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VSEBINA

Zoom 360° − za vas več 
o sladkorni bolezni
Spoštovani bralci in bralke, pred vami je nova številka 
biltena ZOOM 360°, ki jo je za vas pripravila družba 
Roche. Tudi tokrat smo poskrbeli za pestro izbiro tem 
in zanimivo vsebino, kar lahko razširi in poglobi vaše 
znanje o sladkorni bolezni ali vas preprosto spomni na 
kaj pomembnega, kar ste morda že pozabili.

Za boljše razumevanje sladkorne bolezni preberite 
prispevek o izzivih pri uravnavanju krvnega sladkorja 
in članek o diabetični nefropatiji. V sklopu o prehrani 
vam ponujamo prispevek o glikemičnem bremenu 
obroka s priporočili za pripravo zdravih jedi.

Preberite tudi prispevek o alkoholu, temi, ki ji v zvezi  
s sladkorno boleznijo ne namenjamo dovolj pozornosti. 
Kljub temu da je pitje alkoholnih pijač nekaj povsem 
sprejemljivega, lahko postane alkohol prav za osebe  
s sladkorno boleznijo vzrok za velike težave.

V pogovoru boste spoznali Evo Bolčič, predsednico 
Društva diabetikov tipa 1 Slovenije. Eva vidi svojo 
bolezen kot priložnost za osebnostno dozorevanje in 
spodbudo, da dela na sebi ter skrbi zase in za druge 
še bolj, kot bi sicer.

Vse pogosteje slišimo, da moramo biti ljudje  
s sladkorno boleznijo opolnomočeni za samostojno 
vodenje svoje bolezni. Opolnomočenje je pomembno, 
ker svojega zdravnika ne vidimo vsak dan. Zato 
moramo sami sprejemati vsakodnevne odločitve, da 
živimo zdravo in srečno. Pot do opolnomočenja je 
pri vsakem drugačna. A brez razumevanja samega 
sebe in sladkorne bolezni ne bo šlo. Upamo, da vam 
bo pričujoča številka biltena pomagala pri še enem 
koraku do želenega cilja.

Želimo vam prijetno branje,  
v letu 2016 pa veliko sreče in zdravja.
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Pomembno obvestilo
Spoštovani bralci in bralke, po treh letih izdajanja biltena 
ZOOM 360° smo se odločili za nekaj sprememb. V novem letu  
prehajamo na elektronsko obveščanje o novostih in ugodnostih 
ter vodenju sladkorne bolezni – e-novice Accu-Chek  
boste lahko brali na svojem računalniku, tablici ali pametnem 
telefonu. Tiskana verzija biltena bo ukinjena.

Vljudno prosimo vse naročnike tiskanega biltena,  
ki želite prejemati e-novice Accu-Chek, da nas o tem 
obvestite na enega od naslednjih načinov. Pošljite nam 
izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete v tej reviji.  
Naročilo lahko uredite tudi na naši spletni strani  
http://www.accu-chek.si/S6600/Prijava+na+obveščanje. 
Lahko pa nam pišete na naš elektronski naslov  
slovenija.accu-chek@roche.com ali nas pokličete na 
brezplačno telefonsko številko 080 12 32 (od ponedeljka  
do petka med 8. in16. uro) in se naročite na  
e-novice Accu-Chek.
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Na univerzi v Utahu so razvili »pametni« insulin, ki začne delovati,  
ko se mora uravnati raven glukoze v krvi. V poskusih pri miših se je  
do zdaj pokazalo, da je ena injekcija zadostovala za največ 14 ur.  
V tem času se je po vsakem hranjenju živali s sladkorjem ponovljivo  
in samodejno zniževala raven glukoze v krvi.

Raziskovalci so prepričani, da ta oblika insulina bolje nadzoruje raven  
glukoze v krvi kot katera koli druga trenutno dosegljiva oblika  
zdravljenja sladkorne bolezni. Če se bo novost izkazala tudi za uporabo  
pri ljudeh, bo to izjemen napredek – bolnikom ne bo več treba skrbeti,  
ali si bodo vbrizgali preveč insulina, saj bo ta oblika prekinila svoje  
delovanje, če se bo raven glukoze v krvi spustila prenizko.

Vir: Chou DHC, Webber MJ, Tang BC et al. Glucose-responsive insulin activity by covalent modification  
with aliphatic phenylboronic acid conjugates. PNAS 2015; 112: 2401-06.

Insulin, ki sam nadzoruje krvni sladkor

Tablete, ki omogočajo 
nastajanje insulina pri 
podganah s sladkorno boleznijo

Vaš superjedilnik

Čeprav je bilo v medijih 
prenapihnjeno, so znanstveniki 
in raziskovalci na univerzi Cornell 
vendarle naredili velik korak v 
razvoju prihodnjega zdravljenja 
sladkorne bolezni. Posebej 
modificirana različica bakterije, 
ki jo po navadi najdemo v 
probiotikih (lactobacillus), je pri 
podganah s sladkorno boleznijo 
tipa 1 povzročila nastajanje 
insulina in zniževanje visoke ravni 
glukoze v krvi. Bakterija, neškodljiva za črevesje, je  
bila ustvarjena za sproščanje črevesnega hormona  
GLP 1. Po zdravljenju z njo so se črevesne celice 
nekaterih podgan spremenile in začele delovati kot 
celice trebušne slinavke, ki sproščajo insulin in pri 
bolnikih s sladkorno boleznijo že dolgo ne opravljajo 
več svoje vloge.
To sicer še ni čudežna tableta za ozdravitev sladkorne 
bolezni, kot bi si kdo razlagal. Vsekakor pa je razburljivo 
in zanimivo slišati kaj o prihodnosti zdravljenja 
sladkorne bolezni.

Ali uživate superživila za diabetike? Tako namreč 
imenujemo živila z nizkim glikemičnim indeksom, 
vendar pa s pomembnimi hranili, ki jih sicer 
primanjkuje v prehrani, značilni za zahodni svet; 
na primer kalcij, natrij, vlaknine, magnezij, oblike 
vitamina A oziroma karotenoidi, vitamin C in E. 
Ameriško diabetološko združenje (ADA) je na zadnjo 
objavljeno lestvico prvih 10 superživil (februarja 2015) 
uvrstilo: fižol (zaradi vlaknin, magnezija in natrija), 
agrume (zaradi vlaknin in vitamina C), jagodičevje 
(zaradi antioksidantov in vitamina C), sladki krompir 
(zaradi vitamina A in vlaknin), plave ribe (zaradi 
zdravih maščob), oreščke in semena (zaradi zdravih 
maščob, magnezija in vlaknin) ter mleko in jogurt 
z manj maščob (zaradi kalcija in vitamina D). 
ADA svetuje, da je cenejša izbira 
sezonsko sadje in zelenjava, 
pa tudi zamrznjene ribe ali v 
pločevinkah. Koristno je še 
vedeti, da sta zamrznjeno 
sadje in zelenjava lahko 
cenejša kot sveža ter kljub temu 
še vedno dobra za vaše zdravje.

Oglejte si lestvico superživil na: 
http://www.diabetes.org/food-and-
fitness/food/what-can-i-eat/making-
healthy-food-choices/diabetes-
superfoods.html.Vir: Duan F, Liu JH in March JC. Engineered commensal bacteria reprogram intestinal cells into  

glucose-responsive insulin-secreting cells for the treatment of diabetes. Diabetes Epub 2015 Jan 27.  
Doi: 10.2337/db14-0635.



Experience what’s possible.

Če želite izvedeti več o izdelkih Accu-Chek in o tem, kako pomagajo izboljšati zdravljenje sladkorne bolezni,  
obiščite spletno stran www.accu-chek.si.
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Navedba in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki družbe Bluetooth SIG, Inc.  
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© 2015 Roche Diabetes Care
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Krvni sladkor – 
vzponi in padci
Strokovni pregled:
viš. med. ses. Bernarda Žagar, prof. zdrav. vzg.

