaradi pojavnosti 
kroničnih nenalezljivih bolezni, katerih vzrok sta največkrat 
nezdrav življenjski slog in prevelika telesna teža. 

Ljudje se ne zavedajo, da si je treba za prehranjevanje 
vzeti čas. Marsikdo bo imel ob tem hitro pomisleke, saj 
vendar vsi poznamo star pregovor »Kakršen pri jelu, tak 
pri delu«, torej jej hitro. Vendar s počasnejšim tempom 
hranjenja učinkovito vplivamo na manjši vnos količine 

zaužite hrane. 
Nekatera nova 
dognanja pravijo, da 
je treba razviti zdrav 
odnos do hrane: tudi 
ko ne ješ, si lahko 
srečen in polno 
vključen v življenje; 
če nisi lačen, ne jej; 
prenehaj jesti, ko si 
sit; v dnevu si gotovo 
lahko nekaj ur lačen; 
ko pa pridejo trenutki, 
ko si lačen, poskušaj 
uživati v hrani. Torej 
si je vredno vzeti 
čas za obrok in ga v 
miru in počasi zaužiti. 
Ker je danes družba 
naravnava k naglici, je dovolj, da se zavedamo, da tudi če 
občasno pojemo obrok na hitro, ni nič narobe. Vendar pa 
naj bo to prej izjema kot pravilo.

Pomembno je, da kot oseba s sladkorno boleznijo 
razumete in spoznate načela zdrave uravnotežene 
prehrane ter se naučite jesti večkrat po malo. Svetujemo 
od 3 do 5 obrokov na dan, odvisno od vrste zdravil, ki jih 
prejemate. Potrebno se je zavedati, da lahko vsak vnos 
hrane povzroči dvig glukoze v krvi (tudi majhen piškot, 
sadež ali trije bomboni ...) in doprinese k nihanju glukoze 
(po navadi k skoku glukoze navzgor). Poudarek je pri 
vnosu primernih ogljikovih hidratov, ki bi jih naj dnevno 
zaužili med 50 in 60 odstotkov od vse zaužite hrane. 
Izbirajte ogljikove hidrate, ki jim pravimo sestavljeni in z 

Kako preživeti 
velikonočni 
ponedeljek in 
diabetologa v torek

Mateja Tomažin Šporar, višja medicinska sestra,  
Univerzitetni klinični center Ljubljana, 

Oddelek za ambulantno diabetološko dejavnost, Vrazov trg 1, Ljubljana
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veliko vlakninami ter 
ne povzročijo hitrega 
dviga glukoze v krvi, 
npr. temne vrste 
kruha, polnovredne 
testenine, rjavi riž, 
ajda, kosmiči … 
Ugotavljamo, da 
je najpogostejši 
problem pri količini 
zaužitih živil. 
Pogled iz prakse 
pravi, da so pri 
večini ljudi krožniki 
sestavljeni tako, 
da ga pri glavnem 
obroku polovica 
pokriva škrobno 
živilo (riž, testenine, 
krompir), ostala 
polovica pa pripada 
mesu. Zelenjave 
je minimalno ali 
je sploh ni. Enake 
rezultate so zabeležili 
tudi v anketi o 
prehranskih navadah 

Slovencev. Tudi navade oseb s sladkorno boleznijo ne 
odstopa od prehranjevalnih navad ostalih Slovencev. 
Pri sladkorni bolezni pa je treba paziti pri vnosu živil, ki 
vsebujejo maščobe (vidne ali nevidne), in te naj bodo 
čim bolj kvalitetne. Spodbujamo k uporabi naravnih 
začimb in dišavnic, saj se s tem uporabi manj soli. Vnos 
soli je namreč že velik problem in njena poraba je zelo 
presežena. Veliko pozornosti namenjamo učenju vnosa 
enostavnih ali »hitrih« ogljikovih hidratov, ki povzročajo 
velike dvige glukoze, zraven pa pripomorejo k 
dodatnemu dnevnemu vnosu energije, ki ob nezadostni 
porabi poveča telesno težo. Poleg vsega naštetega treba 
biti pozoren tudi pri vnosu pijač. Velikokrat pozabljamo 
na to, da z neprimerno pijačo (tisto, ki vsebuje ogljikove 
hidrate, torej tudi voda z okusom) zvišujemo glukozo 

v krvi in povzročamo dodatne kalorične vnose. Zato je 
najprimernejša voda. Smotrno se je torej poučiti o izbiri 
živil in glikemičnem indeksu (kako hitro po zaužitem 
živilu se zviša raven glukoze v krvi). Bolje je izbirati 
živila z nižjim glikemičnim indeksom, saj to pripomore k 
boljšemu uravnavanju glikemije in telesne teže. 

