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Spremna beseda k Almanahu 
zgodovine endokrinološke 
zdravstvene nege zadnjih desetletij

Pred vami je prvi almanah zgodovine o endokrinološki 
zdravstveni negi, ki je nastal na pobudo Sekcije medi-
cinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinolo-
giji. V 20. stoletju beležimo bliskovit razvoj zdravljenja 
in zdravstvene nege endokrinoloških bolezni. Sladkor-
na bolezen je pred stotimi leti veljala za smrtonosno 
bolezen, danes bolniki s pomočjo zdravil in tehnologije 
živijo kakovostno in pričakovano dolgo. Ni malo bol-
nikov, ki se z inzulinom zdravijo že čez 50 let. Razvoj 
zdravil in tehnologije je prinesel nove načine zdravlje-
nja, edukacije in spremljanja. Skozi leta se je pomembno 
razvil in spremenil odnos med bolnikom in zdravstve-
nimi strokovnjaki. Dostopnost do informacij in ozaveš-
čenost bolnikov ne dopuščata avtoritativnega odnosa 
zdravstvenega strokovnjaka do bolnika. Bolnik je danes 
partner v procesu zdravljenja in zdravstvene nege. Od-
nos med zdravstvenim strokovnjakom in bolnikom se je 
spremenil zelo hitro, morda samo v nekaj letih. Vedno 
več znanja je velevalo, da ni več prostora za stroge di-
ete, za togo terapijo, za svetovanje v smislu »morate«. 
Učinkovito zdravljenje je tako mnogo lažje doseči, ka-
dar bolnik razume bolezen, njen potek, da ve, kakšna 
zdravila jemlje in kako le-ta vplivajo nanj in zdravstve-
ne parametre. Zdi se, kot da bi zdravstveni strokovnjaki 
stopili z odra in se pomešali med udeležence. Še tako 
učena beseda nič ne velja in še tako sodobno zdravilo 
ni učinkovito, če ni pravilno uporabljeno. Razumevanje, 
prav razumevanje in znanje sta orodji za sodelovanje. 
Za našteto sta potrebna čas in veliko vztrajnosti. Nagel 
razvoj je zahteval nova izobraževanja, možnost, da se 
informacije in raznolike prakse razširijo po Sloveniji, pa 
tudi čez mejo in iz tujine v Slovenijo. 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endokrinologiji praznuje letos 30. obletnico ustano-
vitve. Vsa ta leta je sekcija aktivna, mnogo človeškega 
kapitala je bilo vloženega, da bi bilo naše delo z bolniki 
strokovno, sodobno, pa vendar z močno noto človeške-
ga sočutja. Veliko izobraževanj, srečanj, seminarjev, šol in 
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tečajev je bilo organiziranih, da bi bila zdravstvena nega 
endokrinološkega bolnika kakovostna.  
Viri informacij so bili pogosto ustni, le malo je zapisa-
nega o delovanju posameznih ambulant. Pred vami je 
almanah, po naših informacijah prvi s takšno vsebino v 
Sloveniji. 
Želimo vam prijetno branje. 
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Ob obletnici …
Sladkorna bolezen je po mnenju strokovnjakov v tretjem 
tisočletju dosegla razsežnosti epidemije in sodi med tiste 
kronične nenalezljive bolezni, zaradi katere umre največ 
ljudi. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima 
to bolezen približno 6 odstotkov odrasle populacije na 
svetu. Žal tudi Slovenci v tej oceni prav nič ne zaosta-
jamo. Napoveduje se, da bo do leta 2030 za sladkorno 
boleznijo zbolelo že 8,9 odstotka prebivalcev Slovenije. 
Pogostnost bolezni se povečuje z daljšanjem življenjske 
dobe in nezdravim načinom življenja, zlasti premalo gi-
banja in neprimernimi prehranskimi navadami, ki vodijo 
v debelost. Pri preprečevanju bolezni, zgodnjem odkri-
vanju le te pa tudi zdravljenju predstavlja pomemben 
del zdravstvene obravnave promocija zdravja in zdra-
vstvena vzgoja, katere nosilke in kompetentne izvajalke 
so medicinske sestre. Tega so se pred 30 leti zavedale 
tudi ustanoviteljice strokovne sekcije medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji.
Ustanoviteljici strokovne sekcije gospa Duška Vreg in go-
spa Irena Poljšak sta takrat zapisali: »Razvoj medicinske 
znanosti in tehnologije je v zadnjih desetih letih privedel 
do prave revolucije v razvoju posameznih medicinskih 
področij. Naš namen ni predstaviti vseh medicinsko so-
cialnih in drugih problemov endokrinologije, spomniti 
želimo le na eno najbolj pogosto in številčno najbolj za-
stopano endokrinopatijo, ki zaradi svoje narave, trajanja 
in načina zdravljenja predstavlja ne samo zdravstveno 
socialni, temveč tudi širši družbeni pomen – to je slad-
korna bolezen.«
Od tedaj dalje je krepitev zdravstvene nege na tem po-
dročju osrednjega pomena delovanja strokovne sekcije. 
Tako preko seminarjev, kongresov, strokovnih delavnic 
in neprecenljive strokovne literature, ki daje pečat tudi 
zgodovinskim dejstvom razvoja tega področja. Tudi 
mednarodno sodelovanje, ki je vzpostavljeno vse od za-
četkov delovanja strokovne sekcije, umešča slovensko 
zdravstveno nego na tem ožjem strokovnem področju 
na zemljevid naprednih, z dokazi podprtih praks. 
Načrti za prihodnost so smeli in usmerjeni ne le v stro-
kovno izpopolnjevanje strokovnjakov in strokovnjakinj s 
tega področja, temveč tudi v pripravo številčnejših stro-
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kovnih gradiv, z namenom uresničevanja nacionalnega 
programa - opolnomočenju slehernega med nami.
V imenu vseh mojih predhodnic, ki so vodile strokov-
no organizacijo v preteklih desetletjih, in tudi v svojem 
imenu izrekam posebno zahvalo vsem stanovskim kole-
gicam, ki so orale ledino na tem strokovnem področju 
ter poleg znanja premogle tudi voljo, pogum in moč, da 
se povežejo in ustanovijo strokovno sekcijo. Hvala vsem 
strokovnim kolegicam, ki ste začetke delovanja pospre-
mile v prvo, drugo in tretje desetletje intenzivnega ra-
zvoja strokovnega področja.
Ob tem pa moje veliko priporočilo vsem, ki se trudite 
pridobiti mlade sodelavce, jim prenesti ne le znanje, am-
pak tudi entuziazem, dobro voljo, pozitivno energijo in 
ljubezen do dela v strokovni sekciji. Prepričana sem, da 
vam to dobro uspeva in se bodo obletnice aktivnega 
delovanja sekcije le še množile.
Iskrene čestitke in uspešno delo naprej.
Monika Ažman, predsednica
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Prvi ustanovni zapisnik sekcije z dne 28. 2. 1988
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Besede dosedanjih predsednic
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Duška Vreg

Spomini

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endokrinologiji praznuje letos 30. obletnico organizira-
nega delovanja. Vsako praznovanje je priložnost za pre-
gled prehojene poti, izmenjavo izkušenj ter skrbno na-
črtovanje prihodnjih nalog za uresničevanje poslanstva. 
Za učinkovito delovanje sistema zdravstvenega varstva 
je potrebno usklajeno delovanje različnih resorjev ter 
tudi medsebojno sodelovanje in povezovanje poklicnih 
skupin. Dejstva, da medsebojno sodelovanje in pove-
zovanje daje boljše rezultate, smo se medicinske sestre 
zavedale že pred 30 leti.
Tako je v bila Ljubljani maja 1988 pri Zvezi društev me-
dicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije us-
tanovljena Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v endokrinologiji. Članice iniciativnega odbora 
so bile hkrati tudi izvoljene članice prvega izvršilnega 
odbora sekcije za štiriletni mandat.
Odgovornost do lastnega dela, spoštovanje do bolni-
kov in sodelavcev, želja po sodelovanju in povezovanju 
z drugimi profili zdravstvenih delavcev, strokovnem izo-
braževanju in spremljanju novosti s strokovnega področ-
ja so bili razlogi, ki so nas povezali v strokovno sekcijo. 
Delovale smo v obdobju, ki ga je zaznamovala vrsta do-
godkov, ki so privedli do velikih družbenih sprememb. 
Lahko rečem, da je bil za nas to čas iskanja članstva, re-
šitev, kako in kje začeti.
Sekcija kot interesno združenje je najprej povezala vse 
medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki so na kate-
rem koli nivoju zdravstvenega varstva obravnavali bolni-
ke s sladkorno boleznijo. Omenim naj tudi, da smo začele 
delati brez materialnih in finančnih sredstev. Ob podpori 
kolegic in sodelavcev smo v Dispanzerju za diabetike 
UKC Ljubljana organizirali prve učne delavnice in prak-
tično usposabljanje za medicinske sestre, ki so v okviru 
svojih institucij začenjale delo s sladkornimi bolniki.
Izdelana so bila prva pisna prehranska navodila za bol-
nike;
edukacijski karton;
za člane sekcije in druge zainteresirane zdravstvene de-
lavce so bili v spomladanskem in jesenskem času orga-
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nizirani seminarji z različno tematiko s področja endokri-
nologije in diabetologije.
Sodelovali smo s proizvajalci oz. distributerji tehničnih 
pripomočkov za sladkorne bolnike, ki so jih na naših sre-
čanjih predstavljali. 
 V sodelovanju z Endokrinološko sekcijo SZD smo orga-
nizirali prvi Jugoslovanski kongres z mednarodno ude-
ležbo z izdajo zbornika. Naša glavna skrb je bila podpo-
ra multidiscipinarnim timom, ki se ukvarjajo z bolniki s 
sladkorno boleznijo, in prenos dobre prakse v slovenski 
prostor. 
Sodbo o tem, ali smo v svojem mandatu naredile dovolj, 
prepuščan drugim. Vem le, da tako male kot velike spre-
membe prispevajo k boljši oskrbi bolnikov. 
S čem naj zaključim svoje spomine … Delovale smo v 
slabših materialno-tehničnih pogojih, kot je danes, ven-
dar usklajeno med seboj in znotraj zdravstvenega tima 
s pogledom naprej. Ob pogledu na prehojeno pot z za-
dovoljstvom ugotavljam, da je bila začrtana pot ob usta-
novitvi sekcije prava in da so po njej z velikimi koraki k 
napredku, ki je nedvomno velik, hodile vse naše nasle-
dnice. Želim si, da bi stroka zdravstvene nege sčasoma 
pridobila večjo moč in ugled. Želim si, da bi bile medi-
cinske sestre uspešne in zadovoljne v svojem poklicu, da 
bi še veliko dobrega naredile za svoje varovance in ob 
tem ne bi pozabile nase.
 Vsem, ki so kakorkoli prispevali kamenček v tem trideset 
let nastajajočem mozaiku, se spoštljivo zahvaljujem in 
čestitam ob jubileju. 

»Uspeh ni nikoli dokončan in neuspeh nikoli usoden, tisto, 
kar šteje, je pogum nadaljevati.«

(Winston Churchill)
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Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki smo delali v 
Dispanzerju za diabetike na diabetološkem in endokri-
nološkem oddelku Endokrinološke klinike v Ljubljani, 
smo se pred letom 1988 lahko predstavljali s strokovnimi 
dosežki in se izobraževali le v okviru Internistične sekcije.
Internistična sekcija je za nas postajala pretesna zaradi 
specifičnih potreb zdravljenja diabetesa, naglega razvo-
ja diagnostičnih in terapevtskih ter tehničnih možnosti, 
kar je močno vplivalo na zdravstveno nego bolnikov. 
Povečale so se potrebe po specifični edukaciji medicin-
skih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so delali na tem 
področju, vzporedno s potrebami po dodatni edukaciji 
bolnikov.
Ideja o ustanovitvi Endokrinološke sekcije je dozorela 
spontano, iz vsakdanjih potreb dela v stroki.
Takoj po njeni ustanovitvi se je izkazalo, da je bilo tako 
prav. Strokovna srečanja sekcije so bila dobro obiskana, 
udeleženke so se z njih vračale zadovoljne. Občasno so 
prihajale še na dopolnilna izobraževanja v ljubljanski Di-
spanzer za diabetike.
To je bil ugoden čas za razvoj zdravstvene nege slad-
kornih bolnikov s pomočjo strokovno dobro izobraženih 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov znotraj skla-
dno delujočega zdravstvenega tima z naprednim pogle-
dom na razvoj. Potrebno podporo delovnega okolja smo 
imele, imele smo tudi željo po izboljšanju in dobro smo 
sodelovale. Klinični oddelki in dispanzer so delovali po-
vezano, enako kot zdravstveni delavci različnih profilov 
znotraj zdravstvenega tima.
Prav dobro sodelovanje in razumevanje potreb po do-
datnem izobraževanju med člani zdravstvenega tima 
nam je omogočalo tudi izobraževanje na mednarodnem 
nivoju v vrhunskih centrih v tujini, v Angliji, na Danskem.
Vzpodbudno okolje in podpora medicinskih sester, 
zdravstvenih tehnikov in zdravnikov sta nam dala zagon 
za aktivno uvajanje novosti v prakso, za izobraževanje 
kolegic in bolnikov, za objavljanje strokovnih člankov v 
Obzorniku zdravstvene nege in dnevnem časopisju, za 

