
S L A D KO R NA 
B O L E Z E N
V Sloveniji ima 
zvišan krvni 
sladkor preko 
120.000 ljudi.

Ste med njimi 
tudi vi?

Društvo diabetikov Posavje - BrežiceDruštvo diabetikov Posavje - Brežice



Sladkorna bolezen spremlja človeštvo že tisoč-
letja.
Ne gre le za eno bolezen, kakor nakazuje ime, tem-
več za skupino presnovnih bolezni, ki jim je sku-
pna zvišana raven krvnega sladkorja oz. glukoze. 
Dolgotrajno zvišanje krvnega sladkorja vodi v kro-
nične okvare oči, ledvic, živcev ter srca in ožilja. S 
pravilnim načinom življenja lahko odločilno vpli-
vamo na pojav in potek sladkorne bolezni.
V Sloveniji ima zvišan krvni sladkor preko 120.000 
ljudi. Najpogostejši vzrok za sladkorno bolezen je 
prizadetost trebušne slinavke - žleze, ki izloča in-
zulin. Ta pomembni hormon omogoča prehajanje 
krvnega sladkorja iz krvi v celice našega telesa. 
Raven glukoze v krvi se zviša, ko trebušna slinav-
ka izloča premalo inzulina ali kadar postanejo ce-
lice v telesu odporne (manj odzivne) na njegovo 
delovanje (t.i. rezistenca na inzulin).

Sladkorna bolezen tipa 1    
se  večinoma pojavlja pri otrocih in mlajših ljudeh. 
Bolezen se prične nenadno, značilni znaki so huda 
žeja in hujšanje kljub večjemu uživanju hrane in 
pijač. Nujna je takojšnja zdravniška obravnava in 
trajno zdravljenje z inzulinom.
 
Sladkorna bolezen tipa 2    
je najpogostejša oblika sladkorne bolezni (prek 
90 %) in se pojavlja pri starejših odraslih osebah 
- povprečna starost ob odkritju bolezni je 55 let. 
Bolezen se prikrade potiho in se razvija poča-
si. Bolniki prva leta praviloma nimajo nikakršnih 
težav, čeprav se že takrat razvijajo trajne okvare 
organov - oči, ledvic in živcev, najnevarnejša pa je 
prizadetost srca in ožilja. Sladkornega  bolnika po-
gosto privede k zdravniku šele srčna ali možgan-
ska kap! Šele po več letih se krvni sladkor zviša do 
te mere, da povzroča žejo, pogosto in obilno odva-
janje vode tudi ponoči ter počasno hujšanje kljub 
normalnemu uživanju hrane.



Dejavniki tveganja za razvoj sladkorne 
bolezni tipa 2: 
•  dednost (sladkorna bolezen v družini), 
•  debelost (zlasti nalaganje maščevja okoli pasu), 
•  premalo telesne aktivnosti, 
•  zvišan krvni tlak in maščobe v krvi, 
•  zvišan krvni sladkor v nosečnosti ali ob rojstvu  
 novorojenca, težkega nad 4,5 kg.
 
Drugi tipi sladkorne bolezni so redki: sladkor-
na bolezen, ki je posledica vnetja ali raka trebu-
šne slinavke, in sladkorna bolezen, povzročena z 
zdravili.
 
Nosečnostna sladkorna bolezen je pogostej-
ša pri nosečnicah s prekomerno telesno težo in 
pri tistih s sladkorno boleznijo v družini. Čeprav 
se raven krvnega sladkorja po porodu ponavadi 
normalizira, pa večina teh žensk pozneje zboli za 
sladkorno boleznijo tipa 2.