Zavedamo se, da smo vsi samo ljudje. V življenju pa je 
hitro veliko skušnjav. Kako ravnati, kadar veste, da boste 
zaužili jedi, ki jih običajno ne bi (ker povzročajo prevelika 
zvišanja glukoze v krvi)? Če se zavedate in ste seznanjeni s 
tem, kako veliko vlogo poleg zdravil ima prehrana, boste 
vedeli, da v takih primerih ne bo nič hujšega. Dobrodošel 
nasvet pa bi bil, da pri glavnem obroku zaužijete manj 
ogljikovih hidratov, veliko vlaknin (kakšen krompir manj in 
veliko zelenjave) in si boste potem lažje privoščili pregreho 
(potico v velikonočnem času). Sladica izven obroka, 
namesto običajne majhne malice, pomeni velik in hitrejši 
dvig glukoze v krvi. Strokovnjaki ne svetujemo povečanja 
odmerka insulina »kar tako«, če ste ali boste pojedli malo 
preveč. Lahko je nevarno in povzroči hipoglikemijo. 
Natančnejše odmerjanje in prilagajanje odmerka insulina 
si lahko privoščijo le osebe, ki so vešče funkcionalne 
insulinske terapije ter štejejo ogljikove hidrate. Le ti imajo 
dovolj znanja, da ocenijo, kaj imajo na krožniku.

Vsem se svetuje gibanje v okviru njihovih zmožnosti in 
sposobnosti, zato ga zelo poudarjamo in spodbujamo 
predvsem stalnost telesne aktivnosti. Predpisana količina 
gibanja za posameznika je 120 minut tedensko aerobne 
vadbe. Morda boste zmogli preseči običajne kulturne 
vzorce, ko obilnemu prvemu obroku v krogu družine 
običajno (prazniki, rojstni dnevi) sledi druga večja malica, 
čeprav je vmes minilo le dve uri. Vmesni čas raje izkoristite 
za sprehod na zraku ter s tem porabite odvečni kalorični 
vnos in izboljšate glikemijo.

S sintezo uporabljenih znanj in vedenj, dobre volje, dobre 
prakse ter dobre motivacije boste brez kančka slabe vesti 
preživel velikonočni ponedeljek, tudi s koščkom potice, 
nekaj šunke in pirhov. In z veseljem naslednji dan obiskal 
specialista diabetologa ali medicinsko sestro edukatorico. 
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Ekipo Diabetes can’t stop us sestavlja pet članov 
diabetikov (Darko Bedjanič, Dejan Manojlovič, Primož 
Brovč, Primož Prislan in Rafael Ziherl). Vsi smo na 
insulinski terapiji ter se zavedamo pomena telesne 
aktivnosti za vzdrževanje in ohranjanje zdravja. 

Sladkorna bolezen nas ne ustavi – 
Diabetes can’t stop us
Priprave tekačev s sladkorno boleznijo na Ultrabalaton

Ekipo Diabetes can't stop us podpiramo in vzpodbujamo tudi pri družbi Roche d.o.o.  
Ekipi želimo uspešne priprave in uspešen tek 31. maja, okoli Blatnega jezera na Madžarskem.

Pripravljamo se na ultramaratonsko tekaško prireditev 
Ultrabalaton, ki bo 31. maja 2014 okoli jezera Balaton 
na Madžarskem. 

Nastopali bomo v ekipni kategoriji, kar pomeni, da 
bo vsak član ekipe pretekel maraton (42,2 km) za 
skupen cilj, ki se konča po 212 km. Ta prireditev velja za 
drugo najtežjo v Evropi in v tej vrsti tekov v kategoriji 
ultra. Smo prva ekipa diabetikov na svetu, ki se bo 
lotila takega projekta na tej prireditvi, in seveda smo 
prepričani, da bomo v cilj pritekli z nasmehom na 
obrazu, saj tek čisti tudi dušo in telo. V našem primeru 
pa nas ohranja še zdrave, saj aktivna rekreacija in 
terapija dolgoročno prinašata najboljše rezultate.