Irena Poljšak

Spomini na ustanovitev Sekcije endokrinoloških 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov leta 1988, 
ob 30. obletnici ustanovitve
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strokovna predavanja in za sodelovanje z Društvom slad-
kornih bolnikov Slovenije.
Zelo lepe spomine imam na Jugoslovanski endokrino-
loški kongres, ki smo ga izpeljali v Rogaški Slatini. Takrat 
smo kolegice in zdravniki nastopili skupaj kot eden. Na 
koncu smo bili utrujeni, zadovoljni in uspešni.
Ko ste me kolegice letos pozimi povabile na ogled Di-
spanzerja za diabetike v novih prostorih na Vrazovem 
trgu, sem zadovoljna opazila, kako velik je vaš napredek 
in da nadaljujete naše delo. 
Veseli me, da tudi naše naslednice uspešno nadgrajujete 
začeto pot. Želim vam še veliko zadovoljstva in uspeha 
na strokovnem področju tudi v prihodnje.
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Besede Majde Lukančič Mori
Na Interno kliniko sem prišla leta 1987 in čas do leta 
1990 je bil čas izjemne strokovne rasti. To jo bil čas na-
stanka nove države, kratke vojne, čas pisanja osnutkov 
zakona o zdravstveni negi. Glavna medicinska sestra Kli-
nike za endokrinologijo in bolezni presnove UKC je bila 
Duška Vreg, odgovorna za specialistične ambulante je 
bila Ljuba Tabernik. Polne delovnega elana pa smo bile 
Darja Kržišnik, Irena Poljšal in Majda Mori Lukančič. Irena 
Poljšak je prinesla iz strokovnega izobraževanja v Angliji 
ogromno odličnih strokovnih idej in do leta 1992 smo 
jih počasi vnašale v prakso. Brale, prevajale smo Teaching 
letters, vadile pisanje predavanj, se učile nastopanja. To 
je bil čas, ko smo izdelovale edukativne zloženke za apli-
kacijo inzulina, takrat je nastala zloženka o prehrani, ki so 
jo kasneje tiskala različna farmacevtska podjetja. Testirale 
smo osnutek edukacijskega kartona, ki ga je pripravila 
Irena. Izdale smo tri zdravstvenovzgojne priloge o slad-
korni bolezni v časopisu EHO, Ljuba in Druška sta pripra-
vili zloženko o nogi. Diabetologi so sodelovali v odličnih 
evropskih raziskavah, v dispanzerju sem bila zadolžena 
za raziskave. Igle za aplikacijo inzulina so v tistem času 
zamenjali peresniki. Vsako jutro je bilo v čakalnici na-
ročenih več kot sto ljudi, stoli so bili postavljeni kot v 
kinodvorani. Po našem internem razporedu sva vedno 
dve jemali kri ljudem s sladkorno boleznijo. Več kot po-
lovica odvzemov je bila venoznih. Spomnim se, da smo 
ob rednih odvzemih testirale prve aparate za izvajanje 
samokontrole doma. Delovali smo usklajeno, timsko, di-
abetologi so radi prihajali v dispanzer za diabetike. Ob 
odmorih smo se vedno zbrali v skupnih prostorih in iz-
menjali tako strokovna kot zasebna mnenja.
Po letu 1993, ne spomnim se točnih datumov, sta našli 
novo službo najprej Duška, nato še Irena, glavna me-
dicinska sestra je postala Ana Čerpnjak. Diabetologi so 
organizirali mnogo strokovnih srečanj, na vsa smo bile 
povabljene, sodelovale smo ali aktivno ali pasivno. Naša 
sekcija pa je mirovala. Z Ano sva razmišljali, da to ni prav, 
da lahko medicinske sestre na svojih strokovnih sreča-
njih izmenjamo drugačno mnenje, da lahko svoje delo 
poenotimo, poenotimo vrednotenje in se povežemo z 
edukatorkami Evrope.  
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Po dolgem premoru je bilo strokovno srečanje endokri-
noloških in diabetoloških medicinskih sester Slovenije 8. 
aprila 1994 v predavalnici Kliničnega centra. Udeležilo se 
ga je več kot 80 medicinskih sester, prisotnih je bilo tudi 
nekaj patronažnih, kirurških sester in sester iz zdravstve-
nih domov, kar je bil jasen signal, da mora sekcija delo-
vati. Predavali so mag. dr. Marko Medvešček o Prehrani 
sladkornega bolnika, višja med. sestra Ana Čerpnjak o Al-
koholu pri sladkornih bolnikih, inž. Stane Slavec o vrstah 
kruha in njihovi sestavi, mag. dr. Matjaž Vrtovec o zdra-
vstvenovzgojnem izobraževanju kot osnovi zdravljenja 
sladkorne bolezni, višja med. sestra Majda Mori Lukančič 
je predstavila edukacijski karton, med. sestra Mira Slak pa 
medicinsko pedikuro pri sladkornem bolniku. Razprave 
po predavanjih so bile dokaj dobre, v točki razno pa smo 
se pogovorili o strokovnih problemih iz našega vsakda-
na in določili mesto naslednjega srečanja. Pod okriljem 
endokrinološke sekcije pa je bila tisto leto tudi organi-
zacija 4. učne delavnice Alpe Adrija v Rogaški Slatini, 22. 
oktobra 1994. Zbralo se je 150 udeležencev, od tega 80 
medicinskih sester iz Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške. 
Medicinske sestre iz Slovenije so sodelovale s štirimi re-
ferati (gradivo in revija Alpe Adrija – Buletin je v arhivu 
endokrinološke sekcije).
V Slovenj Gradcu je bilo 17. in 18. marca 1995 je bilo 
naslednje strokovno srečanje, udeležilo se ga je 87 članic. 
Po strokovnem delu smo imele članice še sekcijski sesta-
nek, na katerem je bil predlagan in potrjen organizacijski 
odbor za obdobje štirih let: predsednica Endokrinološke 
sekcije Majda Mori Lukančič, višja med. sestra, Ljubljana, 
tajnica Milena Bohnec, višja med. sestra, Ljubljana, pred-
stavnica za Koroško Bojana Zemljič, višja med. sestra, Slo-
venj Gradec, predstavnica za Štajersko Biba Kodba, višja 
med. sestra, Maribor, predstavnica za Prekmurje Zdenka 
Tratnjak, višja med. sestra, Murska Sobota, predstavnica 
za Dolenjsko Jožica Rolih, višja med. sestra, Novo mesto, 
predstavnik za Gorenjsko Jože Lavrinec, višji med. teh-
nik, Jesenice, predstavnica za Primorsko Mariela Daneu, 
višja med. sestra, Koper. Sledilo je strokovno srečanje v 
Ljubljani, 26. in 27. oktobra 1995, katerega se je udele-
žilo 67 članic. Leta 1995 smo se članice sekcije udele-
žile nacionalne konference, ki jo je organizirala Klinika 
za endokrinologijo in bolezni presnove UKC. Iz vsakega 
slovenskega dispanzerja za diabetike je lahko le ena me-
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dicinska sestra prisostvovala slavnostni akademiji, kjer je 
predsednik države Milan Kučan izročil visoko priznanje 
prof. Mahkoti, prim. Košuta in med. sestra Ljuba Tabernik 
pa sta prejela plaketo mesta Ljubljane. Višjo medicinsko 
sestro Ljubo Tabernik sem predlagala za odlikovanje že 
junija 1995, predlog je bil sprejet in v novembru 1995 so 
bili na 50. rojstni dan diabetološkega oddelka in ambu-
lante v Utripu objavljeni kratki spomini višje med. sestre 
Ljube Tabernik .
V decembru se je sestal organizacijski odbor sekcije in 
sprejel načrt za leto 1996. Dnevni red je bil:
1. Pozdrav in predstavitev nove članice organizacijske-

ga odbora endokrinološke sekcije Mariele Deu, pred-
stavnice Primorske

2. Poročilo o delu sekcije in pregled finančnega stanja
3. Pregled pravilnika ZN Slovenije o priznanjih in pred-

log podelitve znaka ali priznanja prvi medicinski se-
stri v diabetologiji Zorki Pevec

4. Poenotenje obračunavanja edukacije v Sloveniji – pi-
sni predlog Zbornici zdravstvene nege in Zavaroval-
nici za zdravstveno zavarovanje Slovenije

5. Organizacija I. strokovnega srečanja v Kopru 
6. Organizacija II. strokovnega srečanja v Ljubljani 
7. Priprava Edukacije edukatorjev za diabetično šolo
8. Predstavitev igre Človek ne jezi se za diabetike
9. Predlog o skladu za izobraževanje pri ZZNS in o ude-

ležbi sestre na EASD na Dunaju v septembru
10. Potrditev sklepa o potnih stroških za člane organiza-

cijskega odbora endokrinološke sekcije
11. Razno

Zanimivosti iz zapisnika:
ad 2.)
Predsednica sekcije Majda Mori - Lukančič je poročala 
o dosedanjem delu sekcije ter seznanila navzoče o fi-
nančnem stanju sekcije. Iz leta 1994 je sekcija prenesla 
19.285,00 SIT, prvo strokovno srečanje je prispevalo na 
žiro račun 1.025,00 SIT, drugo pa 17.480,00 SIT. Strokovni 
del je potekal po načrtu za leto 1995. Sekcija je imela dve 
strokovni srečanji. Sklenjeno je bilo, da bodo zapisniki s 
sej odbora odposlani vsem članom organizacijskega od-
bora, tako da bodo lahko le-ti naprej obvestili ostale člane 
endokrinološke sekcije. V glasilu Utrip, ki ga izdaja Zbor-
nica zdravstvene nege s sedežem na Vidovdanski 9, je v 
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decembrski številki izšlo obširno poročilo ob 50- letnici 
diabetologije v Sloveniji. Predlagano Poročilo o delu sek-
cije za leto 1995 je bilo sprejeto in bo skupaj z Načrtom 
za leto 1996 predloženo ZZNS in v arhiv sekcije. Obnovili 
bomo seznam članic Endokrinološke sekcije. Soglasno je 
bil sprejet sklep: Člani organizacijskega odbora morajo do 
konca januarja poslati seznam članic iz svoje regije. Čla-
nica naše sekcije mora vzgajati sladkorne bolnike ali so-
delovati pri zdravstveni negi le-teh, bodisi v državnih in-
stitucijah ali pri zasebnikih. Prijavnico izdela predsednica 
sekcije in kasneje pripravi predlog članskega kartončka.
Izdelale smo list, s pomočjo katerega smo evidentirale 
članstvo in vzdrževale stike:

SEM ČLANICA ENDOKRINOLOŠKE SEKCIJE MEDICINSKIH
SESTER
Ime in priimek..............................................................................................
Naslov ustanove, kjer sem zaposlena............................................
................................................................................................................................
Poštna številka in ime kraja.................................................................
Telefon v službi............................................................................................
Naziv:
zdrav. tehnik.....višja med. sestra......dietetik.....drugo(opiši)
Educiram bolnike na diabetološkem oddelku
DA NE
Educiram bolnike v ambulanti za diabetike.
DA NE
Educiram bolnike v dispanzerju za diabetike
DA NE
Educiram bolnike v ambulanti zasebnika diabetologa
DA NE
Educiram bolnike na terenu (patronaža)
DA NE
(edukacija pomeni, da bolnike vsaj dve uri na dan učimo 
veščin v povezavi s sladkorno boleznijo)
Ne educiram, vendar delam s sladkornimi bolniki (opiši, 
kako)....................................................................................................................
Naslov doma.................................................................................................
Telefon doma................................................................................................
Opombe............................................................................................................
Prijavnico pošlji na naslov: Majda Mori Lukančič, Rebo-
ljeva 13, 6100 Ljubljana
Spoštovani član organizacijskega odbora endokrinolo-
ške sekcije!
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Na sestanku, 15. decembra 1995, smo se dogovorili, da 
bomo obnovili seznam članic naše sekcije. Na našem 
seznamu so vse sestre, ki delajo na endokrinoloških 
oddelkih, v ambulantah in dispanzerjih za diabetike, pri 
zasebnikih itd. Žal iz obstoječega seznama me moremo 
razbrati, kaj imenovana sestra dela in kje. Vljudno pro-
sim, da v svoji regiji razdelite prijavnice (zgornji obrazec 
razmnožite) vsem sestram, ki bi bile «lahko” v naši sekciji. 
Ko bom prejela prijavnice, pa bom preverila še posame-
znice, ki ne bi odgovorile. Za sodelovanje se vam prav 
lepo zahvaljujem!

ad 3.)
Predsednica sekcije Majda Mori - Lukančič je člane sezna-
nila s pravilnikom zbornice zdravstvene nege Slovenije 
o priznanjih. Člani odbora so poročilo sprejeli na znanje 
in se strinjali, da se predlaga za zbornično priznanje prva 
medicinska sestra v diabetologijo Zorka Pevec. Predlog 
bomo poslali na zbornico zdravstvene nege.
Z Mileno Bohnec sva obiskali Zorko Pevec, poročeno 
Jeraj, z njo naredili intervju, ki je bil objavljen v Utripu, 
oddala sem predlog na razpis v določenem času in ko-
misija je predlagala Zorko Jeraj za spominsko priznanje, 
ki ga je prejela v Slovenj Gradcu 12. maja 1996. S tem 
smo ponovno opomnili na 50-obletnico diabetologije 
na Slovenskem.
Zadeva: Predlog za priznanje zlati znak ZZNS
Odbor Endokrinološke sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov je na zadnjem sestanku v decem-
bru 1995 (zapisnik je v arhivu sekcije) soglasno sprejel 
predlog, da Endokrinološka sekcija medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov predlaga prvo medicinsko se-
stro na področju diabetologije in vzgoje sladkornih bol-
nikov, medicinsko sestro Zorko Jeraj, za priznanje zlati 
znak ZZNS. V letu 1995 je minilo 50 let od ustanovitve 
prvega diabetološkega oddelka v Sloveniji. Zorka Pevec, 
poročena Jeraj, je bila prva medicinska sestra, ki je znanje 
o sladkorni bolezni, njenih akutnih in kroničnih težavah, 
o prehrani in inzulinu prenašala na sladkorne bolnike.
Utemeljitev: Zorka Jeraj je rojena 5. 5. 1924 v Splitu 
(mama je bila Dalmatinka, oče pa Slovenec). V srednjo 
zdravstveno šolo v Ljubljani, ki jo je takrat vodila medi-
cinska sestra Minka Božičeva, se je vpisala leta 1947. Po 
končani šoli se je zaposlila na Interni kliniki v Ljubljani. 
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Prve mesece je bilo njeno delovno mesto v «sobi 7” (soba 
7 je bila znana bolniška soba, kjer je bilo 14 postelj), od 
koder jo je prof. Merčun prerazporedil na novonastali 
diabetološki oddelek. Lokacija prvega diabetološkega 
oddelka je bila na podstrešju in šaljivci so ga imenova-
li Sladki vrh. Zorka je sodelovala pri opremljanju prvih 
bolniških sob, delala v ambulanti za sladkorne bolnike, 
bila je laborantka (edina je znala določiti krvni sladkor, 
opravljala je vse preiskave urina), jemala kri, na oddelku 
vodila oddelek (uredila izvide, sodelovala v viziti), nego-
vala bolnike (uporabljale so le vodo, milo in brisačo), jih 
učila dajanja inzulina, steriliziranja, jim predstavljala dieto 
oziroma jedilnike, jim predstavila hipoglikemijo. Že takrat 
je veljalo pravilo, da si mora sladkorni bolnik sam dajati 
inzulin. Na oddelku so bili kot ena družina. Ker je bilo ve-
liko pomanjkanje medicinskih sester, je, kot sama pravi, 
njen delovni dan trajal ves dan, vso noč in še drugo jutro 
dopoldne, dokler ni bilo vse narejeno. Nato je bila popol-
dne in čez noč prosta, drugi dan pa spet znova. Nadur 
ni nihče izplačeval, vsa leta je delala zastonj, vendar z 
velikim veseljem. V pogovoru nam je povedala: «Zdra-
vstveni delavec bi moral delati predvsem zaradi bolnika, 
ne pa zaradi plačila. Tisto osnovno pač dobiš, ker z nečim 
pač moraš živeti.”
Njen učitelj je bil prof. Merčun. Po viziti sta se pogovorila 
o bolnikih, o njihovih težavah, poteku bolezni, napredo-
vanju pri učenju. Bila je članica tima.
Zorka Jeraj je bila tudi medicinska sestra učiteljica tako 
bolnikom kot stanovskim kolegicam, «praktikantam” kot 
jih je sama imenovala, ki so se morale naučiti znanj in 
dela medicinske sestre. Na oddelek so na prakso prihajali 
študentje in dijakinje sestrske šole.
Zorka Jeraj je bila na diabetološkem oddelku do leta 
1958, 11 let, nato pa je delala v Zdravstvenem domu 
Celje do svoje upokojitve 1982.
Menimo, da je predlog Endokrinološke sekcije medicin-
skih sester in zdravstvenih tehnikov utemeljen. Zorko Je-
raj lahko nagradimo za njeno pionirsko, nesebično in us-
pešno delo na področju zdravstvene nege sladkornega 
bolnika, še posebej, ker praznujemo 50. obletnico diabe-
tologije na Slovenskem. S svojim delom je prispevala k 
humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci in po-
membno prispevala k izboljšanju zdravstvenega stanja 
sladkornih bolnikov v tistem času. Bolnike je dobro učila 
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in naučila, njeno delo je bilo v tistem času nepogrešljivo. 
Takrat ni imela nobene možnosti predstaviti svoje delo v 
pisani besedi. Zlati znak ZZNS pa ne bo pomenil veliko 
le Zorki Jeraj, ampak vsem medicinskim sestram, ki so se 
in se še danes ukvarjajo z zdravstveno vzgojo sladkornih 
bolnikov
Za ugodno rešitev se vam prav lepo zahvaljujemo!
Odbor Endokrinološke sekcije
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
in predsednica sekcije
Majda Mori Lukančič, vms