Raven vašega krvnega sladkorja 
je odvisna od več dejavnikov. 
Zato je življenje s sladkorno 
boleznijo izziv.
Dober nadzor sladkorne bolezni naj bi pomenilo 
preprosto uravnoteženje prehranjevanja, telesne 
dejavnosti in zdravil. Vendar, ali se vam je že zgodilo, 
da ste naredili vse, kot je prav, pa ste si vseeno izmerili 
previsoko ali prenizko raven glukoze v krvi in tega niste 
znali razložiti? Niste edini. Veliko je vzrokov za visoko ali 
nizko raven krvnega sladkorja – na nekatere ne morete 
prav nič vplivati, na preostale pa lahko, če veste, kaj 
storiti. Naj naštejemo prvih 10 – ob nekaterih boste 
presenečeni.

1. Vročina
V vročih poletnih dneh se ljudem s sladkorno boleznijo 
zviša raven glukoze v krvi, drugim pa se zniža. Kako je to 
mogoče?

Prvo pomembno dejstvo je, da čezmerna zunanja 
temperatura za telo pomeni obremenitev, ki povzroči 
stres in z njim sproščanje stresnih hormonov. To se pri 
nekaterih odraža tudi kot zvišana raven glukoze  
v krvi. Večina ljudi s sladkorno boleznijo vseeno pravi, 
da se jim v vročih dneh raven glukoze v krvi zniža, saj 
telo porablja energijo za ohlajanje. Poleg tega se ob 
toplejšem vremenu lahko poveča telesna dejavnost, 
prehranjujemo se z drugačno hrano, zato se ravni 
krvnega sladkorja lahko znižajo.

Temperaturne spremembe so pomembne tudi za vaše 
pripomočke za oskrbo sladkorne bolezni: insulin se 
lahko pokvari, okvari se lahko tudi merilnik, testni lističi 
pa se poškodujejo. V navodilih za uporabo, priloženih 
zdravilom, testnim lističem in merilniku, so zapisana 
temperaturna območja, v katerih se ti pripomočki 
pravilno shranjujejo in uporabljajo.

Nasvet: Pri nadzorovanju sladkorne bolezni pri višji 
zunanji temperaturi je pomembno: shranjevanje 
insulina, zdravil in pripomočkov za merjenje, kot je 
navedeno v priloženi dokumentaciji; shranjevati jih je 
treba v zaprtem prostoru in ne izpostavljati neposredni 
sončni svetlobi. Veliko pijte, da ne dehidrirate. Ne hodite 
bosi, še posebno ne po pesku ali mivki, saj si lahko 
opečete noge.

2. Telesna vadba
Pomemben element pri vodenju sladkorne bolezni je 
telesna aktivnost. Ko telovadite, vaše mišice porabljajo 
glukozo za energijo. Redna telesna aktivnost pripomore 
k temu, da vaše telo učinkoviteje izkoristi insulin in 
lahko zmanjša odpornost nanj.

Napornejša je vadba, dlje traja njen učinek na vašo 
raven glukoze v krvi. Tudi lažje aktivnosti, na primer 
gospodinjska opravila ali delo na vrtu, vplivajo na ravni 
krvnega sladkorja.

Nasvet: Če se zdravite z insulinom, boste pred  
vadbo in/ali po njej morda morali zmanjšati odmerek.  
O ustreznih spremembah zdravljenja se posvetujte  
s svojim diabetološkim timom ali zdravnikom.

3. Prehrana
Zdravo prehranjevanje je temeljno izhodišče za zdravo 
življenje tako pri ljudeh s sladkorno boleznijo kot tudi 
pri tistih brez nje. Če imate sladkorno bolezen, morate 
vedeti, kako hrana vpliva na vaše ravni glukoze  
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v krvi. Vzrok za nihanje ravni glukoze v krvi je  
pogosto v različnih količinah ogljikovih hidratov, 
zaužitih v obrokih.

Nasvet: Na vašo raven glukoze v krvi najbolj vplivajo 
ogljikovi hidrati, bolj kot beljakovine in maščobe. 
Ugotovite, kako veliki obroki so primerni za vas, in 
poskusite v vsakem obroku zaužiti enako količino 
ogljikovih hidratov. Pri sladkorni bolezni tipa 1 je štetje 
ogljikovih hidratov lahko odličen način za uskladitev 
prehrane in odmerkov insulina, tako da se ohranjajo 
stabilne ravni krvnega sladkorja. Pri sladkorni bolezni 
tipa 2 pa štetje ogljikovih hidratov morda ne bo tako 
uspešno zaradi odpornosti na insulin in drugačnega 
zdravljenja – boljši način je izogibanje ogljikovim 
hidratom oziroma nadzorovanje količin zaužitih 
ogljikovih hidratov.

4. Stres in bolezen
Na raven glukoze v krvi pomembno vplivata stres in 
bolezen, saj jo zvišata precej nad normalne vrednosti. 
To se zgodi, ker telo kot odgovor na stres in bolezen 
sprošča adrenalin, glukagon, rastni hormon in kortizol. 
Zato se iz jeter sprosti tudi več glukoze in telo postane 
manj občutljivo za insulin. Pod stresom smo težje 
dosledni pri vodenju sladkorne bolezni in prehrani, 
vendar je pomembno, da se potrudimo in skrbimo za 
redno zdravljenje. Včasih je treba zdravljenje spremeniti 
(povečati odmerke), vendar se pred odločitvijo o tem 
nujno pogovorite s svojim diabetološkim timom ali 
zdravnikom.

Nasvet: Ko veste, kako stres vpliva na vaše ravni 
glukoze v krvi, to upoštevajte, da boste uspešno 
nadzorovali svojo sladkorno bolezen. Naučite se tehnik 
sproščanja, na novo opredelite lestvico prednostnih 
nalog in si postavite meje. Če je le mogoče, se izogibajte 
pogostim stresnim dejavnikom. Pri obvladovanju stresa 
in zniževanju ravni krvnega sladkorja lahko pomaga že 
telesna dejavnost.

5. Zdravila
Pri ljudeh s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo s katerim 
od zdravil (tablete ali injekcije), odmerek zdravila 
neposredno vpliva na krvni sladkor. Večji odmerek 
zdravila za sladkorno bolezen po navadi pomeni večje 
znižanje ravni glukoze v krvi.

Poleg odmerka je izjemno pomemben tudi čas jemanja 
zdravila. Nekatera zdravila za sladkorno bolezen se 
lahko vzamejo neodvisno od obroka hrane (npr. Victoza 
– injekcija liraglutida ali Lantus – injekcija insulina 
glargina), nekatera pa med obrokom (npr. metformin). 
Ljudje s sladkorno boleznijo imajo včasih precej 
predpisanih zdravil – za sladkorno bolezen, zraven pa še 
za zdravljenje drugih zdravstvenih stanj (npr. visokega 
krvnega tlaka in visokih ravni holesterola). Da vsa 
predpisana zdravila učinkujejo, kot je treba, jih morate 
jemati ob predpisanem času.

Nasvet: Kako najbolje in pravilno jemati zdravila, 
preberite v navodilih za uporabo, ki so priložena v vsaki 
ovojnini, ali se o tem posvetujte s svojim lekarniškim 
farmacevtom – če boste želeli, bo z vami pregledal vsa 
zdravila in vam pravilno svetoval o njihovi uporabi.

6. Mesto vboda
Pri ljudeh s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo  
z insulinom, je mesto vboda zelo pomemben dejavnik 
tudi za raven glukoze v krvi. Lipodistrofija pomeni 
lokalno razraščanje maščevja v grudice, ki nastanejo 
zaradi neobičajnega nalaganja maščobnega tkiva na 
mestih, kjer se večkrat prebada z injekcijami. Če insulin 
injiciramo v te maščobne grudice, morda ne bo pravilno 
učinkoval, tako da bodo tudi ravni glukoze v krvi 
nepredvidljive, ali pa se bodo prav zato zelo zvišale. 