Posledice dolgotrajno zvišane ravni krvnega 
sladkorja so okvare:

• oči: retinopatija - okvare očesnega ozadja, ki 
vodijo v slepoto, 

• ledvic: nefropatija - postopno odpovedovanje 
ledvic,

• živčevja: polinevropatija povzroči mravljinčenje, 
bolečine, izgubo občutka za dotik in bolečino v 
nogah, impotenco, prebavne motnje,

• srca in ožilja: pospešena ateroskleroza - angina 
pektoris, srčna in možganska kap, zapore žil,

• stopal: nastanek ran, ki se ne celijo in vodijo v 
amputacijo prstov, stopala ali cele okončine ter

• imunskega sistema: okužbe sečil, glivične 
okužbe spolovil in kože, oslabljena odpornost. 
 



Kako odkrijemo sladkorno 
bolezen
Za ugotovitev bolezni je odločilna določitev krvne-
ga sladkorja (glukoze) v krvi. To preprosto preiska-
vo izvajajo v vsakem zdravstvenem laboratoriju.  
Žal se še vedno dogaja, da bolnik poišče zdravni-
ško pomoč šele zaradi poznih zapletov sladkorne 
bolezni tipa 2. Naš cilj je, da bi še pred razvojem 
prave sladkorne bolezni z laboratorijskimi pre-
iskavami ugotovili mejno bazalno glikemijo ali 
moteno toleranco za glukozo. Pri teh dveh sta-
njih so vrednosti glukoze v krvi na tešče ali po 
testu s pitjem sladkane vode (OGTT) že zvišane, 
vendar še ne povzročajo trajnih okvar. Mejno 
zvišane vrednosti krvnega sladkorja lahko s pra-
vočasnimi ukrepi (sprememba prehrane, telesna 
dejavnost) znižamo na normalne in preprečimo 
razvoj bolezni. Sladkorne bolezni se namreč ne 
da pozdraviti! Zato imajo preventivni pregledi 
pri pravočasnem preprečevanju in ugotavljanju 
sladkorne bolezni izreden pomen - po 45. letu je 
priporočljivo krvni sladkor kontrolirati vsaka tri 
leta, četudi nismo med osebami z zvečanim tvega-
njem za nastanek sladkorne bolezni!



Glukoza v krvi
(mmol/l)*

od 3,6 do 6,1
na tešče

normalna 
vrednost

kontrola na tri leta 
po 45. letu

med 6,1 in 7,0
na tešče

mejna 
bazalna 
glikemija
 (MBG)

sprememba življenjskega 
sloga, ureditev krvnega 
tlaka in maščob, kontrola 
enkrat na leto

med 7,8 in 
11,0 po OGTT1

motena 
toleranca 
za
glukozo

sprememba življenjskega 
sloga, ureditev krvnega 
tlaka in maščob, kontrola 
enkrat na leto

več kakor 7,1 
na tešče

sladkorna 
bolezen

zdravljenje z zdravili 
v obliki tablet in/ali 
inzulina, redna kontrola 
v izbrani ambulanti za 
sladkorne bolnike

več kakor 11,0 
kadarkoli

sladkorna 
bolezen

zdravljenje z zdravili 
v obliki tablet in/ali 
inzulina, redna kontrola 
v izbrani ambulanti za 
sladkorne bolnike

*Vrednost glukoze v krvi izražamo v milimolih na liter 
1OGTT – oralni glukozni test

Zdravljenje
Pri zdravljenju sladkorne bolezni ima največjo 
vlogo sladkorni bolnik sam! Le dobro ozaveščen 
in motiviran bolnik lahko ob pomoči zdravstve-
nega osebja doseže cilj: kakovostno življenje brez 
razvoja zapletov bolezni. To lahko doseže, če ima 
primerno vrednost krvnega sladkorja, zadovo-
ljivo težo, urejen krvni tlak in krvne maščobe.  
Vsakega na novo odkritega bolnika najprej sezna-
nimo s priporočili za prehrano in telesno dejavnost. 
Pogovorimo se o zdravi telesni teži in svetujemo 
takojšnjo opustitev kajenja. Za zdravljenje z zdra-
vili ali inzulinom se odločimo takrat, ko krvnega 
sladkorja ne uspemo znižati z naštetimi ukrepi. Re-



dno preverimo krvni tlak - ta naj ne bo višji kakor 
130/85 mmHg - in krvne maščobe (raven holeste-
rola naj bo pod 5,0 in trigliceridov pod 1,7 mmol/l). 