ad 4.)
Člani odbora so se strinjali, da morala biti edukacija in 
obračunavanje edukacije enotna za vso Slovenijo. Zato 
so sklenili, da se pošlje pisni predlog zbornici zdravstve-
ne nege in Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS. Pred-
log je že pripravila predsednica Majda Mori - Lukančič 
in člani odbora morajo predlog preučiti v svojih okoljih.
15. decembra 1995 smo poslale naslednji dopis:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Franc Košir
Drago Petrič
Zadeva: Prošnja za potrditev obračuna edukacije slad-
kornih bolnikov in poenotenje obračuna za vse dispan-
zerje za diabetike v Sloveniji
V dispanzerjih za diabetike Slovenije višje medicinske 
sestre neprekinjeno, individualno ali skupinsko izvajamo 
edukacijo bolnikov s sladkorno boleznijo. Edukacija je 
strokovna obveza za diabetološke dispanzerje in posve-
tovalnice. Zdravljenje sladkornih bolnikov brez edukacije 
ni možno. Na zadnjem strokovnem sestanku endokrino-
loške sekcije smo ugotovile, da obračun edukacije v Slo-
veniji ni enoten.
V dispanzerju za diabetike v Ljubljani višje medicinske 
sestre od januarja 1994 samostojno vodimo edukacijsko 
ambulanto, tako da diabetolog lahko bolniku ponudi 
pouk takoj po pogovoru z bolnikom. S tem smo bol-
niku prihranili dodatno pot in omogočili, da z dodatno 
pridobljenim znanjem začne takoj izvajati novo terapijo. 
Sestra je ves čas do 10.30 v posebnem prostoru, bolniki 
pa prihajajo k njej na učenje z napotnico, na kateri di-
abetolog opiše problem in želeno edukacijo. Nato mora 
sestra bolnika toliko časa učiti, dokler bolnik ni samosto-
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jen. Bolniki lahko tudi samoiniciativno prihajajo k sestri, 
ki mu pomaga rešiti problem v okviru svojih pristojnosti, 
tako da bolniku ni treba na izredno kontrolo k diabetolo-
gu. S to edukacijsko ambulanto skušamo sestre dvigniti 
znanje bolnikov s sladkorno boleznijo, podobno, kot to 
počnejo v Angliji, na Danskem ... Tako želijo delati tudi v 
drugih dispanzerjih po Sloveniji.
Ugotovili pa smo (v nekaterih ustanovah pa so bile 
tudi že revizije), da obračunavanje edukacije ni enotno, 
čeprav vsi poznamo «Zeleno knjigo”.
Ugotovili smo, da ne ustreza obračun naše storitve. V 
mnogih dispanzerjih uporabljajo šifre iz t. i. zelene knjige 
95190 (Zdravstvenovzgojno in prosvetno delo s skupi-
no pri kroničnih obolenjih, ki šteje najmanj 8 ljudi) za 
skupinsko delo, za katero je določena ena višja medicin-
ska sestra in je njeno delo ovrednoteno s 1,20 točkovne 
vrednosti, z bolnikom po osebi pa se lahko ukvarja le 8 
minut in šifro 95197 (Zdravstvenovzgojno delo v majhni 
skupini je aktivna, sodobna metoda, pri kateri se obrav-
nava izbrana tema, ki omogoča izmenjavo izkušenj, 
mnenj in stališč s ciljem ohranitve zdravja, zdravljenja 
in rehabilitacije, 6–9 oseb x 3 za individualno obravnavo 
bolnika, za katero višja medicinska sestra prejme 1,50 
točkovne vrednosti, časovno pa na enega bolnika lahko 
porabi le 10 minut. V obeh šifrah je kadrovski normativ: 
višja medicinska sestra. Te šifre so pod poglavjem Zdra-
vstvenovzgojno delo, uporabljajo pa jih tudi patronažne 
sestre za vzgojo.
Višje medicinske sestre v dispanzerju za diabetike op-
ravljamo edukacijo poglobljeno in v večini primerov in-
dividualno. Poleg dela medicinske sestre opravljamo še 
delo dietetika. V tujini tako diabetološki tim sestavljajo 
diabetolog, dietetik, medicinska sestra, kiropod in mar-
sikje še psiholog. Zelena knjiga vsebuje pod poglavjem 
Dietoterapija v osnovnem zdravstvu šifro 91410 (Kombi-
nirano obravnavanje individualne dietne problematike 
in dietoterapije. Obsega določanje primarne diete, re-
gistracijo učinka določene diete ter prirejanje te diete 
zdravstvenemu stanju in poteku terapije v sodelovanju 
z lečečim zdravnikom), ki jo mimogrede uporabljajo tudi 
mnoge posvetovalnice za diabetike v zdravstvenih do-
movih in diabetološki dispanzerji zunaj Kliničnega cen-
tra. V vseh dispanzerjih višje medicinske sestre delamo 
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vse, kar je določeno pod to šifro. V nadaljevanju sta še 
dve šifri, ki ponazarjata naše delo.
Predlagamo, da poenotimo obračun za vse slovenske 
dispanzerje za diabetike in posvetovalnice
Predlagani obračun:
91412 (Individualno svetovanje o izvajanju dietoterapije. 

Obsega pismena ali ustna navodila za praktično 
izvajanje dietoterapije v domači oskrbi, prilaga-
janje pisnih navodil individualnim potrebam in 
izdelavo individualnih navodil)

 20 minut, točkovna vrednost je 3,00
 za prvi obisk v edukacijski ambulanti 
91410 (Kombinirano obravnavanje individualne dietne 

problematike in dietoterapije ter učenje samo-
kontrole, inzulina 

 30 minut, točkovna vrednost je 4,50 
 za osnovno svetovanje diete in učenje samokon-

trole, inzulina... 
91411 (Programiranje dietoterapije za specifična obole-

nja, torej tudi sladkorne bolezni) 
 120 minut, točkovna vrednost je 18,00
 za učenje merjene, kalorično točno določene pre-

hrane za diabetika
Poenoten obračun je nujno potreben tudi zaradi prikaza 
dela višjih medicinskih sester v dispanzerjih za diabetike, 
pomena preventivnega delovanja in nadzora v eduka-
cijski ambulanti medicinske sestre. Za ugodno rešitev 
prošnje se vam vnaprej prav lepo zahvaljujemo in vas 
lepo pozdravljamo!
Predsednica endokrinološke 
sekcije medicinskih sester: 
vms Mori Lukančič Majda    
Predsednik endokrinološke
sekcije zdravnikov:
prim. dr. Miha Koselj

ad 8.)
Predstavitev igre Človek ne jezi se za sladkorne bolnike, 
ki je namenjena za vzgojo sladkornih bolnikov. Predse-
dnica sekcije jo je prinesla iz Stockholma od avtorice 
Hanne Vesterdal Jorgenson, RN in pridobila dovoljenje 
za prevod v slovenščino. Prevedeno bi lahko uporabljali 
edukatorji pri vzgoji, društvo diabetikov in posamezniki.
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Sklep: Predsednica sekcije Majda Mori Lukančič prenaša 
pravico do igre na Endokrinološko sekcijo. Vse aktivnosti 
v povezavi z igro opravlja predsednica Endokrinološke 
sekcije. Predsednica bo v letu 1996 poskušala urediti 
prevod in tisk. Če bo igra v prihodnosti tudi naprodaj, se 
mora 52 odstotkov sredstev od dobička redno stekati na 
žiro račun Endokrinološke sekcije.

ad 9.)
Pri Zbornici zdravstvene nege obstaja sklad za izobraže-
vanje članov zbornice, in zato bomo zaprosili zbornico, 
da pokrije stroške ali kotizacijo za udeležbo ene članice 
sekcije na mednarodnem srečanju ESAD na Dunaju, ki 
bo septembra 1996.