Nasvet: Lipodistrofija nastane zaradi večkratnega 
injiciranja v isto mesto vboda. Da preprečite nastajanje 
maščobnih grudic, za vsako injiciranje izberite drugo 
vbodno mesto. Temu rečemo menjavanje mesta 
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vboda. Najbolje je, da je mesto naslednjega vboda od 
predhodnega oddaljeno za en palec. Za vsako merjenje 
je treba tudi zamenjati iglo na mehanskem injektorju.

7. Alkohol
Običajno jetra uspešno sproščajo glukozo, da se s tem 
vzdržuje raven krvnega sladkorja. Ko zaužijemo alkohol, 
se to spremeni: jetra so zaposlena s presnavljanjem 
alkohola, zato se zmanjša sproščanje glukoze. To 
lahko povzroči znižanje ravni glukoze v krvi in 
celo hipoglikemijo. Alkohol lahko povzroči nočno 
hipoglikemijo ali hipoglikemijo naslednje jutro, odvisno 
od vrste zaužitega alkohola in načina zdravljenja 
sladkorne bolezni.

Nasvet: Ko pijete alkohol, bodite pozorni na to, da ne 
pijete na prazen želodec in da pred spanjem zaužijete 
prigrizek z ogljikovimi hidrati.

8. Menstruacija
Kot smo videli že pri stresu in bolezni, hormoni lahko 
povzročijo odpornost na insulin in s tem zvišanje ravni 
glukoze v krvi. Pred menstruacijo in po njej se spreminja 
raven estrogena in progesterona, kar lahko povzroči 
odpornost na insulin, ki lahko traja tudi nekaj dni, nato 
pa preneha. Nekatere ženske zaznavajo dosleden učinek 
na krvni sladkor vsak mesec, nekatere pa različno med 
meseci.

Nasvet: Krvni sladkor se pred in med menstruacijo 
običajno zviša. Če sumite, da imate hiperglikemijo 
(visoko raven glukoze v krvi), to najprej preverite  
z merjenjem in šele potem ustrezno ukrepajte.

Kadar raven glukoze v krvi ne bo taka, kot pričakujete, 
ne pomislite le na najobičajnejše razloge za to, kot 
so hrana, telesna aktivnost in zdravila. Razmišljajte 
širše, saj je še veliko dejavnikov, ki vplivajo na vaš krvni 
sladkor. Pomisliti morate na prav vse mogoče dejavnike 
in prav lahko se zgodi, da med njimi ne boste odkrili 
pravega vzroka za nenadno zvišanje ali znižanje ravni 
glukoze v krvi. Vendar ne obupajte. Če odgovora le  
ne najdete, se obrnite na svoj diabetološki tim  
ali zdravnika.

9.Kajenje
V nekaj raziskavah je bilo ugotovljeno, da kajenje 
povečuje odpornost na insulin, pa tudi to, da 
prenehanje kajenja zmanjšuje tveganje za razvoj 
sladkorne bolezni in ga po nekaj letih nekajenja vrača 
na prvotno raven. Kadilci s sladkorno boleznijo imajo 
več težav z vodenjem te bolezni kot nekadilci. Torej se  
z več vidikov vašega zdravja splača opustiti to razvado.

Nasvet: Prenehati kaditi ni lahko, vendar imate na 
voljo veliko podpore. Pobrskajte po spletnih straneh ali 
poiščite skupine za odvajanje od kajenja, ali pa o tem 
povprašajte svojega zdravnika ali medicinsko sestro.

10. Pomanjkanje spanja
Raziskave so pokazale, da pomanjkanje spanja povzroča 
slabše obvladovanje sladkorne bolezni, odpornost na 
insulin in povečanje telesne teže. Če dovolj spimo, se 
počutimo spočite in pripravljene za nov dan. Potrebe po 
spanju so med posamezniki različne, zdrava mera pa je 
približno 7 ali 8 ur.

Če več spimo, se lahko uspešnejše spoprimemo  
z zmanjšano insulinsko občutljivostjo. Poleg tega so 
raziskave pri zdravih ljudeh pokazale, da dovolj spanja 
pozitivno vpliva na telesno težo, saj lahko pripomore  
k njenemu manjšemu povečevanju.

Nasvet: Poskusite si pomagati tudi s spanjem in si 
zastavite cilj, da boste vsako noč spali približno osem  
ur ali toliko, da se boste počutili sveže, ko se boste 
zbudili. Če se ponoči zbujate zaradi polnega mehurja 
seča, potem je to lahko posledica visoke ravni glukoze 
v krvi. Posvetujte se o tem s svojim zdravnikom ali 
medicinsko sestro.



Zaradi sladkorne bolezni 
nisem prikrajšana

Svoje izkušnje življenja s sladkorno 
boleznijo z vami tokrat deli Eva Bolčič –  
predsednica Društva diabetikov 
tipa 1 Slovenije. Sladkorna bolezen 
jo je presenetila pred sedmimi leti, 
ob vstopu v odraslost. Takrat je 
morala spremeniti pogled na svoje 
življenjske načrte. A bolezen vidi 
kot možnost za samodozorevanje in 
spodbudo, da dela na sebi in skrbi 
zase še več, kot bi sicer. Prepričana je, 
da je uspešnost zdravljenja sladkorne 
bolezni odvisna večinoma od bolnika.

Z Evo smo se pogovarjali med učno delavnico »Ali 
lahko izboljšam samokontrolo krvnega sladkorja«, ki jo 
je Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije, vodi ga že četrto 
leto, v sodelovanju s podjetjem Roche pripravilo za 
svoje člane. 

Eva ima sladkorno bolezen tipa 1, pri njej so jo odkrili 
pred sedmimi leti. »Če bi morala razvrstiti vse izzive, ki 
mi jih je do zdaj prinesla sladkorna bolezen, bi na prvo 
mesto postavila čas po diagnozi. Takrat sem si morala 
izgraditi zavedanje, da me bo bolezen spremljala vse 
življenje in da kljub temu morem normalno živeti 
naprej,« je povedala Eva in dodala: »Sem ena izmed 
tistih, ki so se srečali s sladkorno na začetku odraslosti. 
Takrat začne človek načrtovati družino, kariero in tako 
naprej. Misliš, da imaš vsa vrata odprta in da moraš 
dosegati samo nove stvari. Pa vse kar naenkrat butne 
na tla. Ni več tako jasno in enosmerno. Vsi moji načrti 
so se tako ali drugače spremenili. Niso pa se podrli! To 
je moja prva dobra izkušnja v tem, da svojih načrtov ne 
smeš vzeti za absolutne, moraš biti pripravljen sprejeti 
novo smer, ki ti jo življenje, hočeš nočeš, da. Sladkorna 
bolezen je ena od takih smeri. Ne moreš mimo in 
se delati, da je ni. Moraš jo sprejeti.« Težko obdobje 
sprememb, ko je morala veliko delati s seboj, je uspešno 
premagala s podporo svojega soproga in članov Društva 
diabetikov tipa 1 Slovenije. 

Že od začetka se Eva zdravi z insulinom. Po treh letih 
uporabe insulinskih peresnikov je začela razmišljati 
o prehodu na zdravljenje z insulinsko črpalko. 
»Zdelo se mi je kot naravni napredek, da bi tudi jaz 
imela črpalko. In to je bil trenutek, ko sem se začela 
zavedati, da si od svojega zdravnika želim nekoliko 
več podpore,« pove Eva.