Zavedamo se, da je za nas sladke ključna podpora. Zato 
bomo imeli s sabo tudi ekipo s spremstvom, saj bo 
celotna tekma trajala okrog 24 ur. To zahteva kar nekaj 
logistike in usklajevanja. V sklopu priprav na Balaton 
se bomo predstavili tudi na tekaških prireditvah pri 
nas v majicah, ki jih ne boste mogli zgrešiti; takoj boste 
vedeli, kdo teče v njih. Sežana, Istrski maraton, Tek trojk 
in Radenci so le največje prireditve, kjer bomo tudi mi.

Naš namen je spodbuditi čim več ljudi h gibanju in 
s tem k aktivnemu preprečevanju razvoja kroničnih 
bolezni. Vsem, ki že imajo katero od kroničnih bolezni 
(sladkorna bolezen, rak, srčno-žilna obolenja), pa želimo 
sporočiti, da smo lahko in moramo biti vključeni v 
dejavnosti, ki od človeka zahtevajo pogum, vztrajnost 
in disciplino. Vrline, ki jih mora imeti vsak, ki želi 
obvladovati kronično bolezen. Imamo tudi svojo 
spletno stran, kjer lahko spremljate vse informacije o 
pripravah in sami prireditvi.

www.facebook.com/diabetesCantStopUs
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Merjenje vrednosti glukoze v krvi je za mnoge bolnike s 
sladkorno boleznijo sestavni del življenja. Več raziskav je 
dokazalo pozitiven vpliv merjenja ravni glukoze v krvi oz. 
krvnega sladkorja, kot radi rečemo pogovorno. Priporočila 
in pomembnost meritev so zapisani v smernicah za 
zdravljenje sladkorne bolezni, ki veljajo za vsako državo 

Vem, kako, in vem, zakaj 
spremljam krvni sladkor

Jana Klavs, viš.med.ses., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
Oddelek za ambulantno diabetološko dejavnost, Vrazov trg 1, Ljubljana

posebej. Leta 2008 je mednarodna organizacija IDF – 
International Diabetes Federation izdala priporočila za 
izvajanje meritev krvnega sladkorja doma. Med njimi 
najdemo tudi diagram, ki nazorno prikazuje, da meritve 
niso samo zbadanje z lanceto in nanašanje krvi na testni 
listič, ampak proces z mnogimi dejavniki.

Povzeto po: The IDF Guideline on Self-monitoring of Blood Glucose in Non-Insulin Treated Type 2, 2008
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razumevanje

urejenost  
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MKS – MERITVE KRVNEGA SLADKORJA

Parno merjenje oziroma kako bolje razumeti vpliv dejavnikov na krvni sladkor

Ekipo Diabetes can't stop us podpiramo in vzpodbujamo tudi pri družbi Roche d.o.o.  
Ekipi želimo uspešne priprave in uspešen tek 31. maja, okoli Blatnega jezera na Madžarskem.



Ključna sporočila smernic IDF, pomembna tudi v našem 
prostoru, so strnjena v šest postavk:

●	Meritve krvnega sladkorja naj se izvajajo, le če bolnik 
izkazuje pripravljenost za samokontrolo ter ima za to 
dovolj znanja in sposobnosti.

●	Meritve krvnega sladkorja naj bodo omenjene ob 
postavitvi diagnoze, smoter je boljše razumevanje 
bolezni.

●	Meritve krvnega sladkorja se priporočajo ob poteku 
bolezni, bolnik lažje razume vplive življenjskega sloga na 
spremembe ravni krvnega sladkorja.

●	Meritve krvnega sladkorja naj bodo individualno 
prilagojene. 

●	Meritve krvnega sladkorja naj bodo dogovorjene z 
bolnikom in zdravstvenim 
terapevtom, dogovor naj bo 
dokumentiran.

●	Za meritve krvnega 
sladkorja naj se 
uporabljajo merilniki, 
ki so preprosti za 
uporabo in natančni pri 
meritvah.
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O vseh podobnih zadregah se je treba posvetovati z 
zdravnikom ali medicinsko sestro edukatorico. Vplivov na 
raven krvnega sladkorja je preveč, da bi jih lahko strnili 
v prispevek. Ključ do dobrega razumevanja in urejene 
sladkorne bolezni je v pogovoru med vami in zdravstvenim 

strokovnjakom. Vestno beležite svoje meritve krvnega 
sladkorja v dnevnik, vsak dogodek preverite vsaj dvakrat 
(npr. ob enakem kosilu krvni sladkor izmerite vsaj dvakrat), 
zapisujte si razmišljanja in opombe, kar bo osnova za 
pogovor z vašim zdravnikom ali edukatorjem.