ad 11.)
Udeleženci šole Diabetična noga, ki je potekala sep-
tembra na Brdu pri Kranju, niso prejeli potrdil Zbornice 
zdravstvene nege Slovenije. Sekcija endokrinoloških me-
dicinskih sester ni bila organizatorica ali soorganizatorica 
omenjene šole. Program ni ustrezal pravilom o organi-
ziranju strokovnih srečanj (odstotki aktivne udeležbe 
medicinskih sester) in ni bil potrjen s strani komisije za 
izobraževanje pri ZZZS. V arhivu sekcije je dopis sekre-
tarke Petre Kersnič.
1. junija 1996 je bil Občni zbor Endokrinološke sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, na 
katerem so se ponovno predstavili člani Izvršnega od-
bora: Milena Bohnec – Ljubljana, Zdenka Tratnjek – Pre-
kmurje, Biba Kodba – Štajerska, Bojana Zemljič – Koro-
ška, Jožica Rolih – Dolenjska, Jože Lavrinec – Gorenjska, 
Mariela Danev – Primorje. Člani so predlagali, da naj bi 
bila zastopana tudi celjska regija. Predsednica sekcije je 
za privolitev povprašala Silvo Mikuž, ki je predlog spre-
jela. Bojana Zemljič – Koroška je zaprosila za razrešitev, 
v zameno je predlagala Olgo Koršič, ki je predlog spre-
jela. Moja vizija je bila poenotenje strokovnega dela in 
za vse ljudi s sladkorno boleznijo enaka obravnava in 
dostopnost.
Na Občnem zboru smo sprejeli sklepe, da je treba dosle-
dno upoštevati uradni naziv sekcije, ki je zapisan v usta-
novnih aktih (Endokrinološka sekcija medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov Slovenije), da je naslavljanje z 
imenom in priimkom prvi korak do samospoštovanja, 
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zato se bomo na strokovnih srečanjih imenovali z ime-
nom in priimkom. Avtorji strokovnih prispevkov naj le-te 
oddajo v pisni obliki in na disketi, nato pa jih organiza-
cijski odbor sprejme ali ne, in jih pripravi za program in 
zbornik, ter da je pogoj in obveza, da strokovni prispevek 
člani predstavijo najprej na Endokrinološki sekciji medi-
cinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, šele 
nato na drugih srečanjih. S tem bomo dosegli enotnost 
in dobro informiranost. Sklenili smo tudi, da bo Endokri-
nološka sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehni-
kov Slovenije podprla in priporočila vse svoje člane, ki se 
predstavijo z aktivno udeležbo na strokovnem srečanju 
v tujini.
V letu 1996 je prejela Zorka Jeraj spominsko priznanje 
ZZNS v Slovenj Gradcu. Narejen je bil seznam članic 
Endokrinološke sekcije, 15. marca 1996 je bila izvedena 
prva edukacija edukatorjev za vikend šolo za sladkorne 
bolnike. V Bohinju, v hotelu Kompas, se je zbralo 21 ude-
ležencev na prvi učni delavnici o Vzgoji vzgojiteljev za 
vikend šolo za sladkorne bolnike. En udeleženec je bil 
zdravnik, druge udeleženke pa so bile medicinske sestre, 
ki vzgajajo sladkorne bolnike v ambulantah in dispanzer-
jih za sladkorne bolnike. Delo je potekalo v majhni skupi-
ni, teme so zajemale pogovor o motivaciji in zdravstve-
ni vzgoji sladkornih bolnikov, udeleženke so spraševale, 
komentirale, komunicirale med seboj, z moderatorjem, 
proizvajalci in predstavniki. Mnogo je bilo smeha, pri-
jetnega vzdušja, ko pa se nas je lotila utrujenost, smo 
naredile nekaj vaj za sprostitev. V učni delavnici so nastali 
plakati, kot zanimivost pa naj povem, da smo se pred 
zajtrkom vsi zbrali na jutranji telovadbi. Uspešnost dela 
smo na koncu preverili z akcijskim raziskovanjem.
V Portorožu je bilo 31. maja in 1. junija 1996 prvo 
dvodnevno strokovno srečanje z mednarodno udelež-
bo. Zbrale so se medicinske sestre, zdravstveni tehniki, 
laboratorijski tehniki, patronažne sestre in dietetiki, ki 
so čutili pripadnost Endokrinološki sekciji medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Vabljena pre-
davateljica je bila Lucija Zilli iz Italije. Ogledali smo si Di-
spanzer za diabetike Koper, poslušali o vplivu antiasma-
tikov na urejenost sladkorne bolezni, spoznali smo, kako 
poteka učna ura o osebni higieni pri sladkorni bolezni 
v zdravstveni šoli Piran in kako so zdravstveno vzgoje-
ni sladkorni bolniki v dispanzerju Koper. Drugi dan so 
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udeleženci poslušali o sladkorni bolezni in nosečnosti, 
komunikaciji v zdravstvu s poudarkom na poslušanju, o 
prehrambni anamnezi, mleku, hipoglikemiji, spoznali so 
delo laboranta, ki je nepogrešljiv član tima. Vsi članki so 
zbrani v prvem Zborniku, ki je bil zasnovan kot strokovna 
revija, lektoriran in finančno podprt iz strani Ministrstva 
za znanost in tehnologijo. Ogledate si ga lahko v osrednji 
slovenski univerzitetni knjižnici. Moja želja je bila, da ima-
mo edukatorke Slovenije svojo strokovno revijo, ki bo 
mednarodno vidna in citirana, zato je bil zbornik v for-
matu strokovne revije tistega časa. Udeleženci pa so še 
posebej pozorno prisluhnili besedam kolegice iz Italije, 
Lucije Zilli, ki je s preprostimi besedami in zelo jasno ori-
sala delovanje združenj sester na področju diabetologije 
v Evropi in Italiji. Zelo je bila navdušena nad našim de-
lom, uspehi in povezanostjo, me pa smo od nje pridobile 
samozavest, pogum, preprostost in sproščenost. Imele 
smo simultano prevajanje. Kot predsednica sekcije sem 
imela vizijo, da lahko slovenske edukatorke organiziramo 
mednarodne kongrese in redno izdajamo svojo strokov-
no revijo.
Tisto leto se je na nas prvič spomnila Zveza diabetikov 
Slovenije z vabilom na srečanje in sodelovanje s sekcijo 
medicinskih sester, čeprav medicinskih sester do sestan-
ka še vedno ni vnesla v svoj statut kot strokovnih so-
delavcev. Zveza diabetikov je predstavila knjižico samo-
kontrole v sodelovanju z koordinatorjem za sladkorno 
bolezen pri WHO. Isto leto so se članice Endokrinološke 
sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slo-
venije udeležile osrednje proslave ob 75-letnici odkritja 
inzulina in dnevu sladkorne bolezni v dvorani Smelta v 
Ljubljani. Častni gost proslave je bil predsednik Milan Ku-
čan, Zveza diabetikov Slovenije pa je podelila strokov-
njakom spominska priznanja. Priznanje je prejela tudi 
medicinska sestra Anica Anzič - Cotman. Naše dobro 
strokovno delo je spoznala širša javnost in postajale smo 
vedno bolj prepoznavne kot samostojne strokovnjakinje.
Drugo strokovno srečanje v letu 1996 je bilo v preda-
valnici Kliničnega centra v Ljubljani, 9. novembra 1996. 
Zbrala se je 101 medicinska sestra iz vse Slovenije. Ude-
leženke je v uvodu pozdravil podžupan mesta Ljubljane, 
nato so sledili pozdravni govori predstojnice Klinike za 
endokrinologijo in bolezni presnove prof. dr. Andreje 
Kocijančič, dr. med., predsednika Endokrinološke sekcije 
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zdravnikov pri Zdravniškem društvu prim. Miha Koselja 
dr. med. in predsednice sekcije Majde Mori Lukančič, 
višje med. sestre. Po pozdravnih govorih je glavna se-
stra Klinike za endokrinologijo in bolezni presnove Ana 
Čerpnjak, višja med. sestra, napovedala prvega preda-
vatelja in program je stekel pred polno predavalnico 
udeležencev. Po vsakem predavanju je potekala dokaj 
živahna razprava, žal pa sta predavanje odpovedala dr. 
Marko Medvešček, dr. med., in Sonja Dornik, višja med. 
sestra, vendar so si udeleženke njuna prispevka lahko 
prebrale v Zborniku predavanj.
V novembru 1996 so članice prvič prejele prijavnico za 
včlanitev v Združenje evropskih medicinskih sester za 
diabetes (FEND). Vse prijavnice sem v imenu sekcije ja-
nuarja poslala na sedež združenja. Pridobila sem avtorske 
pravice od danske kolegice Hanne Vesterdal Jorgensen, 
v katerem je dovolila prevod in tisk didaktične igre za 
sladkorne bolnike v Sloveniji. Iz tistega obdobja se mi 
zdi eden od pomembnih sklepov: »Vsi pisni izdelki En-
dokrinološke sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov, ki so objavljeni, morajo biti lektorirani. Lektorju 
naj se honorar izplača kot avtorski honorar, če imenovani 
to želi.« (Ljubljana, 6. decembra 1996)
V letu 1997 smo imele strokovni seminar 18. in 19. aprila 
v Mariboru, udeležilo se ga je 83 udeleženk. V času moje-
ga vodenja smo se v pomladnem terminu srečale izven 
Ljubljane, da smo se na začetku seminarja seznanile z 
delom in problemi v regiji. Postavljale smo prve zametke 
samoregulacije in strokovnih nadzorov, bolje rečeno sve-
tovanj. Predstavitev dispanzerja in oddelka za sladkorne 
bolnike ter ostale endokrinološke bolnike v Mariboru sta 
takrat opravila dr. Martin Medved, vodja te veje medici-
ne, in višja med. sestra Bernarda Janžekovič, glavna med. 
sestra oddelka. Zdravstveno vzgojo sladkorno bolnih sta 
predstavili dr. Dušanka Hajdinjak in višja med. sestra Ma-
rija Škafar. Program se je nadaljeval s predavanjem dr. 
Andreja Zavratnika o uporabi peroralnih antidiabetikov, 
višja med. sestra Vesna Božiček, ki je delala v Zdravstveni 
postaji Bistrica ob Sotli, nam je predstavila obravnavo 
sladkorno bolnih v splošni ambulanti in problem doku-
mentiranja našega dela, ki ga ne moremo prikazati z ne-
kimi konkretnimi številkami ali vrednostmi. Višja med. se-
stra Dragica Čoderl, spec. patronažne zdrav. nege in višja 
med. sestra Milena Bračko sta pripravili predavanje o pro-
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blemih, s katerimi se srečujejo sladkorni bolniki v svojem 
življenjskem okolju, in pomenu vloge patronažne službe 
pri njihovem reševanju. Ugotovili smo, da v Mariboru pa-
tronažna in diabetološka služba zelo dobro sodelujeta in 
je ravno patronažna medicinska sestra veliko dopolnilo 
pri celotni obravnavi sladkorno bolnih. Daniela Pušnik 
je s svojim bogatim znanjem in delavnostjo predstavi-
la, kako lahko, če želimo, uvedemo proces zdravstvene 
nege v prakso. Prim. dr. Bojan Gračner nam je predstavil 
pomen žilnih zapletov na očeh pri sladkornih bolnikih. 
Opozoril je tudi na nekatere probleme pri vodenju slad-
kornih bolnikov pri spremljanja žilnih zapletov na očeh, 
ki bi jih morali rešiti na nacionalni ravni. Zadnje predava-
nje na seminarju je imela višja med. sestra Milena Trček 
iz Centra slepih in slabovidnih v Škofje Loki. Predstavila 
je vzgojo slabovidnega in slepega bolnika in posebnosti 
pri vzgoji slepih in slabovidnih sladkornih bolnikih. Naše 
srečanje je vključevalo tudi ogled razstave pripomočkov, 
ki se opravljajo pri zdravljenju sladkorne bolezni. Poiz-
kusili smo prehrambne izdelke, ki so bili v tistem času 
namenjeni sladkornim bolnikom. Ob skupni večerji smo 
se razvedrili in ob zvokih prijetne glasbe tudi zaplesali. 
Ob koncu srečanja smo si ogledali še Endokrinološki od-
delek in dispanzer.
12., 13., in 14. septembra 1997 smo se zbrale v Bohinju 
na učni delavnici Svetovanje, ki jo je vodila dr. Alenka 
Kobolt. Skupina medicinskih sester, ki vsakodnevno sve-
tujejo sladkornim bolnikom o kvaliteti življenja, spremi-
njanju stila življenja in o zapletih sladkorne bolezni, se je 
prvi dan seznanila z osnovami svetovanja kot posebni 
obliki komunikacije. Dr. Koboltova je opredelila svetova-
nje, predstavila značilnosti odnosa v svetovalnem pro-
cesu, značilnosti komunikacije v svetovalnem procesu, 
govorila o izmenjavi sporočil in razmejila svetovanje od 
ostalih profesionalnih odnosov (informiranja, vzgoje, 
vodenja, terapije). Udeleženke so se prvi večer vprašale: 
Kakšne informacije in kakšne nove veščine potrebujem 
za izboljšanje svojega dela? Odgovor so pridobile z aktiv-
nim delom v parih, mali skupini in plenarnem poročanju 
pred veliko skupino. Drugi dan pa so se v svetovalnem 
delu preizkusile pred kamero. Upoštevati so morale te-
orijo svetovanja in različne tehnike, verbalne in never-
balne. Pri pregledu posnetkov so lahko ugotovile dobre 
strani, o napakah so se lahko pogovorile s strokovnja-
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kinjo in prisluhnile različnim mnenjem skupine. Mnoge 
vaje so napetost razbremenile, vse pa so bile usmerjene 
v odpravljanje napačnih predpostavk: strinjanje ne po-
meni empatije, ne misli, da se je lahko spremeniti, mo-
ralne sodbe ne prinesejo sprememb, ne domišljaj si, da 
poznaš klientova čustva, misli in ne misli, da veš, kako 
se klient odziva na svoja čustva, misli in vedenja (A. Ko-
bolt). Ob vprašanju, kako bi se počutila, če bi zbolela za 
sladkorno boleznijo, so udeleženke analizirale čustva ter 
različnost odzivanja ljudi na bolezen. Ob aktivnem delu 
so spoznavale tegobe kronične bolezni in spoznavale, 
kako pomembno je, če medicinska sestra zna varovancu 
prisluhniti in mu pravilno svetovati. Vsaka udeleženka je 
ob zaključku delavnice prejela svoje ogledalo, ki ji bo v 
razmislek in vzpodbudo pri vsakodnevnem delu s slad-
kornimi bolniki.
Priprava Didaktične igre za sladkorne bolnike je bila v 
teku, Majda Mori Lukančič, višja med. sestra, pa je do 
junija 1997 zbrala podatke o delu članic Endokrinološke 
sekcije v Kronologiji Endokrinološke sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki naj bi bila 
objavljena v zborniku ob 70-letnici sestrinstva na Sloven-
skem. Dnevni red razširjenega odbora, 18. aprila 1997, je 
zajemal pregled aktivnosti v prvi polovici leta, določitev 
predstavnika v FEND-u, prošnjo Tiborja Kolarja, laboran-
ta, za člana sekcije, prošnjo Milene Bohnec in Mateje 
Šporar Tomažin za avionsko karto, predlog, da sekcija še 
eno mandatno obdobje obdrži izvršni odbor v sestavi: 
Silvija Mikuž, Olga Koršič, Zdenka Tratnjak, Biba Kodba, 
Milena Bohnec, Jože Lavrinec in Mariela Danev.
Sledile so priprave na volitve za novo predsednico sek-
cije. Ugotovljeno je bilo, da sta prispeli dve prijavi za 
predsednico sekcije in sedem prijav za člane Izvršnega 
odbora Endokrinološke sekcije.
Za predsednico sta se prijavili: Mateja Tomažin Šporar in 
Helena Kristina Peric. Za člane Izvršnega odbora Endokri-
nološke seskcije so prispele naslednje prijave:
za prekmursko regijo Zdenka Tratnjek,
za štajersko regijo Biba Kodba,
za koroško regijo Olga Koršič,
za gorenjsko regijo Dragica Poženel,
za primorsko regijo Sonja Veljak,
za dolenjsko regijo Jožica Rolih,
za ljubljansko regijo Milena Bohnec.
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Volitve so bile izpeljane na jesenskem strokovnem sreča-
nju v Rogaški slatini in vodenje je prevzela Helena Kristi-
na Peric. Jesensko srečanje je bilo 21. in 22. novembra v 
Rogaški Slatini z delovnim naslovom Sladkorna bolezen 
in obolenja nadledvične žleze. Udeležilo se ga je 116 
udeleženk in poslušalo predavanja o Etiki v zdravstvu, 
o Pripravi sladkornega bolnika na operativni poseg, o 
Cushingovem sindromu in zdravstveni negi bolnika s 
Cushingovim sindromom, Addisonovi bolezni in zdra-
vstveni negi pri tem obolenju, Preprečevanju in zdravlje-
nju preležanin pri sladkornih bolnikih, Vlogi medicinske 
sestre v ambulanti za diabetično nogo in o standardih v 
negi nog sladkornih bolnikov, in o novi klasifikaciji slad-
korne bolezni in novostih. Izvoljeni so bili člani izvršnega 
odbora: Zdenka Tratnjek, Dragica Poženel, Olga Koršič, 
Jožica Rolih, Biba Kodba, Milena Bohnec in Sonja Veljak. 
V svojem obdobju vodenja sekcije in v tistem času smo 
v Sloveniji edukatorke zapisale vizijo. Danes ugotavljam, 
da še ni za staro šaro. Pravilo pa je, zrno do zrna pogača, 
kamen na kamen palača.
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Helena Kristina Halbwachs