»Prehod na zdravljenje z insulinsko črpalko je bil 
zame velika pridobitev. Omogoča mi diskretnost 
in fleksibilnost zdravljenja ter natančnejšo titracijo 
odmerkov insulina. Vse skupaj je tudi bolj elegantno, 
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priročno. Poleg tega se počutim bolj svobodno in varno. 
Uporabljam sistem z insulinsko črpalko Accu-Chek® 
COMBO (od Rocha), z daljinskim upravljalnikom, kar je 
zelo praktično. Črpalko imam pod obleko, z daljincem 
pa vse skupaj nastavim od zunaj. Ni mi treba slačiti se 
ali ustaviti med tekom ali smučanjem, ko imam na sebi 
veliko oblačil. Če bi uporabljala peresnik, bi si morala 
sleči bundo, jopo in še kaj drugega, preden bi prišla do 
kože in si injicirala insulin. Ni stvar predsodkov, ampak 
predvsem zelo nerodno.«

O insulinski črpalki in njenih prednostih je Eva izvedela 
od članov Društva diabetikov tipa 1 Slovenije, v katerega 
se je vključila že nekaj mesecev po potrjeni diagnozi. 
»Z društvom sem spoznala čisto nov svet. V ambulanti, 
kamor sem hodila na začetku, so imeli vsi pacienti 
sladkorno bolezen tipa 2. To so starejši ljudje, ki imajo 
drugačne potrebe. Otroci s sladkorno boleznijo na 
primer imajo svojo socialno mrežo že od prej. Jaz nisem 
poznala nikogar s sladkorno svoje starosti. Vse te ljudi 
sem spoznala v društvu. Videla sem, da s to boleznijo 
živijo povsem normalno in da se ukvarjajo z različnimi 
stvarmi. Zakaj ne bi tudi jaz?«

Glede zdravljenja oziroma uspešnega vodenja sladkorne 
bolezni je Eva prepričana, da je odvisno predvsem od 
vsakega posameznika posebej. »Sladkorna bolezen 
je služba 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu. 
Zdravnik ne more biti vedno zraven. Če hočeš  
z boleznijo dobro živeti, moraš biti sam odgovoren 
zase in se zavedati, da si odvisen sam od sebe,« pove 
Eva. »S svojim diabetologom imam partnerski oziroma 
enakopraven odnos, a ta odnos sem gradila postopoma. 
Najprej sem vse morala spoznati sama. Sčasoma pa sem 
ugotovila, kaj si želim, kaj potrebujem glede na sebe, 
glede na svoj pogled na svet. In v skladu s tem sem bolje 
začrtala vodenje sladkorne bolezni in svoja pričakovanja 
od zdravnika. Ne potrebujem vodiča, ampak svetovalca 
in nekoga, ki me posluša in razume, saj sladkorna niso 
samo hipe in cuker. Sladkorna je tudi del mene. Ko sem 
v zdravniku našla takega sogovornika, sem bila zelo 
zadovoljna.«

Kriterij dobre urejenosti sladkorne bolezni za Evo nista 
samo dober rezultat merjenja krvnega sladkorja in 
uspešno obvladovanje hipoglikemij. Dobra urejenost 
zanjo pomeni, da jo sladkorna bolezen ne ovira  
v življenju – ne v službi, ne pri športu, ne pri nobenih 

drugih dejavnostih. »Moje okolje sploh ne zaznava, da 
bi bila zahtevna, da bi potrebovala drugačno obravnavo 
ali da bi drugi imeli težave z mano, ker imam sladkorno,« 
pravi in doda: »V širšem družinskem krogu včasih 
začutim usmiljenje ali pomilovanje zaradi bolezni. 
Mislim, da zaradi zadrege in neznanja, kaj je sladkorna in 
kako me obravnavati – kot zdravo osebo ali kot bolnika. 
Ne potrebujem pomilovanja, potrebujem razumevanje 
in empatijo.«

»Sladkorna mi je dala izkušnjo, možnost za osebnostno 
rast, dozorevanje, veliko spodbude za to, da sem 
zase in za druge naredila bistveno več, kot bi sicer. 
Sliši se paradoksalno, ampak pomagala mi je odrasti. 
Pravzaprav si veliko več upam, več si privoščim in v vsej 
tej izkušnji bolj cenim sebe. Ne počutim se prikrajšana 
zaradi sladkorne bolezni, nikakor ne!«
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Diabetična nefropatija ali diabetična 
ledvična bolezen je medicinski izraz 
za bolezen ledvic, pri kateri ledvice ne 
delujejo pravilno zaradi poškodbe krvnih 
žil, ki jo povzroči zvišana raven glukoze 
v krvi. Težave z ledvicami se razvijejo pri 
tretjini oseb s sladkorno boleznijo, zato je 
pomembno, da je sladkorna bolezen čim 
bolje zdravljena.

Diabetična nefropatija ali 
diabetična ledvična bolezen
Strokovni pregled: dr. Jelka Zaletel, dr. med.

Težave z ledvicami se razvijejo pri tretjini oseb  
s sladkorno boleznijo, zato je pomembno, da je 
sladkorna bolezen čim bolje zdravljena.

Simptomi
Diabetična ledvična bolezen je nevarna, saj dolgo 
ne povzroča nobenih težav. Seznanite se s simptomi 
ledvične bolezni in o njihovem pojavu poročajte 
zdravstvenemu osebju: 
●	 utrujenost, slabost, izguba teka, srbenje in nespečnost,
●	 pogosta hipoglikemija brez spremembe odmerka 

zdravil,  
●	 otekanje dlani in gležnjev ali predela okrog oči,  
●	 zasoplost med hojo ali vzpenjanjem po stopnicah.

Kako lahko ugotovimo diabetično ledvično bolezen
Preiskave krvi in urina, ki jih običajno opravimo enkrat 
letno, bodo zdravstvenemu osebju omogočile odkrivanje 
težav z ledvicami, tudi če je vaše počutje še vedno dobro. 

V seču določamo količino beljakovin. Prvi znak 
ledvične bolezni je povečano izločanje zelo majhnih 
beljakovinskih molekul, ki jih imenujemo albumini. 
Izločanje albuminov v čezmerni količini je lahko 
najzgodnejši znak za okvaro ledvic, označuje pa 
tudi večje tveganje za bolezni srca in žilja. Ob 
napredovanju ledvične bolezni se v seču pojavljajo tudi 
večje beljakovinske molekule v večjih količinah, kar 
imenujemo proteinurija.

Ob napredovanju ledvične okvare se pokaže oslabljena 
sposobnost ledvic za očiščevanje krvi, kar določimo  
s pregledom krvi.

Kako se lahko prepreči diabetična ledvična bolezen 
●	 Ravni glukoze v krvi naj bodo v mejah zastavljenih 

ciljev zdravljenja, ki so določeni za vsakega 
posameznega bolnika posebej. O ciljnem območju 
vrednosti se posvetujte z zdravnikom.  

●	 Krvni tlak vzdržujte v mejah, ki so za vas primerne. 
Tudi te meje za vas določi zdravnik.  

●	 Redno obiskujte zdravnika, oziroma kadar ste 
dogovorjeni, tudi diplomirano medicinsko sestro 
in prinesite s seboj natančne zapiske o vodenju 
sladkorne bolezni.

Zakaj sladkorna bolezen povzroča bolezen ledvic
Ledvice filtrirajo kri in s sečem odstranjujejo odpadne 
snovi. Filtracijski sistem sestavljajo milijoni krvnih 
žil. Visoke ravni glukoze v krvi in visok krvni tlak 
lahko poškodujejo te žilice, kar povzroča nezadostno 
filtriranje in prisotnost beljakovin v seču. To 
imenujemo nefropatija ali diabetična ledvična bolezen.