Krvni sladkor  
PRED v mmol/l

Dogodek Krvni sladkor  
PO v mmol/l

Komentar

6,3 KOSILO:
2 dcl goveje juhe
100 g piščančjega zrezka
300 g krompirja
150 g zelene solate s fižolom

12,7 Zvišanje krvnega sladkorja ni ustrezno, priporoča 
se, da je zvišanje KS po jedi do +2/3 mmol/l. V tem 
primeru gre za preveliko količino zaužitega škroba 
(krompir in fižol, žličniki v goveji juhi).

5,8 VEČERJA:
450 g mešane solate
80 g mladega sira 
60 g puranjega mesa

3,2 Ob večerji ni bilo zaužitih ogljikovih hidratov, kar ob 
obstoječem zdravljenju (insulinska terapija) lahko 
povzroči hipoglikemijo.

18,8 GIBANJE:
2–3 ure intenzivne hoje

22,5 18,8 mmol/l je raven krvnega sladkorja (nad 14 
mmol/l), ob kateri se telesna aktivnost odsvetuje. 
Znano je, da ob visokih vrednostih KS ob telesni 
aktivnosti KS praviloma narašča.

9,6 GIBANJE:
1 ura zmerne hoje (pribl. 5 km)

6,1 Gibanje ima zelo ugoden vpliv na raven krvnega 
sladkorja.

7,6 PRIGRIZEK:
jabolko

15,6 Samo jabolko ne bi povzročilo takega porasta KS, 
razlog za +8 mmol/l se skriva v obilnem kosilu s 
skritimi maščobami, ki je bilo zaužito dve uri pred 
zaužitim jabolkom.

KS – krvni sladkor

OPOLNOMOČEN BOLNIK

Merilniki so ljudem finančno dostopnejši kot pred leti. Mnogi merilnik prejmejo v dar ali si ga v navalu motivacije za 
spremljanje poteka bolezni kupijo sami, čez čas pa ugotovijo, da so vrednosti enkrat visoke, drugič nizke. Drugi navajajo, 
da merijo le zjutraj (češ da so tako slišali), krvni sladkor pa čez leto nikoli ni manj kot 10 mmol/l. Taki in številni drugi, ki 
krvni sladkor le merijo, ob tem pa nič ne ukrepajo, merijo krvni sladkor po nepotrebnem. Smisel meritev je v ozaveščanju 
– razumevanju, kakšen je vpliv življenja na raven krvnega sladkorja. Ob tem je treba vedeti, da na raven krvnega sladkorja 
vpliva mnogo stvari, najbolj hrana, gibanje in zdravila za sladkorno bolezen. Zanimiv način merjenja krvnega sladkorja so 
tako imenovane parne meritve, kar pomeni, da krvni sladkor izmerimo pred dogodkom in po njem. Poglejmo nekaj primerov: 
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Ste pripravljeni na merjenje 
brez testnih lističev?
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Just test. Let the Accu-Chek Mobile

50

•	50	testnih	polj	na	enem	traku		
•	Brez	ukvarjanja	s	posameznimi	testnimi	lističi	
•	Brez	odpadka		
•	Sprožilna	naprava	na	1	KLIK
•	6	lancet	v	bobenčku	
•	Le	4	enostavni	koraki	za	merjenje		

VIDEONAVODILA Accu-Chek®

Enostavno učenje za uporabo merilnika ravni glukoze v krvi – z VIDEONAVODILI
na spletni strani www.youtube.com/AccuChekSlovenia
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Accu-Chek® Mobile

Ali ste bili, odkar se zdravite z insulinom, kdaj razočarani 
nad postopkom merjenja ravni krvnega sladkorja? Ali 
menite, da je za izvedbo meritve potrebnih preveč korakov, 
da so meritve zamudne ali celo zapletene?