Kamenček v mozaiku
Leto 1997… Tistim, ki se tega leta spomnimo, je zagoto-
vo ostalo v spominu. Nekaterim zaradi tragičnih dogod-
kov, kot je bila smrt princese Diane in matere Tereze, pa 
napad na turiste v Egiptu. Nekaterim zaradi sprememb v 
svetu – Hongkong se je vrnil pod kitajsko vladavino, Ste-
ve Jobs se je vrnil v Apple in spoznali smo prvo klonirano 
ovco, Dolly. Nekaterim pa zaradi umetnin, ki jih poznajo 
tudi nove generacije- v tem letu smo se prvič srečali s 
Harryjem Potterjem, romantične trenutke pa preživljali 
ob pesmih I beleive I can fly in Ljubi jo nežno. 
Tudi meni se je to leto močno vtisnilo v spomin. Ne le za-
radi vseh naštetih dogodkov, temveč tudi zaradi mnogih 
prelomnic v mojem življenju. V tem letu sem se udeležila 
uvodnega tečaja urejevalnika Word for Windows in s tem 
premagala svoj prvi strah in nezaupanje do računalnikov, 
ki so si šele utirali pot v vsakdanje življenje. S pomočjo 
novega znanja sem na računalniku prvič samostojno 
napisala strokovni članek z naslovom Dokumentiranje 
v zdravstveni negi za Obzornik zdravstvene nege. Prvič 
sem tudi ustvarila lastno predstavitev s PowerPointom 
o isti temi, iz katere so mi prijazni tehnični sodelavci na 
Pediatrični kliniki ustvarili diapozitive za aktivno udelež-
bo na 1. kongresu zdravstvene nege, in v naslednjih letih 
za mnogo drugih. 
Poleg tega je bilo to leto zame zaznamovano z mno-
gimi mednarodnimi stiki. Na pomladnem srečanju En-
dokrinološke sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov sem bila izvoljena za slovensko predstavnico 
Evropskega združenja medicinskih sester v diabetesu 
(FEND). Povabljena sem bila v Združene države Amerike 
na kongres ameriškega združenja diabetoloških eduka-
torjev, kjer sem spoznala in sklenila prijateljstva s kolegi 
in kolegicami iz več držav. Ti kontakti so navdihnili poster 
International partnership for diabetes, s katerim sem se 
udeležila kongresa Mednarodne zveze za diabetes (IDF) 
v Helsinkih. 
Leta pa še ni bilo konec. Novembra sem bila izvoljena na 
predsedniško mesto Sekcije medicinskih sester in zdra-
vstvenih tehnikov v endokrinologiji, kmalu zatem sem 
ugotovila, da pričakujem drugega otroka. Kljub velikemu 
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veselju ob obeh dogodkih pa se je pojavil strah, kako 
bom zmogla ti novi vlogi. 
Spominjam se, da sem se za kandidaturo za predsednico 
odločila v iskreni želji, da čim bolj pripomorem k razvoju 
zdravstvene nege na endokrinološkem področju. Le ne-
kaj let prej sem se vrnila iz Kanade, kjer sem kot medicin-
ska sestra delovala v sistemu, v katerem je bila zdravstve-
na nega izjemno spoštovana in cenjena, enakovredna 
drugim disciplinam v zdravstvu in povsem samostojna 
na področju svojih pristojnosti. Te izkušnje in moja mla-
dost so pripomogle, da sem bila polna energije, idej in 
zaleta za razvoj in napredek zdravstvene nege v Sloveniji. 
Predvsem sem si želela aktivnosti, ki bi pripomogle k pre-
poznavnosti in spoštovanju zdravstvene nege, saj se mi 
je zdelo, da v sistemu zdravstvene oskrbe ta dejavnost 
nima zasluženega mesta. 
Kljub temu sem nekoliko oklevala ob kandidaturi – 
skrbelo me je, če sem sposobna naslediti prejšnje pred-
sednice, predvsem tedanjo predsednico Majdo Lukančič 
Mori, ki sem jo zaradi profesionalnega nastopa, tehtnih 
in odločnih besed ter zavzetega dela zelo občudovala in 
spoštovala. Še danes mislim, da je s svojim delom zapus-
tila »velike čevlje«, ki jih sama nisem znala popolnoma 
izpolniti.
Na pobudo mnogih, ne le sodelavcev in sodelavk s Pedi-
atrične klinike v Ljubljani, kjer sem bila takrat zaposlena, 
temveč tudi ostalih kolegov in kolegic, ki so me poznali, 
sem se le odločila za kandidaturo. Kandidatura je bila 
uspešna in vedno bom hvaležna za zaupanje, ki mi je 
bilo izkazano z izvolitvijo. Z menoj se je izvolitve veseli-
lo mnogo ljudi. Posebno sta mi ostala v spomin ponos 
in veselje prof. dr. Cirila Kržišnika, tedanjega direktorja 
Pediatrične klinike, kateremu sem za spodbudo in men-
torstvo še danes zelo hvaležna. Obenem pa je začelo 
v meni rasti novo bitje. Moje kolegice so se veselile z 
menoj in mi zagotovile, da se z izzivi vodenja sekcije ne 
bom soočala sama. 
In res so mi intenzivno priskočile na pomoč. Naš prvi 
projekt je bila organizacija spomladanskega srečanja 
na Bledu, ki je bil prvič v celoti posvečen pediatričnim 
temam z naslovom Otrok in mladostnik v sodobni en-
dokrinologiji. Za te teme smo se odločili iz več razlogov. 
Seveda so mi bile najbolj domače, obenem pa so tudi 
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kolegice iz »odraslih« oddelkov izrazile želje po tovrstnih 
vsebinah. Želele so razumeti ozadje otrok, njihovih stanj, 
vlogo zdravstvene nege v otroškem obdobju, saj so bili 
danes »naši« otroci jutri »njihovi« pacienti. Zato smo se 
dogovorili, da bodo pomladna srečanja vedno posveče-
na temam otroka in mladostnika, jesenska pa temam s 
področja odraslih. 
Srečanje smo na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, 
diabetes in presnovne motnje Pediatrične klinike začeli 
pripravljati z veliko vnemo. Nikoli ne bom pozabila žare-
čega navdušenja, s katerim so se moje sodelavke prip-
ravljale na predavanja, kot tudi ne dolgih razgovorov o 
različnih strahovih, povezanih z javnim nastopanjem. 
Vmes je bilo treba premagati tudi nekaj izzivov, pove-
zanih predvsem s samostojno vlogo sekcije in ločeva-
njem pristojnosti med zdravstveno nego in medicino. 
Vendar smo izzive uspešno premagali in izkazalo se je, 
da je bil strah odveč. Prvo strokovno srečanje v času mo-
jega predsedovanja je odlično uspelo in moja največja 
nagrada, ki jo hranim še danes, je bilo pismo sodelavke, 
izjemno srčne in strokovne medicinske sestre, ki mi je na-
pisala: »Ti, Helena, si nam prva dala pobudo, nam vlivala 
poguma, da bomo zmogle, in to dobro. Sodeč po odzivu 
med publiko, več kot to. Še vedno sem polna blejskega 
veselja in ponosa nad premaganim strahom in dejstvom, 
da to zmorem tudi jaz.«
Komaj sem si oddahnila od uspešno opravljenega sreča-
nja, že je prišel na svet tudi moj drugorojenec. S svojim 
starejšim bratcem, ki je imel tedaj skoraj 4 leta, sta poskr-
bela, da so bili naslednji meseci polni sreče in veselja, pa 
tudi dela in skrbi. Ob tem sem bila zelo hvaležna, da je 
vodenje organizacije za tradicionalno jesensko srečanje 
v Čatežu s svojo neprekosljivo energijo prevzela Milena 
Bohnec iz Kliničnega oddelka endokrinologijo, diabetes 
in presnovne bolezni Interne klinike UKC, sama pa sem 
bila le ena izmed članic organizacijskega in uredniškega 
odbora. Srečanje, v celoti posvečeno sladkorno bolnim, 
je Milena s svojimi sodelavkami uspešno izpeljala, seve-
da pa na njem ni manjkal niti moj dojenček. 
Kot bi mignil, je minilo prvo leto mojega predsedovanja 
in že so se začele priprave na pomladno srečanje. Na vrsti 
so bile spet pediatrične teme. Poleg sladkorne bolezni 
smo predstavili vlogo zdravstvene nege tudi pri ostalih 
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obolenjih, kot so obolenja ščitnice in obščitničnih žlez. 
Sedaj že izkušena ekipa se je ponovno izkazala in požela 
za svoje delo mnogo pohval udeležencev.
Za naš naslednji projekt pa smo si zadali novo, tedaj pre-
cej drzno nalogo – organizacijo celotnega strokovnega 
srečanja in strokovne ekskurzije v tujini. Želeli smo razširi-
ti obzorje, ugotoviti, kje smo in kako delamo v primerjavi 
s tujino, in vnesti nekaj novega v naš delovni vsakdan. 
Predvsem pa smo želeli, da bi bila ta izkušnja dostopna 
čim več medicinskim sestram, saj izobraževanje v tujini 
takrat mnogim ni bilo dostopno, posebno ne v zdra-
vstveni negi. Povezali smo se s tujimi strokovnjaki, poi-
skali sponzorje in donatorje in že smo začeli organizacijo 
tega zahtevnega projekta. 
V tem času sem nekega dne prejela pismo, ki sem se 
ga močno razveselila. Vsebovalo je povabilo organiza-
torjev svetovnega kongresa Mednarodnega združenja za 
diabetes (IDF), da se kot vabljena predavateljica udele-
žim tega kongresa v letu 2000 v Mehiki. Kot so mi tak-
rat zagotavljali presenečeni kolegi in kolegice, je bilo to 
prvič, da je bila medicinska sestra iz Slovenije vabljena 
predavateljica na tovrstnem kongresu, kar me je navdalo 
s ponosom, pa tudi z občutkom odgovornosti do zasto-
panja slovenske zdravstvene nege. 
Splet okoliščin pa je v tem burnem obdobju prispeval 
tudi k temu, da sem morala razmisliti o lastni prihodno-
sti in možnostih kariernega razvoja. S težkim srcem, pa 
vendarle po tehtnem razmisleku, sem se odločila za 
menjavo službe. Ta je bila še vedno močno povezana z 
zdravstvom, pa vendar zunaj zdravstvenega sistema. Ob 
tem sem se zavedala, da moja nova funkcija ni združljiva 
s funkcijo predsednice sekcije, zato sem seznanila ostale 
v sekciji, da moram odstopiti s položaja. Mojo odločitev 
je močno olajšalo dejstvo, da je moje mesto prevzela 
Milena Bohnec, saj sem povsem zaupala, da bo sekcijo 
uspešno vodila naprej. 
Predsedovanje sem zaključila ob podobnih aktivnos-
tih, kot sem ga začela – z aktivno udeležbo na sedaj že 
drugem kongresu zdravstvene nege, za katerega sva z 
Mileno Bohnec pripravili poster Predstavitev Endokrino-
loške sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije, poleg tega pa sem predavala o dokumentaciji 
in analizi incidentov v zdravstveni negi.
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Zaključno dejanje mojega predsedstva pa je bila tridnev-
na ekskurzija na Dunaj. Dva avtobusa medicinskih sester 
je poslušalo predavanja lastnih, slovenskih strokovnjakov, 
ki so nas spremljali, ter tujih strokovnjakov, ki so predsta-
vili organizacijo zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje 
zunaj naših meja. Seveda je bilo dovolj časa tudi za ogled 
kulturnih znamenitosti mesta in prijetno druženje ter iz-
menjavo izkušenj v tipičnih avstrijskih restavracijah.
Kljub temu da nisem bila več predsednica, pa me je ča-
kala še ena obveza – kot že omenjeno, vabljeno preda-
vanje na kongresu IDF-a v Mehiki. Tam sem v novembru 
leta 2000 nastopila s predavanjem A model of Educati-
on of Professionals in Slovenia, kjer sem predstavila tudi 
delovanje Endokrinološke sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije. 
Hvaležna sem za izkušnjo predsedovanja Endokrinolo-
ške sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije. Iz nje sem se veliko naučila in pridobila, ne le 
po strokovni plati, pač pa tudi po človeški. Upam, da 
sem kljub kratkemu obdobju predsedovanja prispevala 
kamenček v pisan mozaik delovanja sekcije, za katerega 
je zaslužno veliko požrtvovalnih in srčnih ljudi. Vsem njim 
čestitam ob 30. obletnici ustanovitve sekcije ter želim še 
naprej mnogo uspeha, strokovnega razvoja in osebnega 
zadovoljstva ob delovanju sekcije. 
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Milenka Poljanec Bohnec

Endokrinološka sekcija medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov, 
1999–2001
Predsedovanje takrat še Endokrinološke sekcije medicin-
skih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadalje-
vanju sekcija) sem začela leta 1999 do leta 2001, ko sem 
zaradi zdravstvenih razlogov na lastno željo prenehala 
predsedovati.
Zame prevzem predsedovanja omenjene strokovne sek-
cije ni bil neznanka, ker sem vse od leta 1995 aktivno 
sodelovala tako v organizacijskem kot programskem 
odboru. Predsedovanje sekcije sem sprejela na povabilo 
članic takratnega izvršnega odbora sekcije.
Izziv, ki smo ga soglasno sprejeli, je bil organizacija 1. 
slovenskega endokrinološkega kongresa medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije z mednarodno 
udeležbo pod geslom Znanje je varnost v sedanjosti in 
vizija prihodnosti.
Kongresnih dejavnosti do leta 2000 niso organizirale 
strokovne sekcije. Prvi kongres je organizirala Zbornica 
zdravstvene nege Slovenije. Članice in člani izvršnega 
odbora Endokrinološke sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije smo bile pozvane na 
zagovor pred izvršne članice Zbornice – Zveze. Moram 
priznati in se tudi ob tej priliki zahvaliti vsem članicam 
(Biba Kodba, Ivica Zupančič, Dragica Poženel, Hermina 
Smrečnik in druge) izvršnega odbora sekcije, ki so prišle 
tisto jesen leta 1999 na sestanek Zbornice – zveze argu-
mentirat in podpret željo po organizaciji našega prvega 
kongresa. In uspelo nam je, Zbornica – Zveza je morala 
sprejeti in upoštevati ves ta pozitivizem, navdušenje in 
moč argumentov članic izvršnega odbora Endokrinolo-
ške sekcije glede organizacije kongresa.
Omenjeni tridnevni 1. slovenski endokrinološki kongres 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije z 
mednarodno udeležbo je potekal 19., 20. in 21. oktobra 
2000 na Bledu.
Nikoli ne bom pozabila zavzetosti vseh članov tako or-
ganizacijskega kot programskega odbora, ki so z gore-
čo željo in entuziazmom skrbeli, da je vse tako v samih 
pripravah kot izvedbi potekalo gladko, kot le naša sekcija 
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to zna in zmore. Zato se tudi ob tej priložnosti iskreno 
zahvaljujem vsem spodaj navedenim, pa tudi tistim, ki 
sem jih pozabila napisati in so kakorkoli prispevali.
Programski odbor 1. kongresa:
Barbara Žargaj, Mateja Tomažin Šporar, Elizabeta Ste-
panović, Mira Slak, Klavdija Čuček Trifkovič, Alenka Roš, 
Mihela Jurčec, Ivica Zupančič, Mojca Mikuš in Milena 
Bohnec.
Organizacijski odbor 1. kongresa:
Barbara Žargaj, Mateja Tomažin Šporar, Elizabeta Stepa-
nović, Mira Slak, Klavdija Čuček Trifkovič, Dragica Poženel, 
Hermina Smrečnik in Milena Bohnec.
Na omenjeni kongres smo takrat prvič povabili tudi 
predsednico Evropskega združenja medicinskih sester 
pod nazivom FEND (Federation of European Nurses in 
Diabetes), Ane- Marie Felton. 
Moram priznati, da sem se leto pred našim 1. kongre-
som sekcije precej potila, preden sem Ane - Marie Fel-
ton nagovorila in seveda povabila, da se udeleži našega 
kongresa. Bila je zelo prijazna in navdušena, da nam je 
lahko predstavila organizacijo in delovanje evropskega 
združenja FEND ter nas povabila, da se letno udeležuje-
mo njihovih strokovnih srečanj ter hkrati aktivno v njem 
sodelujemo s prispevki. Njeno željo smo na slovenski 
ravni resno sprejeli in vsako leto se kar nekaj članic naše 
sekcije iz celotne Slovenije udeleži evropskega srečanja 
medicinskih sester, ki poteka v različnih mestih Evrope.
Na 1. kongresu smo gostili medicinsko sestro iz Gradca, 
Barbaro Semlitsch, R.N., ki nam je podrobno predstavila 
edukacijo bolnikov s sladkorno boleznijo v Avstriji.
Gostja, ki smo je bili tudi veseli na kongresu, Eva Baumer, 
R.N., nam je predstavila, kako poteka edukacija edukator-
jev v Avstriji. Predstavila nam je podiplomski program za 
pridobitev naziva edukator. 
Omenjeno je predstavljalo dragocene izkušnje, iz kate-
rih smo črpali navdih in ideje glede same dopolnitve 
tako strokovnega kot organizacijskega modela Podi-
plomskega izobraževanja za medicinske sestre, bodoče 
edukatorke v slovenskem prostoru, katerega organiza-
tor, izvajalec in nosilec je Univerzitetni klinični center 
Ljubljana, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes 
in presnovne bolezni in poteka že od leta 1993. Za usta-
novitev in organizacijo omenjenega podiplomskega iz-
obraževanja za medicinske sestre iz celotne Slovenije je 
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zaslužna Majda Mori Lukančič, prof. zdr. vzg., takrat še 
zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, 
Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in pre-
snovne bolezni. Majda Mori Lukančič, prof. zdr. vzg., je 
bila pobudnica in idejna nosilka podiplomskega uspo-
sabljanja, ki je na samem začetku potekalo v 4 tedne, 
160 delovnih ur.
Na kongresu je sem predstavila program in predlog za 
izvedbo podiplomskega usposabljanja-izobraževanja v 
UKC Ljubljana. Člani sekcije so bili pozvani k udeležbi. 
Pogoj za vpis v izobraževanje je bil opravljen študij zdra-
vstvena nege (takrat višja medicinska sestra).
Od leta 2014 je omenjeno podiplomsko izobraževa-
nje certificirano in udeleženci po končanem devette-
denskem izobraževanju lahko zaprosijo in pridobijo 
naziv specialna znanja o edukaciji bolnikov s sladkorno 
boleznijo pri Zbornici – Zvezi. V vseh teh letih do danes 
se je podiplomskega usposabljanja udeležilo več kot 70 
medicinskih sester iz vse Slovenije.
V sklopu 1. kongresa smo gostili pomembne predstavni-
ke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Mini-
strstva za zdravje republike Slovenije, kjer smo predstavili 
obseg dela edukatork po Sloveniji in prvič spregovorili 
o pomanjkljivem kadrovskem in finančnem vrednotenju 
dela medicinskih sester edukatork. Zastavili smo cilj, in 
sicer učinkovitejše kadrovsko in finančno vrednotenje 
posameznih učnih vsebin in učnih ur, ki jih medicinska 
sestra izvaja v sklopu svojega dela – edukacije. Ta cilj do 
danes na nivoju Slovenije ni bil realiziran. Diplomirane 
medicinske sestre edukatorke s pridobljenim certifika-
tom o opravljenem podiplomskem usposabljanju in od 
leta 2014 pridobljenem nazivu specialna znanja o eduka-
ciji bolnikov s sladkorno boleznijo po Sloveniji izvajajo 
pogosto druga dela (administrativna dela in druga), in 
najmanj edukacijo bolnikov s sladkorno boleznijo, za kar 
so se usposobile in izobrazile.
Ob samem 1. kongresu smo izdali in natisnili obsežen 
zbornik predavanj z naslovom Znanje je varnost v se-
danjosti in vizija prihodnosti.
V letu 2001 smo organizirali dve strokovni izobraževanji, 
prvega spomladi na Ptuju. Ob tej priliki bi izpostavila ko-
legico Metko Rašel višjo med. sestro, ki je prispevala velik 
delež, seveda skupaj z ostalimi članicami organizacijske-
ga in programskega odbora sekcije pri sami organizaciji 
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strokovnega srečanja. Cilj vsakoletnega strokovnega sre-
čanja članov in članic sekcije je regionalna predstavitev 
bolnišničnega in ambulantnega dela ter njihove strokov-
nosti in organiziranosti na področju diabetesa. Ob ome-
njenem srečanju smo izdali in natisnili zbornik predavanj.
Jeseni leta 2001 smo organizirali strokovno izobraževa-
nje v Gozdu Martuljku. Tudi ob tem strokovnem srečanju 
smo izdali in natisnili zbornik predavanj, tokrat z naslo-
vom Sodobna endokrinologija.
Jeseni leta 2001 sem zaradi preobremenjenosti in zdra-
vstvenih razlogov prenehala predsedovati ter ga predala 
stanovski kolegici Mateji Tomažin Šporar, višji med. sestri, 
ki so jo članice izvršnega odbora potrdile na omenjenem 
jesenskem strokovnem srečanju članov in članic sekcije.
Naj zaključim, predsedovanje sekciji je velik izziv ter ve-
lika odgovornost, s katero se srečuje najverjetneje vsaka 
predsednica. Izziv, ki ga je zagotovo zelo težko doseči, 
je povezovanje medicinskih sester na nacionalnem ni-
voju ter zagotavljanje enakopravne in celovite dostop-
nosti do informacij vsem članom in članicam strokovne 
sekcije. Ne nazadnje je učinkovitost in prepoznavnost 
strokovnega združenja medicinskih sester in zdravstve-
nih tehnikov v endokrinologiji ravno v povezovanju in 
izmenjavi strokovnih in drugih informacij, razreševanju 
težav in problemov posameznih članov in članic v oko-
lju, kjer delujejo.
V današnjem času je povezovanje pomembnejše kot 
kdaj koli prej in je odvisno od sposobnosti vsake predse-
dnice ter članov izvršnega odbora dosledno informiranje 
in aktivno vključevanje v soustvarjanje izzivov in prilož-
nosti vseh članov v posamezni regiji, ki jo zastopajo.
Strokovni sekciji želim še obilo plodnih, ustvarjalnih in 
veselih let in desetletij.