Dejavniki tveganja
Dlje ko imate sladkorno bolezen, verjetneje je, da se bo 
pri vas razvila diabetična ledvična bolezen. Tveganje za 
razvoj ledvične bolezni povečajo naslednji dejavniki: 
●	 previsoka raven glukoze v krvi, ki se odraža tudi  

v previsoki vrednosti glikiranega hemoglobina, 
HbA1c (slednje je zanesljivejše merilo  
dolgoročnejše urejenosti),

●	 družinska anamneza ledvične bolezni,
●	 visok krvni tlak,
●	 okužbe sečil,
●	 kajenje, ki je pomemben dejavnik tveganja za razvoj 

ledvične bolezni. Poškoduje ovojnico krvnih žil in zoži 
male krvne žile.
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Vsako ogljikohidratno živilo drugače 
vpliva na nihanje glukoze v krvi. Za 
boljši nadzor nad temi nihanji sta na 
voljo dve merili: glikemični indeks in 
glikemično breme. 

Glikemični indeks (v nadaljevanju GI) razlaga lestvica 
ogljikohidratnih živil. V njej so živila razvrščena glede na 
njihov vpliv na dvig glukoze v krvi v primerjavi  
z referenčno vrednostjo izbranega ogljikohidratnega 
živila (glukoza ali beli kruh). Nihanje glukoze v krvi je 
odvisno od količine in vrste zaužitih ogljikovih hidratov. 
Kadar so ob ogljikohidratnem živilu zaužite še maščobe, 
beljakovine ali prehranske vlaknine, je porast glukoze 
v krvi počasnejši, saj je prebava sestavljenega obroka 
kompleksnejša. Drugi dejavniki, ki vplivajo na GI živila,  
so naslednji:

●	 Tehnološka obdelava: bolj ko je živilo tehnološko 
obdelano, višji ima GI. Npr. sok ima višji GI kot sadež, 
zaužit v celoti; pretlačen krompir ima višji GI kot pečen 
neolupljen krompir; kruh iz polnozrnate pšenične 
moke, mlete z mlinskim kamnom, ima nižji GI kot kruh 
iz polnozrnate pšenične moke, mlete na industrijski 
način.

●	 Sestavljanje obroka: kadar je ogljikohidratno živilo 
zaužito kot del obroka, se GI obroka spremeni glede 
na seštevek vseh vrednosti GI. Glavno vodilo je torej 
kombiniranje živil z visokim (npr. riž) in nizkim GI (npr. 
stročnice).

●	 Čas kuhanja: daljši čas kuhanja zviša GI živila, saj 
razgradi ogljikove hidrate v živilu in s tem pospeši 
njihovo prebavo. Npr. testenine, kuhane al dente  
(5–10 min), imajo nižji GI kot mehko kuhane testenine.

●	 Stopnja zrelosti in čas skladiščenja: GI je višji pri bolj 
dozorelem sadju in zelenjavi. Npr. zelene banane imajo 
nižji GI (približno 40), ko dozorijo, je njihov GI precej 
višji (približno 65).

●	 Beljakovine in maščobe: dodajanje beljakovin ali 
maščob k ogljikohidratnemu živilu bo znižalo njegov  
GI (npr. sir na kosu kruha). 

Katja Rožman, dipl. diet.

Kako izboljšati glikemično 
breme obroka

●	 Topne prehranske vlaknine: več prehranskih vlaknin 
živilo vsebuje, nižji ima GI. Topne vlaknine v stiku  
z vodo tvorijo gel, ki upočasni prebavo. Nahajajo se  
v ovsu, grahu, fižolu, jabolkih, citrusih, korenju, 
ječmenu, trpotcu in številni zelenjavi.

●	 Kislina: več ko ima živilo kisline (npr. vložena zelenjava 
ali jedi s kisom, limonovim sokom), nižji ima GI.

Živila z vrednostjo nad 76 imajo visok GI, srednji GI imajo 
živila z vrednostjo med 55 in 76, živila z vrednostjo pod  
55 pa imajo nizek GI. 

Vrednost GI je podana za običajno porcijo in ne 
upošteva dejanske porcije, ki jo je zaužil posameznik. 
Pomanjkljivosti, ki jih ima sistem z glikemičnim indeksom, 
upošteva izračun glikemičnega bremena (v nadaljevanju 
GB). Ta se navezuje na dejansko porcijo ogljikohidratne 
jedi (torej na dejansko količino ogljikovih hidratov v tej 
jedi), ki jo zaužije posameznik, tako da poda realno sliko 
vpliva na glukozo v krvi. Jedi imajo nizko GB, če je njegova 
vrednost pod 10, srednje, če je vrednost GB med 11 in 20, 
ter visoko pri vrednosti GB nad 20. 

Razliko med GI in GB ter njuno uporabnost najbolje 
razloži priložena slika. Posameznika, ki ima na izbiro 
zrelo banano ali rezino lubenice, pogosto najbolj 
zanima, kateri sadež bo imel manjši vpliv na glukozo v 
krvi. Ob pogledu na GI bi posegel po banani. Če pa bi 
upošteval vrednost GB, bi bila njegova odločitev ravno 
nasprotna. Lubenica ima nižje GB, saj vsebuje velik  
delež vode in več kot polovico manj ogljikovih hidratov 
kot banana. 

Katero izbrati?

Glikemični indeks: 60 76

Količina OH: 24 g (v 120 g banane) 6 g (v 120 g banane)

Glikemično breme: 14,4 4,6

Slika 1: Razlika med GI in GB
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Izračun glikemičnega bremena (GB) sestavljenega 
obroka (kosilo)
Pečen puranji zrezek s kuhanim rižem in korenjem  
v prilogi ter svežo zeleno solato

Pri izračunu upoštevamo le jedi, ki vsebujejo ogljikove 
hidrate (npr. kruh, riž, krompir, testenine, kosmiči, sladkor, 
sadje …).

1. korak: Poiščemo GI in količino ogljikovih hidratov za 
vsako ogljikohidratno živilo v obroku. Najobsežnejši  
nabor ogljikohidratnih živil je na spletni strani  
www.glycemicindex.com. Podatki so na voljo tudi v 
preglednicah za izračunavanje ogljikovih hidratov v živilih, 
namenjenih bolnikom, ki štejejo ogljikove hidrate.

2. korak: Količina ogljikovih hidratov (v nadaljevanju OH) 
je običajno podana za povprečno porcijo, zato je treba 
preračunati količino OH za porcijo, ki jo nameravamo 
zaužiti, po formuli (t. i. sklepnem računu):
OH v naši porciji = [velikost naše porcije (g) × OH v 
povprečni porciji] / velikost povprečne porcije (g): 

OH-živilo GI Velikost povprečne 
porcije

Količina OH  
v povprečni porciji

beli riž 89 150 g 48 g

OH-živilo GI Velikost naše 
porcije

Količina OH  
v naši porciji

beli riž 89 80 g X = 25,6 g

3. korak: Iz tega sledi glikemično breme (GB), ki ga 
izračunamo po naslednji formuli:
GB = [vrednost GI × količina ogljikovih hidratov v naši 
porciji (g)]/100

OH-živilo GI
Velikost 

naše porcije 
živila

Količina OH 
v naši porciji 

živila

GB naše 
porcije živila

korenje 
(olupljeno, 
nasekljano 
in kuhano)

49 80 g 5 g 2,5

beli riž 
(kuhan  
13 min)

89 150 g 48 g 43

GB našega kosila je 45,5, kar predstavlja visoko 
glikemično breme, in ga lahko znižamo na naslednji način:
●	 Količino riža v obroku lahko zmanjšamo ali/in ga 

zamenjamo z drugo vrsto riža, ki ima nižji GI.
●	 Svežo solato lahko pripravimo z dodatkom olja in kisa 

ter tako znižamo GI.
●	 Če v obroku zaužijemo beljakovinsko živilo (npr. pečen 

puranji zrezek), poskrbimo za počasnejšo prebavo 
zaužitega obroka in posledično počasnejši porast 
glukoze v krvi.

●	 Solati ali rižu lahko primešamo čičerko in tako 
poskrbimo, da je obrok sestavljen iz živil z nizkim in 
visokim GI.