Prehrana sladkornega bolnika 

izrazito vpliva na raven krvnega sladkorja. 
Priporočamo zdravo prehrano z neoluščenimi 
žiti, veliko zelenjave, zmerno količino sadja in po-
snetim mlekom in mlečnimi izdelki ter le pustim 
mesom (zlasti ribe). Vse o prehrani vedo posebej 
usposobljene medicinske sestre v ambulantah za 
sladkorno bolezen - izkoristite njihovo znanje! 

Redna telesna dejavnost zmanjšuje možnost 
za razvoj sladkorne bolezni, izboljšuje od-
zivnost tkiv na inzulin in znižuje krvni slad-
kor. Priporočljiva je zmerna telesna dejav-
nost (hoja, plavanje in kolesarjenje) eno uro 
3 do 5 krat na teden. Gibanje odsvetujemo, 
kadar je krvni sladkor previsok (glukoza nad 
14,0 mmol/l) ali se med vadbo pojavijo težave. 
Zdravila v obliki tablet lahko vplivajo na izločanje 
inzulina iz trebušne slinavke, delujejo na odpornost 
tkiv na inzulin ali vplivajo na prehod glukoze iz čre-
vesja v krvni obtok. Kadar sladkorne bolezeni tipa 2 
z njimi ne uspemo urediti, je čas za uvedbo inzulina. 
Strah pred uvedbo inzulina je nepotreben, saj je da-
janje neboleče in se ga vsakdo zlahka nauči. Bolniki 
za boljši nadzor doma sami izvajajo kontrole krv-
nega sladkorja s preprostimi prenosnimi merilci. 
Hipoglikemija se pojavi, kadar je raven krvnega 
sladkorja prenizka. 



Znaki hipoglikemije so: vznemirjenost, lako-
ta, tresenje rok, mrzel znoj, zmedenost in na 
koncu izguba zavesti. Naključnemu opazo-
valcu lahko bolnik daje vtis »pijanosti«. Ta-
koj mu ponudimo sladko hrano ali pijačo, v 
primeru nezavesti pa pokličemo zdravnika. 

»Zdrav sem, samo malo sladkorja in pritiska 
imam. Pa holesterol, kdo ga pa nima? Zdravil 
ne jemljem, saj se odlično počutim!« slišimo ve-
likokrat. Kako velika zmota! Če počakamo, da 
nas bo začelo boleti, smo zamudili prav tisti čas, 
ko je ukrepanje najbolj učinkovito. Naše telo je 
najdragocenejša stvar, ki jo bomo kdajkoli ime-
li, zato ga spoštujmo in skrbimo zanj. Storimo 
nekaj zase že danes!

Zdrav življenjski slog
• redna zmerna telesna dejavnost (vsaj trikrat 

na teden po eno uro)
• zdrava prehrana naj vsebuje živila iz polno-

zrnate moke, neoluščen oz. rjavi riž, ajdovo in 
proseno kašo, ovsene kosmiče in otrobe. Meso 
naj bo pusto (kuhano ali na žaru namesto ocvr-
to). Na jedilniku naj bo vsak dan čim več svežega 
neolupljenega (bolj kislega) sadja in zelenjave 
vseh vrst. Za pitje priporočamo navadno vodo in 
nesladkan čaj, mleko naj bo posneto. Za izbolj-
šanje okusa jedem namesto soli raje dodajmo 
različne začimbe. Pri kuhanju uporabljamo olja, 
zlasti olivno in repično. Izogibajmo se industrij-
sko pripravljenim jedem, cvrtju in seveda slad-
karijam vseh vrst. Za slajenje so na voljo umetna 
sladila. Hrana naj bo bogata z naravnimi antio-
ksidanti (vitamini A, C, E) in magnezijem,

• opustitev kajenja,

•  redno uživanje predpisanih zdravil (tablete 
ali inzulin),

• krvni tlak do 130/85 (mmHg),
• holesterol do 5,0 in trigliceridi do 1,7 (mmol/).