Kar si ohranil zase, si že izgubil. Kar pa daš, je tvoje za zmeraj.
RECLA
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Mateja Tomažin Šporar

Sekcija po osamosvojitvi 
V letu 1992 sem se zaposlila v Univerzitetnemu klinične-
mu centru v Ambulanti za sladkorne bolnike na Polikliniki, 
na oddelku za diabetes in endokrinologijo, kjer opravljam 
delo medicinske sestre edukatorke.
Ko sem se prvič seznanila z diabetološko stroko, si nisem 
predstavljala, kako drugačna, raznolika in zanimiva je lah-
ko diabetologija, predvsem edukacija bolnikov s sladkor-
no boleznijo. Večino znanja sem na začetku pridobila od 
kolegic: Irene Poljšak, Darje Kržišnik in Majde Mori Lukan-
čič, ki so nesebično poučevale, kako educirati bolnike. Že 
takrat sem začutila, koliko znanja, potrpežljivosti in veščin 
dobre komunikacije bo treba pridobiti za uspešno delo, 
in nisem se zmotila.
Od začetka zaposlitve se je bilo treba samoizobraževa-
ti, kar je moja temeljna naloga še danes. Leta 2001 sem 
prevzela mesto predsednice Endokrinološke sekcije, kot 
se je takrat imenovala. Odločila sem se po kratkem razmi-
sleku, saj se mi je zdelo prevzeti tako mesto velik izziv in 
čast. Že v letih do takrat smo začeli na strokovnem podro-
čju zelo dobro razvijati edukacijo, zato je bila to priložnost 
za nadaljevanje začetega dela. Mandat sem prevzela od 
zelo aktivne sodelavke na diabetološkem področju Milen-
ke Poljanec Bohnec.
V vseh letih, odkar sem prevzela strokovno sekcijo, sem 
skrbela, da smo izpolnili eno izmed osnovnih nalog stro-
kovne sekcije, da smo imeli na začetku v letu 2001 dve 
strokovni srečanji, kasneje pa enega na leto. V tem ob-
dobju smo imeli štiri mednarodne kongrese s predavate-
lji iz tujine. Ob vsakemu strokovnem srečanju smo izdali 
lektoriran in strokovno recenziran zbornik predavanj. Stro-
kovna sekcija je organizirala vsako strokovno srečanje s 
pomočjo članic izvršnega odbora, ki so bile regijsko zasto-
pane. V vseh teh letih so se zvrstile in pomagale ob prip-
ravi strokovnih srečanj in kongresov ali drugih projektov: 
Ivica Zupančič, Dragica Poženel, Hermina Smrečnik, Vanja 
Kosmina Novak, Zdenka Tratnjek, Melita Cajhen, Barbara 
Žargaj, Ana Gianini, Simona Sternad, Marija Škafar, Jana 
Klavs, Tjaša Janjoš, Andreja Žnidaršič … Ob tej proložnosti 
se jim še enkrat zahvaljujem, saj se dobro zavedam, da 
strokovna sekcija lahko uspešno deluje le ob dobro uskla-
jenem sodelovanju celotnega tima.
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Strokovna sekcija je v vseh teh letih sodelovala pri mnogih 
projektih, ki so pripomogli k boljšemu razvoju stroke: od 
priprav raznih gradiv zaradi boljšega in dostopnejšega educi-
ranja bolnikov do plakatov z zdravstvenovzgojno vsebino itd. 
Strokovna sekcija je upravnemu odboru Zbornice zdravstve-
ne nege predlagala poimenovanje edukatorka za medicin-
ske sestre, ki izvajajo edukacijo sladkornih bolnikov, kar je 
na svoji seji tudi potrdil. Prvič se je zgodilo, da je medicinska 
sestra edukatorka sodelovala pri pripravi Strokovnih smernic 
za obravnavo sladkornih bolnikov tipa 2, do danes so bile 
že tri izdaje. V okviru strokovne sekcije je nekaj let nastajal 
prvi pisni dokument take vrste v Sloveniji. Dokument, ki je 
nacionalnega pomena, je izšel leta 2012 Kurikulum za oskrbo 
odraslih oseb s sladkorno boleznijo, kjer so zbrane učne ure 
in načrt, ki so potrebni za ustrezno učenje bolnikov s sladkor-
no boleznijo. Kurikulum je tudi del nacionalnega progama 
za sladkorne bolnike. Ob nastanku Nacionalnega programa 
je bila ustanovljena tudi Koordinativna skupina za pripravo 
Nacinalnega programa 2010-2020, ki deluje v okviru Ministr-
stva za zdravje. Prva sodelujoča je bila Jana Klavs, ki so se ji 
v kasnejših letih pridružile ostale članice; v skupini so danes 
tri medicinske sestre edukatorke. 
Tudi na mednarodnem področju je bila strokovna sekcija 
aktivna: pet let sem bila članica izvršnega odbora združenja 
za zdravstveno nego bolnikov s sladkorno boleznijo (FEND). 
Prav tako sem bila tudi članica DESG-ja Diabetes education 
group: mednarodna edukacijska skupina. 
Od leta 2011 strokovna sekcija aktivno sodeluje pri izvedbi 
novih ambulant družinske medicine oz. referenčnih ambu-
lant. Sem soorganizatorka, sovoditeljica in sopredavateljica 
modula Diabetes, ki se izvaja še danes. Strokovna sekcija je 
vedno redno obveščala svoje člane z vsemi novostmi na 
nacionalnem področju, saj se je diabetološka edukacijska 
stroka zelo razvila.
Ob zaključku svojega mandata, ki sem ga leta 2015 preda-
la kolegici Jani Klavs, sem bila pomirjena. Vedela sem, da je 
strokovna sekcija v vseh teh letih plula v pravo smer s pravimi 
sodelujočimi in da bo tako tudi naprej. Tudi sama ostajam 
aktivna v strokovni sekciji po svojih močeh, kajti ne poznam 
trditev v slogu, ki jih pogosto slišiš na veliko področjih »Oh, 
komaj čakam, da se tole zaključi.« To zame ne velja, sem med 
kolegicami, kjer nas strokovni razvoj dobesedno žene naprej. 
Tako želim še naprej svoji naslednici in izršnemu odboru.
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Jana Klavs

Izzivi in priložnosti v letu 2015 in 
po njem

Leto 2015 je prineslo volitve, predsedovanje sekcije sem 
prevzela po marcu 2015. To je bilo leto novih projektov, 
nadaljevale so se obstoječe aktivnosti, vizionarsko smo 
strmeli v leta in desetletje pred nami.
Sladkorna bolezen ima na moji profesionalni poti svo-
je mesto, saj sem jo podrobneje spoznala ob svoji prvi 
zaposlitvi na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu 
Republike Slovenije, in sicer na oddelku za rehabilitacijo 
po amputaciji. Večina bolnikov je bila starejša, sladkor-
na bolezen pa bolj ali manj neurejena. Prihod na UKC 
Ljubljana in moje današnje delovno mesto je obzorje 
sladkorne bolezni zelo razširil. Prišla sem v diabetološki 
tim, znan po svoji ustvarjalnosti, strokovnosti in dobrih 
odnosih. Gospe Milenki Poljanec Bohnec  sem še danes 
hvaležna, da sem po dobrih treh tednih službovanja že 
dobila priložnost za aktivno predavanje na enem od iz-
obraževanj v letu 2002. Tako so kupi knjig in druge do-
stopne literature postali moj spremljevalec vse do danes. 
Delo s sladkorno boleznijo je tako ustvarjalno, tako nag-
lo se spreminjajo načini farmakološkega in nefarmako-
loškega zdravljenja, da zdravstvenemu strokovnjaku ne 
pusti spati na lovorikah. Sladkorna bolezen je prihajala v 
moje misli tudi, kadar nisem bila v službi. Branje splošnih 
informacij v dnevnem časopisju, spremljanje v medijih, 
spremljanje aktivnosti, ki bi bile dobrodošle za bolnike 
s sladkorno boleznijo, še posebno pa intenzivno branje 
deklaracij živil ob vsakdanjih nakupih. Kje so ogljikovi hi-
drati, kaj je preveč slano, koliko maščob je v izdelku ipd.
Delovanje v sekciji mi leta 2015 ni bilo več tuje, kljub 
trem porodniškim dopustom sem že nekaj let delovala v 
izvršnem odboru, ves čas blizu tedanje predsednice Ma-
teje Tomažin Šporar (obe sva zaposleni v diabetoloških 
ambulantah v UKC Ljubljana). Mateja je vedno spodbuja-
la razvoj in imela posluh za nove projekte, ideje in načrte 
v prihodnost. Ena takšnih priložnosti se je pokazala leta 
2006. Avstrija je bila predsedujoča Evropski uniji, njihovo 
Ministrstvo za zdravje je  pozvalo delegate posameznih 
članic k razpravi o oblikovanju politike obvladovanja 
sladkorne bolezni. Poleg predstavnika bolnikov in na-
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šega Ministrstva za zdravje sta bila k razpravi pozvana 
še zdravnik diabetolog in medicinska sestra edukatorka. 
Konferenca je potekala na Dunaju, z zaključnim sporo-
čilom, da države članice Evropske unije pripravijo stra-
tegijo obvladovanja sladkorne bolezni v nacionalnem 
programu. To je bilo je bilo eno mojih prvih srečanj s 
politiko, hkrati pa luč in izziv, kako naprej. 
Ljudje smo po naravi različni, meni je aktivno sodelo-
vanje v razvoju stroke samoumevno. Posebno ljubezen 
sem namenjala razvoju edukativnih materialov, saj so 
didaktični materiali nujni za kakovosten izplen eduka-
cije. Biti medicinska sestra edukatorka je krasna prilož-
nost, ustvarjalnost nima meja. Leta 2009 sem v Sloveniji 
predstavila svež pripomoček »Insulinčki d.o.o.« s sprem-
ljajočimi pisnimi viri, kar pomeni Insulinčki – didaktično 
osmišljanje odgovornosti (d.o.o.). Pripomoček je name-
njen edukaciji  samovodenja, torej izobraževanju bolnika 
za smiselno prilagajanje inzulinskih odmerkov. Pred de-
setletji bolniki niso spreminjali dnevnih odmerkov inzu-
lina. Predpisani odmerek so dajali ves čas do naslednje 
kontrole pri diabetologu ne glede na to, ali je bil krvni 
sladkor ves čas visok ali pa so se celo soočali s pogosti-
mi hipoglikemijami. S prihodom sodobnih inzulinov se 
je povečevala prožnost terapije. Bolniki so potrebovali 
vedno več edukacije, saj je razumevanje o prilagajanju 
terapije še danes za mnoge veliko breme.
Po nekaj letih dela sem imela občutek, da sem popolno-
ma suverena, razumela sem bolezen, delovanje zdravil, 
izkušnje bolnikov z bolj ali manj zdravim življenjskim slo-
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gom so mi bile blizu. Občutki niso trajali dolgo, sladkor-
na bolezen ima mnoge razsežnosti. Pogovor z ljudmi, ki 
imajo zelo različne pozne zaplete, so še danes pogosto 
uganka. Tankočutno poslušanje bolnika in brskanje po 
možganih, kako najti pravo besedo, da bolniku ne bi zve-
nela obsojajoče, a hkrati spodbudno, da ni vse zamujeno. 
Vse možne »patije«, kot so mikro- in makroangiopatija, 
retinopatija, nefropatija, nevropatija bolniku pomembo 
spremenijo kakovost življenja. Takrat je hudo, bolniki, ki 
so leta zatrjevali, da »jim nič ni«, z nelagodnim občutkom 
iščejo specialista, ki bi rešil njihovo težavo. 
Že nekaj let skušam doma in po svetu glasno govoriti o 
stigmah in stereotipih bolnikov, še posebno s sladkor-
no boleznijo tipa 2. Bolnik je pretežni del časa sam pri 
odločitvah za zdravljenje. Razumevanje, osveščenost in 
motivacija so ključni dejavniki za kakovostno življenje s 
sladkorno boleznijo. Danes pravimo temu opolnomoče-
nost. Da bi bolnika opolnomočili, mu moramo ponuditi 
priložnost, kar pomeni, da ga imamo v procesu zdravlje-
nja za partnerja. Medicina, pa tudi zdravstvena nega sta 
naravnani avtoritativno: »Bomo pa že mi bolje vedeli, saj 
smo za to študirali!« Tak odnos je sprejemljiv le za redke, 
tipične izvajalce navodil. Velika večina bolnikov pa se le 
kdaj pa kdaj vpraša, kaj pa, če bi naredil drugače, če bi 
vzel dve tabletki, morda sploh nič inzulina ali pa dva dni 
ne bom nič jedel! Prav je tako, le dostopnost do pravih 
zdravstvenih informacij mu mora biti zagotovljena. Tako 
je sekcija in njeno aktivno delovanje glasen zagovornik 
bolnikovih pravic. 
Od leta 2011 s pomočjo sekcije izobražujemo nove ge-
neracije zdravstvenih strokovnjakov v ambulantah dru-
žinske medicine. Sekcija je leta 2015 pripravila na pobu-
do Ministrstva za zdravje Model edukacije za sladkorno 
bolezen, koder smo izpostavili potrebo po nivojskem 
izobraževanju izvajalcev edukacije s težnjo, da bi bila 
edukacija v Sloveniji dostopna in enaka. Od leta 2015 
izobražujemo nove strokovnjake v zdravstvenih domo-
vih, kolegice in kolege, ki vodijo delavnice v današnjih 
Centrih za krepitev zdravja. Oba  projekta sta namenjena 
tudi temu, da so informacije blizu bolnikovega doma, da 
informacije sprejema individualno ali skupinsko v nare-
čju, ki mu je znan, na način, ki mu je domač. Za realizacijo 
posameznih ciljev sekcije je nujno povezovanje. Od leta 
2006 kot predstavnica sodelujem v Koordinativni sku-
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pini za obvladovanje sladkorne bolezni. Prvi Nacionalni 
program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020 
se počasi izteka, že zremo v novega, od katerega si obe-
tamo nekaj več sprememb ob edukaciji na sekundar-
nem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti. V letih 
2011 in 2016 sem po poti sekcije sodelovala pri pripravi 
Smernic za klinično obravnavo bolnikov s sladkorno bo-
leznijo tipa 2. Aktivo sodelujemo z Lekarniško zbornico, 
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Zvezo 
društev sladkornih bolnikov Slovenije ter ostalimi.
V letu 2016 je potekal že 5. endokrinološki kongres zdra-
vstvene nege, tudi tokrat s tujimi gosti. V letu 2017 je bilo 
organizirano skupno izobraževanje  z NIJZ-jem. Certifici-
rano izobraževanje za mentorja edukatorja je opravilo 
27 edukatorjev. Njihova vloga bo mentoriranje novim 
zaposlenim v Centrih za krepitev zdravja, povezovanje 
med primarnim in sekundarnim nivojem. Mentorji bodo 
skrbeli za regijsko povezovanje, ob organizaciji regijske 
strokovne čajanke pa bdeli nad težavami in spodbujali 
k strokovnosti.
Predsedovanje ali aktivna vloga v luči razvoja je polna 
priložnosti. Na tem mestu se zahvaljujem koordinatorici 
za delovno skupino za edukacijo in izvršnemu odboru 
sekcije, še posebno aktivnejšim, ki mnogokrat predsta-
vljajo mojo desno roko (včasih tudi levo). Zahvala gre 
vodstvu Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes 
in presnovne bolezni UKC Ljubljana, ki razume, da zago-
tavljanje strokovnosti terja čas. Zahvala vodstvu Zborni-
ce – zveze, ker nam dela pot in je z nami na poti. Diabe-
tološkemu združenje Slovenije hvala za podporo! Z vašo 
pomočjo je veliko poti bolj gotovih. Hvala vsem članom 
sekcije, ki se vsako leto udeležite naših izobraževanj in s 
tem omogočite, da sekcija dobro posluje.  Želimo si še 
veliko prijetnih srečanj, tudi takih, ki v nas krepi vzor za 
zdrav življenjski slog! 
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Jana Klavs