OH-živilo GI
Velikost 

naše porcije 
živila

Količina OH 
v naši porciji 

živila

GB naše 
porcije živila

korenje 
(olupljeno, 
nasekljano 
in kuhano)

49 70 g 4 g 2

basmati riž 
(kuhan) 65 80 g 26 g 17

čičerka 
(namočena, 
kuhana  
35 min)

10 50 g 10 g 1
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Uživanje živil z nizkim glikemičnim indeksom in 
bremenom uravnava raven glukoze in holesterola  
v krvi, uredi tek, zmanjša tveganje za razvoj bolezni  
srca in ožilja ter sladkorne bolezni tipa 2. Ob tem  
velja upoštevati še nekaj glavnih priporočil za 
zmanjšanje obremenitve presnove s sladkorji:
●	 Več zelenjave in sadja: skoraj vse vrste zelenjave  

in sadja imajo nizek GI. Dnevno je priporočeno  
zaužiti vsaj dve ali tri porcije zelenjave  
in sadja.

GB našega obroka je zdaj 20, kar predstavlja srednje glikemično breme. 

SLADKORNA BOLEZEN IN PREHRANA

Slika 2: Stopnje GI in GB

Nizko (<=55) 56-69 Visoko (>=70)

Glikemični indeks (GI)

100806040200

Glikemično breme (GB)Kosilo št. 2 Kosilo št. 1

Nizko (<=10) 11-19 Visoko (>=20)

6030 40 5020100

●	 Večji vnos topnih prehranskih vlaknin: ta vrsta 
prehranskih vlaknin omogoči, da je prehod 
hrane skozi prebavni trakt počasnejši, kar zniža 
obremenitev s sladkorji neposredno po zaužitju.

●	 Kombiniranje živil z visokim in nizkim GI znotraj 
posameznega obroka: živila s srednjim ali visokim  
GI se lahko izboljšajo z dodatkom živila, ki ima nizek GI. 
Priporočeno je, da vsak obrok vključuje živila z nizkim GI.

●	 Manj predelanih živil: polnozrnati izdelki naj imajo 
prednost pred prečiščenimi, rafiniranimi izdelki.

Povzeto po: Kirpitch AR, Maryniuk MD. The 3 R’s of Glycemic Index: Recommendations, Research, and the Real World. Clinical Diabetes (2011); 29 (4): 155–162.
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Bolnikom z dobro vodeno sladkorno boleznijo in 
urejeno ravnjo krvnega sladkorja se običajno ni 
treba povsem odreči uživanju alkohola. Velja načelo, 
da naj bo uživanje alkohola občasno, izbrano, 
počasno, kulturno in premišljeno, v mejah manj 
tveganega pitja alkohola. Uživanje alkohola lahko 
poveča tveganje za hipoglikemijo, zato se pitje 
alkoholnih pijač priporoča ob obrokih ali prigrizkih 
z ogljikovimi hidrati. Učinki alkohola so podobni 
opozorilnim znakom hipoglikemije, zato je nevarno, 
da hipoglikemije ne prepoznamo. Čezmerno pitje 
alkoholnih pijač se odsvetuje.

Pasti čezmernega pitja
Čezmerno pitje alkohola lahko poveča možnosti za 
nastanek hipoglikemije, saj jetrom preprečuje, da bi 
pretvarjala sladkor iz drugih hranil, kot to delajo sicer. 
Možnost za hipoglikemijo se zelo poveča po šest- do 
dvanajsturnem postenju, na primer zjutraj po opojni noči. 
Hipoglikemija po čezmernem pitju alkohola je pri bolnikih 
s sladkorno boleznijo še posebej nevarna, saj ljudje 
opozorilne znake lahko zmotno pripisujejo vinjenosti in ne 
prepoznajo, da bolnik nujno potrebuje pomoč. S starostjo 
(zlasti nad 65 let) se zmanjša toleranca za alkohol. 
 
Kdaj je še posebno pomembno premišljeno  
uživanje alkohola 
Alkohol ima visoko energijsko vrednost (7 kcal/g), 
kar je treba upoštevati pri ocenjevanju energijskega 
vnosa, še posebej pri bolnikih s čezmerno telesno težo 
in debelostjo. Pri bolnikih, ki se zdravijo z insulinom 
ali insulinskimi sekretagogi, lahko alkohol izzove ali 
podaljša hipoglikemijo, zato se svetuje pitje alkohola 
samo ob obroku, ki vsebuje ogljikove hidrate. Tudi 
nekatere druge bolezni, ki pogosto spremljajo 
sladkorno bolezen tipa 2 (arterijska hipertenzija, 
hipertigliceridemija), zahtevajo dodatno omejitev 
vnosa alkoholnih pijač. Če je kot posledica sladkorne 
bolezni poškodovano živčevje, lahko pitje alkohola 
stanje poslabša, tako da poveča bolečine, mravljinčenje, 
odrevenelost in druge simptome.

Dr. Irena Sedej, univ. dipl. inž. živ. tehn.

Popolna vzdržnost od alkohola je priporočljiva na 
primer pri osebah, ki so v preteklosti zlorabljale alkohol 
ali bile od njega odvisne, pri nosečnicah ter pri bolnikih 
z jetrnimi obolenji in pankreatitisom.

Možne koristi
Zmerno pitje alkohola (povprečno 15 g alkohola 
dnevno) pri bolnikih s sladkorno boleznijo zmanjšuje 
tveganje za pojav srčno-žilnih bolezni. Redno, a zmerno 
uživanje alkohola ima ugodnejši učinek kot občasno 
pitje večjih količin.1,2,3,5

Odločitev o uživanju alkohola naj se sprejema 
glede na bolezenska stanja in toleranco za alkohol 
posameznega bolnika, pri čemer ne gre podcenjevati 
socioekonomskih posledic čezmernega pitja. Za zdaj ni 
dovolj podatkov, da bi bolnike, ki alkohola ne uživajo, 
spodbujali k zmernemu pitju alkohola.1,2,3

Vpliv alkohola na urejenost in vodenje  
sladkorne bolezni
●	 Alkohol vpliva na razumno odločanje in zdravo presojo.
●	 Uživanje alkohola v zmernih količinah lahko povzroči 

zvišanje, v čezmernih količinah pa znižanje ravni 
glukoze v krvi, včasih tudi v nevarno nizko območje.

●	 Pivo in sladka vina vsebujejo ogljikove hidrate, ki 
vplivajo na zvišanje ravni glukoze v krvi.

●	 Alkohol spodbuja tek, kar lahko vodi v prenajedanje 
in posledično vpliva na raven glukoze v krvi.

●	 Uživanje alkohola lahko moti peroralno ali insulinsko 
zdravljenje za uravnavanje krvnega sladkorja.

●	 Alkohol lahko zviša raven trigliceridov in krvni tlak.

Alkohol in  
sladkorna bolezen
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●	 Alkohol lahko povzroči vročične oblive, slabost, 
pospeši srčni utrip in nejasen govor. Učinki alkohola 
so torej podobni opozorilnim znakom hipoglikemije, 
kar ima lahko zelo neželene posledice.

●	 Za urejen krvni sladkor sta pomembni zdrava 
prehrana in redna telesna dejavnost. Uživanje 
alkohola ob telesni dejavnosti poveča tveganje za 
hipoglikemijo.

Praktični nasveti za uživanje alkohola pri bolnikih  
s sladkorno boleznijo
●	 Uživanje alkohola naj bo v mejah manj tveganega 

pitja alkohola (do 10 g/dan za ženske in 20 g/dan za 
moške), kar pomeni 2 kozarca vina ali eno veliko pivo 
ali 2 mali šilci (0,3 dl) žgane pijače na dan za moške, 
za ženske pa polovico navedenih količin. Pri starejših 
nad 65 let se priporoča, da se omenjene količine 
prepolovijo.