Društvo diabetikov Posavje - Brežice 
je eno izmed najstarejših društev v Posavju, saj  
deluje že vrsto let. Leta 2005 si je društvo pridobi-
lo status humanitarne organizacije. 

Naše društvo je od ustanovitve pa do danes dose-
galo lepe uspehe na vseh področjih svojega delo-
vanja.
Vsa ta leta je organiziralo dejavnosti za ozavešča-
nje članov o sladkorni bolezni, o njenih vzrokih za 
nastanek, posledicah in načinih zdravljenja. 
Poslanstvo društva je, da s strokovnimi srečanji 
(posveti, predavanja, delavnice …) in drugimi ak-
tivnostmi (športno srečanje, izlet, 7 - dnevni pro-
gram zdravstvene vzgoje, obiski invalidnih članov 
na domu …) izobražuje in skrbi za dobro počutje 
850 članov iz petih občin: Bistrica ob Sotli, Breži-
ce, Kostanjevica ob Krki, Krško in Sevnica. 
Skrbimo, da vsi člani dobijo večkrat letno brez-
plačno revijo Sladkorna, ki je izobraževalno - in-
formativno glasilo sladkornih bolnikov.

Naša dolžnost je tudi, da občinske oblasti, Zvezo 
društev diabetikov Slovenije in Ministrstvo za 
zdravje redno seznanjamo s problemi sladkornih 
bolnikov in jih rešujemo v skupno korist. 

Društvo uspešno sodeluje z zdravstvenimi zavodi 
v Posavju, ki zagotavljajo ustrezno zdravljenje in 
kontinuirano izobraževanje članov, in z Zvezo dru-
štev diabetikov Slovenije, ki društvu nudi finančno 
in strokovno podporo pri realizaciji zastavljenih 
programov. Finančno podporo pa društvu nudijo 
tudi občine Brežice, Krško in Sevnica.
Zaradi vseh navedenih in drugih ugodnosti je ko-
ristno in priporočljivo, da se vsi sladkorni bolniki 

O  d r u š t v u



včlanimo v Društvo diabetikov Posavje - Breži-
ce v kraju, kjer živimo. Povezani bomo močnejši, 
uspešnejši in hitreje bomo reševali mnoge pereče 
probleme, ki nas tarejo. V društvu in tudi v Zvezi 
društev diabetikov bomo dobili koristne nasvete 
in pomoč, da se bomo kot sladkorni bolniki lažje 
spopadali s to boleznijo. 

Iz različnih medijev in zdravstvenih zavodov pri-
hajajo obvestila o velikem porastu diabetesa med 
mlajšo in starejšo populacijo. Društvo, ki mu pred-
seduje Darja Mandžuka, vabi vse, ki vas je prese-
netila ta bolezen, da postanete njegovi člani. Člani 
lahko postanete tudi svojci obolelih in vsi, ki vas 
zanimajo programi društva. 

Verjamemo, da smo združeni in povezani močnej-
ši pri premagovanju sladkorne bolezni - zato nikar 
ne odlašajte in postanite član Društva diabetikov 
Posavje - Brežice.

Darja Mandžuka, predsednica društva

Naslov društva:
Društvo diabetikov Posavje - Brežice
Trg izgnancev 12 a
8250 Brežice

Uradne ure: vsak četrtek od 9. do 11. ure
V času uradnih ur lahko dobite informacije 
tudi po telefonu: 07 49 63 521

Izpolnite pristopno izjavo in jo pošljite na naš na-
slov ali pa jo oddajte v ambulanti za sladkorno 
bolezen Splošne bolnišnice Brežice, v ambulanti 
Zdravstvenega doma Krško ali v ambulanti Zdra-
vstvenega doma Sevnica.



PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANA DRUŠTVA 
DIABETIKOV POSAVJE - BREŽICE

Ime in priimek: 

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:

Stacionarni ali mobilni telefon:

Elektronski naslov:

Rojen (a) leta:

Imam sladkorno bolezen (obkrožite):  
a) tipa 1                    b) tipa 2                      c) druge vrste

Sladkorno bolezen zdravim (obkrožite):  

a) z zdravim načinom prehranjevanja (dieta) 

b) z jemanjem tablet

c) dajem si inzulin (injekcije) 

d) dajem si inzulin (inzulinska črpalka)

e) jemljem tablete in inzulin hkrati

S podpisom potrjujem, da želim postati član Društva 
diabetikov Posavje - Brežice.

                                                                                                      
Podpis: 

Podpisani se strinjam, da Društvo diabetikov Posavje-Breži-
ce posreduje moje osebne podatke Zvezi društev diabetikov 
Slovenije ter da se moji podatki obdelujejo in uporabljajo 
za obveščanje in statistične namene Društva diabetikov 
Posavje - Brežice in Zveze društev diabetikov Slovenije, ki 
bosta ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov.

Izpolnjeno prijavnico lahko oddate medicinski sestri v am-
bulanti za sladkorno bolezen Splošne bolnišnice Brežice, 
v ambulanti Zdravstvenega doma Krško ali v ambulanti 
Zdravstvenega doma Sevnica, lahko pa jo pošljete na naslov:
Društvo diabetikov Posavje - Brežice,    
Trg izgnancev 12 a, 8250 Brežice

Skupaj bomo lažje obvladovali 
sladkorno bolezen!



Dan v tednu od do Zdravnik – 
specialist interne medicine

Ponedeljek
(drugi, tretji, 

četrti 
v mesecu)

8.00 8.30
zdravnik iz mesečnega 

razporeda – odvzem materiala 
za laboratorijske preiskave

8.30 9.30
triažna ambulanta za novo 

odkrito in iztirjeno sladkorno 
bolezen

9.30 15.00 Živana Kavčič, dr. med.

Prvi 
ponedeljek 
v mesecu

11.00 12.30
triažna ambulanta za novo 

odkrito in iztirjeno sladkorno 
bolezen

12.30 19.00 zdravnik iz mesečnega 
razporeda

Torek 7.30 13.00 zdravnik iz mesečnega 
razporeda - edukacija

Sreda

8.00 8.30
zdravnik iz mesečnega 

razporeda – odvzem materiala 
za laboratorijske preiskave

8.30 9.30
triažna ambulanta za novo 

odkrito in iztirjeno sladkorno 
bolezen

9.30 15.00 Živana Kavčič, dr. med.

Četrtek

8.00 8.30
zdravnik iz mesečnega 

razporeda – odvzem materiala 
za laboratorijske preiskave

8.30 9.30
triažna ambulanta za novo 

odkrito in iztirjeno sladkorno 
bolezen

9.30 14.00 Živana Kavčič, dr. med.

JZZ Splošna bolnišnica Brežice
AMBULANTA ZA SLADKORNO BOLEZEN
Černelčeva c. 15, 8270 Brežice
E pošta: diabetologija@sb-brezice.si
Zdravnica: Živana Kavčič, dr. med., spec. internist

Odgovorna oseba za naročanje in vodenje čakalnega seznama: 
Irena Detiček, dms

Popoldanska ambulanta dela vsak prvi ponedeljek v mesecu, razen 
julija in avgusta.

Naročanje na pregled:
Telefonsko ali osebno naročanje: 
vsak ponedeljek, sredo in četrtek med 8. in 10. uro ter 12. in 14. uro, 
lahko tudi po telefonu: (07) 46 68 193 (v času uradnih ur).
V času, ko ambulanta ne dela, naročanje ni možno. 
Informacije o uradnih urah ambulante: (07) 46 68 100.
Pacienti lahko napotnico pošljejo tudi po pošti na naslov: 
SB Brežice, Ambulanta za sladkorno bolezen, Černelčeva cesta 15, 
8250 Brežice.