Presenetljiv je podatek, da si skoraj dva človeka od desetih 
ljudi s sladkorno boleznijo na insulinskem zdravljenju nikoli 
nista izmerila krvnega sladkorja1,2 in da kar 60 odstotkov 
oseb s sladkorno boleznijo tipa 1 ne preverja krvnega 
sladkorja tako pogosto kot bi morale.3 Glede na nedavno 
raziskavo Accu-Chek je rokovanje s testnimi lističi največja 
ovira pri merjenju krvnega sladkorja. To je navedlo kar 88 
odstotkov vprašanih.

Sistem za merjenje krvnega sladkorja Accu-Chek® Mobile 
ponuja rešitev za enostavnejše in priročnejše merjenje. 
Pomembna prednost v primerjavi z drugimi sistemi za 
merjenje krvnega sladkorja je kaseta s 50 testnimi polji. 
Z novo inovativno tehnologijo lahko torej uporabnik 
petdesetkrat opravi meritev krvnega sladkorja brez 
menjave testnih lističev. Vse, kar morate storiti, je vstaviti 
kaseto za 50 merjenj v merilnik, zapreti pokrovček, in že 
lahko merite. Namesto da vstavljate listič za vsako merjenje, 
vstavite kaseto za 50 meritev samo enkrat. 50-krat manj 
težav. To pomeni, da je sistem Accu-Chek® Mobile idealna 
rešitev za ljudi, ki krvni sladkor merijo pogosteje, pa tudi 
za izjemno aktivne ljudi, ki morajo imeti možnost merjenje 
opraviti kadar koli in kjer koli.

  

 

 

Kako deluje?

50 testov na 1 kaseti

● Dva koluta sta popolnoma ločena, tako da 
kontaminacija ni možna.

● Na kolut za uporabo je navit neprekinjen 
trak s 50 testnimi polji.

● Na kolut za odpadek se navija del traku z 
uporabljenimi testnimi polji. 

prepusten pokrov

reaktivni film

nosilni, 
transparentni, 
adhezivni trak

testno 
polje

testni trak

testno polje 
za nanos 

vzorca krvi

kolut za odpadek

kolut v rabi

Merite brez vstavljanja in odstranjevanja testnih lističev
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Leta 2010 so v diabetoloških centrih v Veliki Britaniji 
izvedli raziskavo Accu-Chek. V raziskavi je sodelovalo 
459 oseb s sladkorno boleznijo. Vprašali so jih, ali 
jim je bil sistem Accu-Chek® Mobile v pomoč pri 
premagovanju najpogostejših ovir pri izvajanju  
meritev krvnega sladkorja.4 

Velika večina, kar 89 odstotkov vprašanih, je menilo, 
da jim je bil sistem Accu-Chek® Mobile v pomoč 
pri premagovanju ovir v povezavi s testnimi lističi.4 
Poleg tega je 82 odstotkov sodelujočih menilo, da 
jim je sistem Accu-Chek® Mobile pomagal tudi pri 
premagovanju ovir, povezanih z meritvami krvnega 
sladkorja in življenjskim slogom.4 To je pomenilo, da 
so sodelujoči ocenili,  da je bilo merjenje krvnega 
sladkorja s sistemom Accu-Chek® Mobile lažje v 
različnih situacijah.  

82 odstotkov sodelujočih je menilo, da jim 
je sistem Accu-Chek® Mobile pomagal pri 
premagovanju ovir, povezanih z merjenjem 
ravni krvnega sladkorja in njihovim 
življenjskim slogom.4

Prikazani rezultati temeljijo na odgovorih 380, 
ki so na vprašanja odgovorili. Povprečno so si 
krvni sladkor izmerili  
32-krat na teden.

Sistem Accu-Chek® Mobile torej pomaga pri premagovanju 
ovir pri merjenju krvnega sladkorja, zaradi česar je proces 
samokontrole za osebe s sladkorno boleznijo z insulinskim 
zdravljenjem lažji in priročnejši.

1. Scorpiglione N et al. Epidemiology and determinants of blood glucose self-monitoring in 
clinical practice. Diabetes Res Clin Pract 1996; 34 (2): 115−125.

2. Evans JMM et al. Frequency of blood glucose monitoring in relation to glycaemic control: 
Observational study with diabetes database. Br Med J 1999; 318 (7202): 83−86.

3. Karter AJ et al. Self-Monitoring of Blood Glucose: Language and financial barriers in a 
managed care population with diabetes. Diabetes Care 2000; 23 (4): 477–483. Testing 
recommendations as made by the ADA.