●	 Odsvetuje se pitje alkohola na prazen želodec. 
Zaužijemo ga ob ali po obroku po požirkih. Tak obrok 
naj vsebuje ogljikove hidrate. 

●	 Zaradi večje vsebnosti enostavnih sladkorjev se 
priporoča izogibanje sladkim alkoholnim pijačam, 
sladkim vinom in likerjem.

●	 Po vsaki alkoholni pijači naj sledi kozarec 
neenergijske pijače, najbolje vode. Alkohol se lahko 
meša z navadno ali mineralno vodo ter drugimi 
brezalkoholnimi pijačami brez sladkorja. Na voljo so 
tudi alkoholne pijače z manjšim deležem alkohola 
(npr. lahko pivo). Priporoča se branje deklaracij.

●	 Svetuje se pogostejše spremljanje glukoze v krvi 
(pred in med uživanjem alkohola ter po njem),  
zlasti pred spanjem.

●	 Ob uživanju alkoholne pijače se običajni odmerek 
insulina za bolnika s sladkorno boleznijo na 
insulinskem zdravljenju lahko prepolovi.

●	 Priporočena je uvedba t. i. brezalkoholnih dni.

Kje je meja manj tveganega pitja alkohola?

Moški do 65 let* Ženske do 65 let*

do 20 g alkohola/dan do 10 g alkohola/dan

do 2 dcl vina ali do 1 dcl vina ali

do 5 dcl piva ali do 2,5 dcl piva ali

do 2 šilc oz. 0,6 dcl žgane pijače do 1 šilca oz. 0,3 dcl žgane pijače

*Pri starejših od 65 let je priporočljivo omenjene količine prepoloviti.

Viri
1. American Diabetes Association. Nutrition recommendations and interventions for diabetes: A position statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2008; 31(1): S61-S78.
2. Mann JI. Evidence-based nutritional approaches to the treatment and prevention of diabetes mellitus. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2004; 14: 373-9.
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Primer enodnevnega jedilnika (2100 kcal) z malo ali nič alkohola ob obroku ali z obrokom, skupaj z vodo

Zajtrk Malica Kosilo Malica Večerja

Ovseni kosmiči,  
30 g

Graham kruh, 1 kos (60 g) Zelenjavna juha s cvetačo, 
250 ml

Hruška, 1 sadež Polnozrnati kruh, 1 kos 
(60 g)

Laneno seme,  
1 žlička (5 g)

Maslo, 1 žlička (5 g) Divji riž, 30 g (suha teža) Kefir (1,5 % m. m.), 
250 g

Pusta skuta (1,5 % m. m.), 
50 g

Probiotični jogurt  
(1,5 % m. m.), 180 g

Piščančje prsi v ovitku, 50 g Navaden beli riž, 30 g  
(suha teža)

Bela žemlja, 60 g Drobnjak, 10 g

Jabolko, 1 sadež Zelena paprika, 50 g Pečen puranji zrezek, 80 g Limonada brez 
sladkorja, 2 dl

Paradižnik, 1 sadež

Mehka solata, 100 g

Rdeče vino, 1 dl

Kozarec vode

100 ml rdečega vina ima 175 kcal. Torej je v primeru brezalkoholnega dne ta jedilnik lahko bogatejši za dodaten 
kos kruha, banano ali jedilno žlico maščobe, npr. za pripravo okusnejših jedi (www.opkp.si).
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Med možnimi težavami pri sladkorni 
bolezni so tudi težave s prekrvitvijo. Zato je 
skrb za to, da nas ne zebe, in za ohranjanje 
telesne aktivnosti tudi v zimskih mesecih še 
posebno pomembna.

Naj vas mrzlo vreme ne odvrne od telesne vadbe
Če vas v zimskih mesecih zebe, vam bo morda 
pomagalo nekaj telovadbe vsak dan. Poleg tega, da vam 
bo toplo, bo tudi odpornost na insulin manjša. Tako bo 
vaš krvni sladkor bolje nadzorovan. Pred zahtevnejšo 
vadbo na prostem se ne pozabite ogreti in narediti 
vaj za raztezanje – hladne mišice se namreč hitreje 
poškodujejo kot ogrete.

Če imate sladkorno bolezen tipa 1 ali 2, ne pozabite, 
da je v zimskih mesecih več možnosti za višjo vrednost 
HbA1c kot poleti. Zato je pomembno, da redno 
preverjate svoj krvni sladkor, da ste bolje seznanjeni 
z ravnmi glukoze v krvi in da lahko pravočasno 
prilagajate zdravljenje. Če je pri vas že potrjena 
nevropatija (bolečina in okvara živcev), se pred telesnimi 
aktivnostmi na prostem v mrzlem vremenu posvetujte  
s svojim zdravstvenim osebjem.

Toplo se oblecite in poskrbite tudi za roke
●	 Ko se odpravite ven, oblecite več oblačil po plasteh. 

Med plastmi je namreč zrak, ki je boljši izolator, kot če 
oblečete eno težko in debelo oblačilo.

●	 Poskrbite za to, da bodo vaše roke ves čas tople – v 
rokavicah. Boljša izbira so rokavice, v katerih je palec 
posebej, preostali prsti pa skupaj v enem žepku – 
tako roke lažje ostanejo tople, saj so prsti tesno drug 
ob drugem.

●	 Nosite kapo – tudi skozi glavo izgubljate telesno 
toploto.

●	 Nekateri ljudje s sladkorno boleznijo imajo težave s 
prekrvitvijo in živčevjem, zato so njihove noge mrzle.

●	 V višji obutvi, ki sega čez gležnje ali celo do kolen, 
vam bo tudi pozimi topleje.

●	 Podložene nogavice dodatno zaščitijo vaša stopala, 
z njimi je hoja udobnejša. Pozorni pa bodite pri 
izbiri nogavic. Izogibajte se takim s šivi ali drugimi 
izboklinami, ki bi lahko tiščale v vašo kožo in jo celo 
poškodovale. Previdno tudi pri izbiri čevljev – naj ne 
bodo pretesni, tudi če imate obute debele nogavice 
ali dva para. Na voljo so tudi posebne nogavice za 
ljudi s sladkorno boleznijo.

●	 Po umivanju si noge temeljito obrišite in osušite, 
posebno pozornost pa namenite koži med prsti.

●	 Če se je pri vas že izrazil zaplet sladkorne bolezni – 
nevropatija, nog ne dajajte v vroče ali ogreto. Svoje 
noge ohranjajte tople tudi ponoči tako, da si obujete 
neoprijete brezšivne nogavice. 

Pripomočkov ne zamrzujte
Poleg tega, da ne zebe vas, poskrbite še za svoj merilnik 
in druge pripomočke za oskrbo sladkorne bolezni, da 
ne bodo izpostavljeni prevelikemu mrazu. Če greste na 
prosto, je zelo priročna izolirna torbica.

Veliko pijte …
Tudi pozimi moramo biti pozorni na to, da dovolj 
pijemo. Mraz zunaj in ogrevani prostori izsušujejo kožo 
in oči, premalo zaužite tekočine pa lahko povzroči tudi 
zvišanje ravni glukoze v krvi.

… vendar pravo pijačo
V mrzlem vremenu bodite previdni pri pitju alkoholnih 
pijač. Alkohol namreč razširja krvne žile in pospešuje 
izgubljanje telesne toplote. Poleg tega alkohol prekrije 
znake hipoglikemije (nizke ravni glukoze v krvi).

Vaši pripomočki:
Merilniki ravni glukoze v krvi in testni lističi so 
občutljivi za temperaturo. Če ste veliko časa na 
prostem, zaradi dela ali rekreacije, pomislite tudi na 
merilnik oziroma na njegovo temperaturno območje, 
v katerem proizvajalec zagotavlja pravilno delovanje 
(preberite v navodilih za uporabo).
●	 Poseben izziv je hitro merjenje krvnega sladkorja 

pri zelo nizki zunanji temperaturi. Zato se priporoča 
merilnik, ki rezultat poda v le nekaj sekundah merjenja.