Sekcija medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v 
endokrinologiji
Endokrinološka sekcija (v nadaljevanju sekcija) je bila us-
tanovljena 27. 2. 1988. Ustanoviteljici Duška Vreg in Irena 
Poljšak sta takrat zapisali: »Razvoj medicinske znanosti in 
tehnologije je v zadnjih desetih letih privedel do prave 
revolucije v razvoju posameznih medicinskih področij. 
Naš namen ni predstaviti vseh medicinsko socialnih in 
drugih problemov endokrinologije, spomniti želimo le 
na eno najbolj pogosto in številčno najbolj zastopano 
endokrinopatijo, ki zaradi svoje narave, trajanja in nači-
na zdravljenja predstavlja ne samo zdravstveno-socialni, 
temveč tudi širši družbeni pomen - to je sladkorna bole-
zen.« Pri ustanovitvi sekcije so sodelovale še medicinske 
sestre Anica Cotman Anžič, Bojana Zemljič in Greta Gom-
boc. Že leta 1988 so organizirale prvi enodnevni strokov-
ni seminar, ki je obravnaval sodobna načela zdravljenja 
sladkorne bolezni. 

Sestanek izvršnega odbora sekcije v 
letu 2018
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Krepitev in razvoj stroke je bila ves čas primarna nalo-
ga sekcije. V samem zgodnjem razvoju smo bili priča 
oziranju preko slovenske meje, še posebno plodno je 
sekcija sodelovala z organizacijo FEND – Federation of 
European Nurses in Diabetes. Zdravljenje sladkorne bo-
lezni se je naglo razvijalo, novi medicinsko-tehnični pri-
pomočki (igle, peresniki, merilniki glukoze v krvi, testni 
lističi za optično odčitavanje) so botrovali sledenju in 
razvoju zdrav- stvene nege - zdravstvene vzgoje bolni-
ka s sladkorno boleznijo. Tako je zdravstvena vzgoja iz 
»postranske« dejavnosti v ambulantah in bolnišničnih 
oddelkih postala pomemben del zdravstvene oskrbe 
bolnika s sladkorno boleznijo. Postopek zdravstvene 
vzgoje bolnikov za področje diabetologije imenujemo 
edukacija. Beseda se je v zadnjih desetletjih oblikovala 
skupaj s strokovnjaki in bolniki in se nekako uvozila iz 
tujine (Diabetes Education).
Sekcija je močno vpeta v načrtovanje in implementaci-
jo Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne 
bolezni 2010–2020, pripravlja dveletne načrte, ki so v 
skladu s krovnimi cilji Nacionalnega programa pri Mini-
strstvu za zdravje. V Koordinativni skupini za obvladova-
nje sladkorne bolezni pri Ministrstvu za zdravje sekcijo 
že od leta 2006 zastopa Jana Klavs, v zadnjih letih tudi 
Klara Peternelj, Mateja Tomažin Šporar in Mira Brodarič 
kot predstavnica medicinskih sester v referenčni ambu-
lanti družinske medicine. Prav tako sekcija sodeluje pri 
pripravi Slovenskih smernic za klinično obravnavo bol-
nika s sladkorno boleznijo tipa 2. V letu 2016 so izšle že 
tretje zapored. Članice sekcije so tudi avtorice oziroma 
soavtorice nekaterih področij, predvsem bedijo na temi 
Edukacija. 
Članice sekcije pripravljajo razna raziskovalna dela v po-
vezavi z zdravljenjem bolnika s sladkorno boleznijo, v 
zadnjih letih predvsem na temo opolnomočenja, kar je 
tudi eden od krovnih ciljev Nacionalnega programa za 
obvladovanje sladkorne bolezni. S posameznimi raziska-
vami in pilotnimi projekti se članice udeležijo tudi sve-
tovnih kongresov, kot sta kongresa IDF-a (International 
diabetes federation) in FEND-a.
Ena pomembnejših nalog sekcije je razvoj učnih progra-
mov, vsebin in gradiv za bolnike s sladkorno boleznijo. 
Vsaka od predsednic je v sekciji pustila pomembno 
sled. Duška Vreg z ustanovitvijo, Majda Lukančič Mori 
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pomemben doprinos k razvoju didaktičnega pomena 
zdravstvene vzgoje s svojo avtorsko didaktično igro o 
sladkorni bolezni, Helena Peric k sodelovanju sekcije na 
mednarodnem nivoju, saj je že leta 1996 sodelovala s 
posterjem na svetovnem kongresu IDF-a. Milena Bohnec 
je s svojim znanjem o pedagogiki krepila vsebine in pro-
grame edukacije ter v uredniški vlogi in kot avtorica pri-
spevala k izdaji prvih priročnikov o sladkorni bolezni za 
zdravstvene delavce, predvsem vsem v zdravstveni negi. 
Mateja Tomažin Šporar je bila vrsto let članica izvršnega 
odbora omenjene mednarodne organizacije FEND. V 
njenem mandatu je izšel tudi prvi Kurikulum za eduka-
cijo bolnikov s sladkorno boleznijo. Jana Klavs je začela 
svoj mandat v letu 2015, vizijo sekcije spretno vpleta na 
nacionalnem nivoju. V naslednjih letih predvsem priča-
kujemo razvoj nivojske edukacije po strategiji Modela 
edukacije, s tem se pomemben del osnovne edukacije 
o sladkorni bolezni premika na primarno zdravstveno 
raven. Načrtuje se prenova Kurikuluma, razvoj gradiv za 
bolnike s sladkorno boleznijo in vrsta izobraževanj na 
temo prehrane, gibanja, motivacije in komunikacije, ki 
bi zdravstvenim strokovnjakom doprinesla k lažjemu 
uresničevanju krovnega cilja Nacionalnega programa - 
opolnomočenju.
Sekcija šteje okoli 160 članic, v zadnjih letih naša strokov-
na srečanja obiskujejo tudi medicinske sestre iz referenč-
nih ambulant družinske medicine, zdravstvenovzgojnih 
centrov, centrov za krepitev zdravja, patronažne medi-
cinske sestre in ostale, ki se srečujejo z bolniki s sladkorno 
boleznijo. Sekcija bdi nad izobraževanjem medicinskih 
sester v referenčnih ambulantah za potrebe dela z bol-
niki s sladkorno boleznijo (od leta 2011 povprečno štirje 
moduli na leto), vsako leto za njih pripravi tudi osvežit-
veno izobraževanje. Vsake štiri leta sekcija organizira En-
dokrinološki kongres zdravstvene nege z mednarodno 
udeležbo. Prvi kongres je bil na Bledu leta 2000. Vsako 
leto sekcija pripravi vsaj eno izobraževanje za svoje čla-
ne, običajno v jesenskem času. Tem izobraževanjem se 
pridružijo krajša enodnevna izobraževanja z aktualnimi 
vsebinami, kot so prehrana, komunikacija, pedagoško-
-andragoške vsebine in ostalo.
Leta 2018 bo sekcija obeležila 30. obletnico obstoja, ob 
čemer se načrtuje Almanah o razvoju edukacije za bol-
nike s sladkorno boleznijo v Sloveniji.
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Dosedanje predsednice:
Duška Vreg 1988–1993
Majda Lukančič Mori 1993–1997
Helena Peric 1997–1999
Milena Bohnec 1999–2001
Mateja Tomažin Šporar 2001–2015
Jana Klavs 2015–

Naloge endokrinološke sekcije so:
• aktivno vključevanje v nacionalne strategije obvla-

dovanja sladkorne bolezni in ostalih endokrinoloških 
bolezni (s partnerji Ministrstvo za zdravje, UKC Ljublja-
na, NIJZ, Zbornica – Zveza, Zveza društev diabetikov, 
Lekarniška zbornica in ostali);

• sooblikovanje Nacionalnega programa za obvladova-
nje sladkorne bolezni, načrtovanje akcijskega načrta za 
dve leti;

• sodelovanje pri razvoju Slovenskih smernic za klinično 
obravnavo sladkorne bolezni tipa 2;

• razvoj in implementacija Kurikuluma za edukacijo;
• vertikalni in horizontalni razvoj izobraževanja medi-

cinskih sester za potrebe edukacije, specialna znanja, 
razvoj specializacije;

• spremljanje dosežkov znanosti in prenos strokovnih 
vsebin članom strokovne sekcije, raziskovalna in pro-
mocijska dejavnost;

• organizacija izobraževanj, izvajanje delavnic;
• priprava nacionalnih protokolov za področje endokri-

nologije;
• vrednotenje edukacije;
• implementacije vizije »Modela edukacije 2016–2020«, 

razvoj nivojske edukacije v letih 2017–2020;
• drugo.

Strokovna področja, ki jih sekcija vključuje:
diabetologija, endokrinologija, pediatrična diabetologija 
in endokrinologija, preventiva kronično nenalezljivih bo-
lezni, zdravstvena vzgoja, edukacija, psihologija, komu-
nikacija, zdrav življenjski slog, prehrana, odnosi v timu, 
motivacija itd.
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Pomembnejši dogodki:
• 27. 2. 1988 – ustanovitev sekcije
• 1994 – 4. učne delavnice Alpe-Adria v Rogaški Slatini 

v organizaciji sekcije
• 2000 – 1. endokrinološki kongres zdravstvene nege z 

mednarodno udeležbo
• 2004 – 2. endokrinološki kongres zdravstvene nege z 

mednarodno udeležbo
• 2008 – 3. endokrinološki kongres zdravstvene nege z 

mednarodno udeležbo
• 2010 – soustvarjanje Nacionalnega programa za ob-

vladovanje sladkorne bolezni 2010–2020 (eden prvih 
nacionalnih programov za posamezno bolezen)

• 2011 – začetek izobraževalnih modulov za medicinske 
sestre v referenčni ambulanti družinske medicine

• 2011 – prvo sodelovanje sekcije pri pripravi Smernic 
za zdravljenje sladkorne bolezni

• 2012 – izide prvi Kurikulum za edukacijo o oskrbi od-
raslih oseb s sladkorno boleznijo

• 2012 – 4. endokrinološki kongres zdravstvene nege z 
mednarodno udeležbo

• 2016 – 5. endokrinološki kongres zdravstvene nege z 
mednarodno udeležbo

• 2016 – sekcija izdela vizijo razvoja edukacije po nivojih 
– »Model edukacije«, ki jo potrdi UO Zbornice-Zveze, 
RSKZN, UKC Ljubljana in Ministrstvo za zdravje

• 2017 – začetek nivojskega izobraževanja edukatorjev 
s partnerjem NIJZ-ja

• 2018 – 30. obletnica ustanovitve sekcije, Almanah zgo-
dovine endokrinološke zdravstvene nege

O logotipu
Logotip Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih teh-
nikov v endokrinologiji simbolizira pomen nefarmakolo-
škega zdravljenja sladkorne bolezni in drugih kroničnih 
nenalezljivih bolezni. Zdravljenje z zdravim življenjskim 
slogom je temelj zdravljenja sladkorne bolezni, zato 
osrednji del logotipu predstavlja jabolko kot simbol 
zdrave hrane. Tekač v jabolku simbolizira pomen giba-
nja. Prednji levi del jabolka je izpeljan v črko E, kar je 
začetna črka endokrinološke sekcije. Jabolko se nahaja 
pod osrednjim vrhom naše najvišje gore, Triglava. Torej 
je poslanstvo strokovne sekcije promocija zdravega ži-
vljenjskega sloga za vse državljane Slovenije!  