4. Accu-Chek Mobile Preference Survey, 2009, Data on File, Roche Diagnostics. Results based 
on 380 respondents. Mean test frequency was 32 times per week.
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BOLNIKI S SLADKORNO BOLEZNIJO NAVAJAJO, DA BOLEZEN NA ŠTEVILNE
NACINE NEGATIVNO VPLIVA NA NJIHOVO VSAKODNEVNO ŽIVLJENJE:

ZMANJŠANJE BREMENA SLADKORNE BOLEZNI LAHKO ZELO IZBOLJŠA
VSAKODNEVNO KAKOVOST ŽIVLJENJA BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO.
ZA ZMANJŠANJE BREMENA SLADKORNE BOLEZNI NISO DOVOLJ LE ZDRAVILA.

TELESNO
ZDRAVJE

CUSTVENO
STANJE

FINANCNO
STANJE

INTERAKCIJE*
MED ZDRAVILI

PROSTOCASNE
DEJAVNOSTI

DELO
IN ŠTUDIJ

*(medsebojno delovanje)

Vir: Nicolucci A in sod. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs: Second Study (DAWN2). cross-national benchmarking 
of diabetes-related psychosocial outcomes for people with diabetes. Diabetic Medicine 2013; 30:767-77.

Novo Nordisk d.o.o., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, 
T 01810 8700, E info@novonordisk.si , S www.novonordisk.si ali www.novonordisk.com.

SI/CD/0214/0008a

Novo Nordisk spreminja sladkorno bolezen z ozavešcanjem in 
preprecevanjem bolezni, z gradivi za bolnike in svojce, s podporo zdravstvenim delavcem in, 
seveda, z razvojem inovativnih zdravil in pripomockov.
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N AG R A D N I  K V I Z

Natančno branje, točni odgovori 
Dragi bralci, pred vami je nagradni kviz. Odgovori na vprašanja se skrivajo v prispevkih tokratne izdaje novic Zoom 360°.  
Vprašalnik izpolnite in nam ga pošljete po pošti na naslov Roche d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov 
slovenija.accu-chek@roche.com. Izmed prispelih vseh, ki nam boste do 30. maja 2014 poslali vprašalnik s pravilnimi odgovori, bomo 
izžrebali 50 nagrajencev in jih obdarovali z uporabnim darilom.

1. Katero od naštetih lastnosti lahko pripišemo sistemu DEXCOM G4® PLATINUM?
□ 24 urno spremljanje krvnega sladkorja
□ Zvočno opozorilo ob prenizkem sladkorju
□ Zvočno opozorilo ob previsokem sladkorju
□ Pomoč pri zaznavanju prenizkega krvnega sladkorja in s tem varovanje pred hipoglikemijo
□ Vse od naštetega

2. Accu-Chek merilniki so najpogosteje priporočani s strani slovenskih lekarnarjev.* Katere tri lastnosti merilnikov se lekarnarjem 
zdijo najpomembnejše?
□ Točnost in natančnost meritev
□ Enostavnost uporabe
□ Lep dizajn merilnika
□ Zaslon merilnika na dotik
□ Zanesljivost merilnika

3. Izberite pravilno trditev
□ Prehrana osebe s sladkorno boleznijo naj bo takšna kot je zdrava prehrana za ostale ljudi
□ Pravilna prehrana osebe s sladkorno boleznijo ne sme vključevati sladic
□ Pravilna prehrana osebe s sladkorno boleznijo je stroga dieta s prepovedjo živil, ki jih je oseba pred diagnozo najraje uživala

4. Zakaj je priporočljivo izvajati parne meritve krvnega sladkorja?
□ Da se naučimo kako posamezni dogodek, aktivnost ali hrana vpliva na krvni sladkor
□ Da zberemo čim več meritev do naslednjega rednega pregleda in tako prinesemo sestri edukatorki in diabetologu čim več 

informacij
□ Ker je to edini pravi način spremljanja krvnega sladkorja

Ime:

Ulica, hišna ptevilka:

E-pošta: Podpis:

Priimek:

Številka, mesto pošte:

Krvni sladkor spremljam z merilnikom (prosimo ustrezno obkrožite):

Uporabljam drugi merilnik: ..........................................................................................................................................