●	 Ko se gibate, naj bodo merilnik, testni lističi in 
insulin, ki ga uporabljate, čim bližje vašemu telesu; 
dovolj je že notranji žep pri jakni, če pri zelo nizki 
zunanji temperaturi ne vztrajate predolgo, sicer je 
bolje, da si omenjeno spravite kar pod oblačila.

●	 Za lažje in zanesljivejše merjenje krvnega sladkorja 
ohranjajte svoje roke tople in dobro prekrvljene. Zato 
nosite rokavice. Snemite jih, tik preden si izmerite 
krvni sladkor, merilnik in testni lističi pa naj bodo 
neprimerni temperaturi izpostavljeni čim krajši čas.

●	 Dobrodošla je tudi zaščita pred vetrom, zato 
merjenje izvajajte v delno odpetem plašču. Med 
merjenjem krvnega sladkorja naj bo vaš merilnik 
pod oblačili ali v toplem žepu vaše jakne.



Adijo, Accu-Chek® Multiclix,  
živijo, Accu-Chek® FastClix!

Spoštovani uporabniki,

bobenčki z lancetami in sprožilne naprave Accu-Chek Multiclix se umikajo s trga in bodo na voljo le še do 
konca 2016. Zato vam ponujamo BREZPLAČNO novo generacijo sprožilnih naprav – Accu-Chek FastClix.

Med vodilnimi sprožilnimi sistemi je Accu-Chek FastClix prva izbira.1 Prepričani smo, da boste s svojo 
novo sprožilno napravo Accu-Chek FastClix tudi vi nadvse zadovoljni, saj smo v njej združili najboljše iz 
sprožilne naprave Accu-Chek Multiclix s sodobno priročnostjo.

V sprožilni napravi Accu-Chek FastClix smo ohranili veliko značilnosti, ki ste jih cenili že v sprožilnih 
napravah Accu-Chek Multiclix 2 – predstavljamo pa vam še nekaj zanimivih novih izboljšav:

✁

Priskrbite si brezplačno 
sprožilno napravo Accu-Chek® FastClix

Da, naročam:

 brezplačno sprožilno napravo Accu-Chek FastClix.
Ime in priimek

Ulica in hišna številka

Poštna številka in pošta

Država

Prosimo, izpolnite obrazec in ga pošljite na naslov:  
Roche farmacevtska družba d.o.o., Vodovodna 109,  
1000 Ljubljana, ali ga oddajte svoji medicinski sestri 
edukatorici ali farmacevtu.

Prosimo, odstrižite.

Vse na en klik 
Nič več ni treba pritisniti na en gumb, da se sprožilna naprava 
napne, in na drugega, da se sproži lanceta. Oba koraka sta 
združena v eno preprosto dejanje – en klik.

Gumb za zamenjavo lancete 
Če želite zamenjati lanceto, preprosto premaknite 
gumb nazaj in naprej. Sprožilna naprava je tako 
pripravljena za uporabo z novo lanceto.

Okence s številom razpoložljivih lancet
Tako najlažje takoj vidite, koliko lancet je še  
v bobenčku pripravljenih za uporabo.



Roche farmacevtska družba d.o.o.
Vodovodna 109
1000 Ljubljana

Kaj morate storiti za brezplačno zamenjavo?

Izpolnite priloženi obrazec in ga ob obisku oddajte svojemu 
lekarniškemu farmacevtu ali medicinski sestri edukatorici –  
kmalu boste prejeli svojo novo sprožilno napravo.

Izpolnjeni obrazec lahko tudi pošljete na lokalno  
predstavništvo družbe Roche (Roche farmacevtska družba d.o.o., Vodovodna 109, 1000 Ljubljana) –  
in kmalu boste prejeli svojo novo sprožilno napravo Accu-Chek FastClix.

Na dodatna vprašanja vam bomo prijazno odgovorili v Centru za pomoč uporabnikom in servis 
(brezplačna telefonska številka: 080 12 32, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro).

Vse na en klik. Vaši prsti vam bodo hvaležni.

Vaš tim Accu-Chek

Adijo, Accu-Chek® Multiclix,  
živijo, Accu-Chek® FastClix!

Spoštovani uporabniki,

bobenčki z lancetami in sprožilne naprave Accu-Chek Multiclix se umikajo s trga in bodo na voljo le še do 
konca 2016. Zato vam ponujamo BREZPLAČNO novo generacijo sprožilnih naprav – Accu-Chek FastClix.

Med vodilnimi sprožilnimi sistemi je Accu-Chek FastClix prva izbira.1 Prepričani smo, da boste s svojo 
novo sprožilno napravo Accu-Chek FastClix tudi vi nadvse zadovoljni, saj smo v njej združili najboljše iz 
sprožilne naprave Accu-Chek Multiclix s sodobno priročnostjo.

V sprožilni napravi Accu-Chek FastClix smo ohranili veliko značilnosti, ki ste jih cenili že v sprožilnih 
napravah Accu-Chek Multiclix 2 – predstavljamo pa vam še nekaj zanimivih novih izboljšav:

Oktober 2015

✁

Priskrbite si brezplačno 
sprožilno napravo Accu-Chek® FastClix

Da, naročam:

 brezplačno sprožilno napravo Accu-Chek FastClix.
Ime in priimek

Ulica in hišna številka

Poštna številka in pošta

Država

Prosimo, izpolnite obrazec in ga pošljite na naslov:  
Roche farmacevtska družba d.o.o., Vodovodna 109,  
1000 Ljubljana, ali ga oddajte svoji medicinski sestri 
edukatorici ali farmacevtu.

Prosimo, odstrižite.

Vse na en klik 
Nič več ni treba pritisniti na en gumb, da se sprožilna naprava 
napne, in na drugega, da se sproži lanceta. Oba koraka sta 
združena v eno preprosto dejanje – en klik.

Gumb za zamenjavo lancete 
Če želite zamenjati lanceto, preprosto premak-
nite gumb nazaj in naprej. Sprožilna naprava je 
tako pripravljena za uporabo z novo lanceto.

Okence s številom razpoložljivih lancet
Tako najlažje takoj vidite, koliko lancet je še  
v bobenčku pripravljenih za uporabo.

1 Raziskava Accu-Chek FastClix Preference. Podatki na sedežu družbe. 
2 Raziskava Accu-Chek Multiclix Post-Launch 2007. Podatki na sedežu družbe.

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

Za več informacij o izdelkih Accu-Chek in o tem, kako pripomorejo k izboljšanju zdravljenja 
sladkorne bolezni, obiščite spletno stran www.accu-chek.si.

ACCU-CHEK, CLIXMOTION, FASTCLIX in ACCU-CHEK MULTICLIX so zaščitene blagovne znamke družbe Roche. 
© 2015 Roche Diabetes Care

Imena in blagovne znamke drugih izdelkov so lastnina svojih zakonitih lastnikov.

Experience what’s possible.

Naučite se uporabljati svojo novo sprožilno napravo v nekaj minutah

Accu-Chek® VIDEONAVODILA na www.youtube.com/AccuChekSlovenia
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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. © 2015 Roche Diabetes Care

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)

Enostavno učenje za uporabo 
merilnika ravni glukoze v krvi – 
z VIDEONAVODILI 

Merilniki 
Accu-Chek



Diskretno dovajanje insulina v podkožje in 
neprekinjeno merjenje glukoze, kadar je potrebno

Popolna sinergija dveh tehnologij –  
za optimalno zdravljenje z insulinsko črpalko

Accu-Chek® Combo  
sistem z insulinsko črpalko

Dexcom® G4 PLATINUM  
neprekinjeno merjenje glukoze  
(sistem NMG)

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

Experience what’s possible.
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