Prosimo zaupajte nam koliko krat na dan si izmerite krvni sladkor: ..............................................................

* Raziskava o merilnikih krvnega sladkorja v slovenskih lekarnah. Februar 2014.

Pravno obvestilo
Podjetje Roche d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, matična številka 1957023 (v nadaljevanju besedila Roche d.o.o.), spoštuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in ima vse svoje kataloge zbirk 
osebnih podatkov vpisane v Register zbirk osebnih podatkov, ki ga vodi in vzdržuje Informacijski pooblaščenec. Podjetje Roche d.o.o. vam zagotavlja, da bo z vsemi vašimi informacijami ravnalo strogo zaupno 
in jih ne bo posredovalo tretjim osebam. Podjetje Roche d.o.o. bo zgoraj navedene osebne podatke kot upravljavec osebnih podatkov uporabljalo za sodelovanje v nagradni igri, za namene obveščanja o skrbno 
izbranih informacijah in ponudbah, za katere bo menilo, da so za vas zanimive, ter za izvajanje tržnih raziskav. Vaši posredovani podatki se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja ne odjavite. Od prejemanja 
informacij se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da pišete na elektronski naslov slovenija.accu-chek@roche.com, ali pa tako, da pokličete brezplačen telefon 080 12 32 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. 
uro). S sodelovanjem v nagradnem kvizu in podpisom tega vprašalnika dovolim podjetju Roche d.o.o., da moje zgoraj navedene osebne podatke uporablja za namene obveščanja o skrbno izbranih informacijah in 
ponudbah, za katere meni, da me bodo zanimale, za sodelovanje v nagradni igri in za izvajanje tržnih raziskav. Obenem izjavljam in potrjujem, da sem seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, 
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007). Izjavljam tudi, 
da me je podjetje Roche d.o.o. seznanilo z dejstvom, da je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno in da če zgoraj navedenih osebnih podatkov ne želim posredovati, me podjetje Roche d.o.o. ne bo obveščalo 
o informacijah ali ponudbah, ne bom sodeloval v nagradni igri in v zvezi z mojimi osebnimi podatki ne bo izvajalo tržnih raziskav. Seznanjen sem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišem, in sicer tako, da to 
sporočim na elektronski naslov slovenija.accu-chek@roche.com ali pokličem na 080 12 32.

□ Accu-Chek® Compact Plus□ Accu-Chek® Aviva□ Accu-Chek® Aviva Nano□ Accu-Chek® Mobile
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BREZ KODIRANJA

Merilnik Accu-Chek® Aviva je zasnovan prav za vaš vsakdan in lahko se zanesete na njegovo točnost, vredno 
zaupanja.	To	so	potrdile	tri	raziskave	točnosti,	v	katerih	kriterijem	sicer	ni	zadostilo	24	drugih	merilnikov	
glukoze v krvi.* Izboljšani merilnik izpolnjuje tudi celo strožje zahteve najnovejšega standarda točnosti.1

Če vas zanima več, obiščite spletno stran www.accu-chek.si.

ACCU-CHEK in ACCU-CHEK AVIVA sta zaščiteni blagovni znamki družbe Roche. © 2013 Roche Diagnostics. 

www.accu-chek.si 
Roche d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana
Brezplačen telefon: 080 12 32 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

Experience what’s possible. 

Vsak dan, po vaše

*Merilnike so ovrednotile tri raziskave, in sicer glede na splošni standard, ki določa, da mora biti ≥95 % posameznih rezultatov merjenja znotraj 
± 0,83 mmol/l pri koncentracijah glukoze v krvi <5,55 mmol/l in znotraj ± 15 % pri koncentracijah ≥5,55 mmol/l glede na proizvajalčevo 
referenčno metodo. Viri: Freckmann G et al. J Diabetes Sci Technol. 2012;6(5):1060-1075.; Baumstark A et al. J Diabetes Sci Technol. 
2012;6(5):1076-1086.; Brazg RL et al. J Diabetes Sci Technol.	2013;7(1):144-152.	Raziskave	je	podprla	družba	Roche	Diagnostics.
 
1  Podatki, na voljo na sedežu družbe. ISO 15197:2013, in vitro diagnostic test systems requirements for blood glucose monitoring systems for 

self-testing in managing diabetes mellitus include tighter requirements for accuracy and new criteria for hematocrit and other interferences.