Avtor logotipa je Stane Klavs.
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Zgodovina diabetoloških 
ambulant po Sloveniji
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Sonja Mušič

Diabetološka ambulanta klinike 
Golnik v ZD Kranj

Prvi začetki ambulante, ki je delovala v sklopu internega 
oddelka v ZD Kranj enkrat tedensko, segajo v obdobje 
med letoma 1964–1968. Leta 1968 je bil interni oddelek 
v ZD Kranj ukinjen in internistična dejavnost prenesena 
na takratni Inštitut Golnik, ambulantna dejavnost pa je 
ostala v Kranju.
Delo v takratni ambulanti je potekalo takole: vsi bolniki 
so bili naročeni zgodaj zjutraj, gneča je bila velika in sle-
dilo je dolgo čakanje v laboratoriju in nato v ambulanti, 
ki se je končalo v zgodnjih večernih urah. 
Za zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo so bile na 
razpolago tablete ter inzulin, pridobljen iz trebušne sli-
navke govedi in prašičev. Pakiran je bil v stekleničkah, 
iz katerih je bilo treba z debelo iglo izvleči predpisano 
število enot v stekleno brizgalko. Bolnik je bil takrat upra-
vičen do dveh steklenih brizgalk in kotlička za prekuha-
vanje pripomočkov. Igle so se ob prekuhavanju krhale, 
sledili so boleči vbodi. Samokontrola sladkorja v krvi ni 
bila poznana. Najtežji bolniki so si prekuhavali urin in s 
pomočjo kemičnih reagentov presodili količino sladkor-
ja v urinu ter določali odmerek inzulina. Vsi novoodkriti 
bolniki so bili sprejeti v bolnico Golnik, kjer so se na-
učili osnovnih veščin, nato pa so jih morali pogosteje 
spremljati v ambulanti, kjer je naraščalo število obiskov. 
Običajno število bolnikov na ambulanto je bilo med 60 
do 80 ali celo več.
Razvoj medicine in tehnologije in možnost samokon-
trole s pomočjo glukometrov v 90. letih je pomenil ve-
lik napredek pri oskrbi bolnikov s sladkorno boleznijo, 

Diabetološka ambulanta 
klinike Golnik
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zlasti tipa 1. S samokontrolo in načrtovanjem odmerkov 
inzulina je močno upadla potreba po hospitalizaciji. Pos-
topoma se je začelo ambulantno uvajanje inzulinskega 
zdravljenja. Povečala se je potreba po ambulantni dejav-
nosti, in od leta 1994 so delovale tri ambulante na teden.
Medicinski sestri sta poleg ambulantnega dela opravljali 
še administrativna dela. V letu 1992 pa se je timu pridru-
žila prva in leta 1999 še druga administratorka. 
V letih 1994–2006 je prišlo do največjih sprememb pod 
takratnim vodenjem diabetologinje in s sodelovanjem 
Društva diabetikov Kranj. Nakup lastnega aparata za do-
ločanje sladkorja v krvi in urinu ter dveh aparatov za do-
ločanje glikiranega hemoglobina je pripomogel, da so 
bolnike postopno naročali na uro in se izognili dolgemu 
čakanju v laboratoriju ZD Kranj. V ambulanti so začeli re-
dno merjenje krvnega pritiska, pošiljanje na laboratorij-
ske in druge preiskave za zdravljenje kroničnih zapletov 
sladkorne bolezni in sodelovanje s kardiološko ambu-
lanto v matični ustanovi. V letih 1994–1995 sta bili med 
prvimi v Sloveniji ustanovljeni Ambulanta za diabetično 
stopalo in žilno diagnostiko ter Ambulanta za medicin-
sko pedikuro. Po izobraževanju na Angiološki kliniki so 
kupili aparat za merjenje perfuzijskih tlakov in aparat za 
akralno pletizmografijo. Prav tako so začeli redne prese-
jalne preglede diabetičnega stopala. Pridobili so znanje 
za zdravljenje diabetičnega stopala. Samoplačniška am-
bulanto za medicinsko pedikuro je izvajala medicinska 
sestra. Leta 1990 so s pomočjo strokovnjakov iz tujine 
med prvimi uvedli zdravljenje z inzulinsko črpalko. Leta 
1993 so nabavili tudi aparat za spremljanje krvnega slad-
korja s pomočjo senzorja, vstavljenega v podkožje znot-
raj treh dni, ki je bil prednostno namenjen bolnikom s 
sladkorno boleznijo tipa 1.
Leto 1995 pomeni začetek šole za sladkorne bolnike. 
Pred tem so takratne medicinske sestre in diabetolog 
obiskovale različne delavnice in predavanja doma in v 
tujini. Program šole je bil zasnovan za različne ciljne sku-
pine, zaradi pomanjkanja kadra pa skupen za vse oblike 
sladkorne bolezni. Izobraževanje FIT-a je bilo na začetku 
namenjeno bolnikom z inzulinsko črpalko. Enkrat te-
densko so s prisotnostjo dietetičarke zagotavljali indivi-
dualni pouk o zdravi prehrani.
Leta 2006 so pridobili nove prostore s prostorskim stan-
dardom, ki nudi možnosti za razvoj vizij diabetološkega 
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centra. Diabetološki tim sestavljajo diabetolog, zdravstve-
ni tehnik in 2 diplomirani medicinski sestri edukatorki. 
Ambulantni pregled zajema merjenje krvnega tlaka, te-
lesne teže, laboratorijsko določitev krvnega sladkorja, gli-
kiranega hemoglobina in albuminov in kreatinina v urinu, 
venski odvzem krvi za biokemične preiskave po naročilu 
diabetologa, ob prvem pregledu je opravljen EKG. Število 
in zahtevnost obravnav narašča, dnevno je naročenih do 
30 bolnikov ali več. Enkrat tedensko poteka ambulanta za 
diabetično stopalo in angiološko diagnostiko (doppler). 
Bolnike za nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje preusme-
rijo v matično ali drugo specialistično ustanovo.  
Redno potekajo individualne oblike izobraževanja slad-
kornih bolnikov tipa 1, tudi z inzulinsko črpalko, tipa 2, ge-
stacijskega diabetesa in drugih oblik diabetesa, in sicer ob 
odkritju sladkorne bolezni, uvedbi peroralnih antidiabeti-
kov, zdravljenja z inzulinom in inkretini ter FIT-a. Skupin-
sko izobraževanje za vse novoodkrite bolnike s sladkorno 
boleznijo tipa 2 in gestacijski diabetes potekata v sklopih 
po dve uri štiri dni v tednu. V skupinsko izobraževanje se 
vključuje več kot 600 bolnikov letno, vključno s tistimi, ki 
so ponovno vključeni v izobraževanje. 
V diabetološkem centru je registriranih preko 4500 bol-
nikov. Število bolnikov narašča za 300 na leto, od tega 
je več kot 100 bolnic z gestacijskim diabetesom. Redno 
izvajanje presejalnega testa ob pregledu pri diabetologu 
se vsaj enkrat letno naredi več kot 2700 bolnikom.
Samoplačniška ambulanta za medicinsko pedikuro, ki jo iz-
vaja strokovno usposobljen pediker, poteka 4 dni v tednu.
V diabetološkem centru sta zaposlena tudi administrator-
ka in laborant.
Ambulanta se lahko pohvali z dobro zasnovanim organi-
zacijskim okvirom, ki omogoča ob optimalnih kadrovskih 
pogojih kratek čakalni čas, z lepimi prostori za obravnavo 
in edukacijo in najboljšo možno oskrbo, ki jo zagotavlja 
diabetološki tim.
Vizija za prihodnost:
• sledenje strokovnim smernicam na področju edukacuje 

bolnikov,
• kadrovski normativ, ki bo imel na razpolago dovolj časa 

za strukturirano obravnavo bolnikov,
• vključevanje strokovnjakov v diabetološki tim (dietetik, 

psiholog),
• spodbujanje veščin za motivacijo zaposlenih in bolnikov.
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Sandra Vodopivec, Bojana Nemeček, 
Marta Smodiš, Mateja Bahun

Diabetološka ambulanta v Splošni 
bolnišnici Jesenice

Začetki delovanja Diabetološke ambulante na Jesenicah 
segajo v leti 1970 in 1971, ko je v njej začel delati Miloš 
Pogačnik, dr. med., in sicer še v okviru Internega oddelka 
Splošne bolnišnice Jesenice. Takrat so bolniki s sladkorno 
boleznijo dobili tudi svoje prve zdravstvene kartone. Leta 
1979 je bil zgrajen poliklinični del bolnišnice, odprla se 
je diabetološka ambulanta, kjer je začela delati Gertruda 
Vogrin Pogačar, dr. med., uvedle so se novosti pri delu, 
npr. uporabljati so začeli sodobnejše vrste inzulinov v 
obliki peresnikov. Zaradi spoznanja o pomenu urejenosti 
krvnega tlaka in serumskih lipidov pri bolnikih s sladkor-
no boleznijo se je v Diabetološki ambulanti začela ce-
lostna obravnava dejavnikov tveganja za obolenje srca in 
ožilja. Od leta 1991 je v ambulanti poleg Gertrude Vogrin 
Pogačar, dr. med., delala tudi Karmen Janša, dr. med., od 
leta 1992 pa tudi Lidija Kaučevič Pohar, dr. med. Delo v 
Diabetološki ambulanti v Splošni bolnišnici Jesenice je na 
začetku potekalo dva dni v tednu, kasneje tri dni v tednu. 
Med medicinskimi sestrami sta delo v ambulanti skupaj z 
začetki organiziranega zdravstvenovzgojnega dela začeli 
opravljati Milena Miklavec, dipl. med. sestra, in Ana Zu-
pan, dipl. med. sestra, kasneje sta zaradi kadrovskih me-
njav delo nadaljevali Katarina Ravhekar, dipl. med. sestra 
in Bernarda Zaletelj, dipl. med. sestra. Po njunem odhodu 
je začela delati Marta Smodiš, takrat zdravstvena tehnica, 
ter za njo Hana Denič, zdravstvena tehnica. Marta Smo-
diš je postopoma prevzela tudi del zdravstvene vzgoje. V 
edukacijsko delo na bolniških oddelkih in deloma v am-
bulanti se je vključila tudi Sonja Dornik, prof. zdravstvene 
vzgoje, ki je določena znanja prinesla iz Nemčije, kjer je 
bila pred tem zaposlena. Zadnje desetletje delata v am-
bulanti zdravstveni tehnici Bojana Nemeček in Aleksan-
dra Vodopivec.
Edukacijo o prehrani pri bolnikih s sladkorno boleznijo je 
že pred letom 1989 opravljala Slava Biček in za njo Jože 
Lavrinec, višji med. tehnik, oba na delovnem mestu bolni-
šničnega dietetika. V začetku so bila zdravstvenovzgojna 
srečanja organizirana enkrat mesečno, nato pogosteje, 
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ker so se širile tudi potrebe po vključevanju dietetika. Jože 
Lavrinec je zaradi kadrovskih težav nekje po letu 1998 
poleg prehranske edukacije nekaj let izvajal tudi vso os-
talo edukacijo bolnikov s sladkorno boleznijo. Razvil je 
tudi različne zdravstvenovzgojne programe za edukacijo 
v bolnišnici, ki so nam bili še dolga leta vodilo za zdra-
vstvenovzgojno delo. Po njegovem odhodu v pokoj je 
leta 2007 delo bolnišnične dietetičarke nadaljevala Pavla 
Lavrinec, dipl. med. sestra. 
V začetku delovanja diabetološke ambulante se je večina 
prevedb na inzulinsko zdravljenje izvajala ob hospitali-
zaciji na bolniških oddelkih. Okrog leta 1980 smo tudi v 
celoti prešli na ambulantno uvajanje insulinske terapije, 
tako da za uvedbo tovrstne terapije hospitalizacija ni bila 
več potrebna.
V okviru Diabetološke ambulante se je pokazala potreba 
po obravnavi diabetičnega stopala, zato smo leta 1996 
ustanovili Ambulanto za diabetično stopalo. Delo je 
strokovno vodila Lidija Pohar, dr. med., s pomočjo Marte 
Smodiš, ki je vmes zaključila šolanje za dipl. med. sestro in 
opravila tečaj oskrbe diabetičnega stopala za medicinske 
sestre. Najprej smo obravnavali le bolnike z bolezenskimi 
spremembami na stopalu, že kmalu pa smo začeli izvajati 
tudi presejalne teste za diabetično stopalo v preventivne 
namene. Tako smo s pravočasnim odkrivanjem rizičnih 
dejavnikov in zdravljenjem začetnih bolezenskih spre-
memb preprečili veliko amputacij spodnjih okončin. Ob 
ugotovitvi motene prekrvavitve na spodnjih okončinah 
smo bolnika napotili na nadaljnjo diagnostiko žilja in po 
možnosti tudi na ustrezen dilatacijski poseg, kar je izbolj-
šalo možnost uspešnega zdravljenja. Ob tem smo ves čas 
sodelovali tudi s kirurgi v bolnišnici in postopno smo sku-
paj spremenili pogled na potrebo po amputaciji. Ves čas 
smo bolnike poučevali tudi o pomenu samopregledova-
nja nog in pravilne obutve. Karmen Janša, dr. med., se je 
še posebej posvetila nosečnicam s sladkorno boleznijo in 
poskrbela, da so ginekologi v gorenjski regiji redno začeli 
izvajati presejalne teste za gestacijski diabetes. Nosečnice 
z gestacijskim diabetesom so bile ves čas nosečnosti tudi 
ob potrebi zdravljenja z inzulinom vodene v tukajšnji am-
bulanti, zdravstvenovzgojno delo je izvajal Jože Lavrinec, 
bolnišnični dietetik. Le nosečnice s sladkorno boleznijo 
tipa 1 smo napotili v Diabetološko ambulanto na Polik-
liniko Ljubljana. 
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Zaradi specifičnosti obravnave pacientov s sladkorno bo-
leznijo tipa 1 smo v letih 2000 in 2001 začeli paciente 
obsežno dodatno izobraževati v okviru delavnic, ki so bile 
organizirane v popoldanskem času. Istočasno pa smo 
poskrbeli, da so imeli ti pacienti redne kontrole na isti 
dan, ki je bil namenjen samo njim, tako da so se začeli 
srečevati tudi v čakalnici, kjer so si lahko izmenjali marsi-
katero izkušnjo. 
V letu 2003 smo začeli z metodo štetja ogljikovih hidra-
tov in funkcionalno inzulinsko terapijo. Na tem podro-
čju je imel veliko zaslug tedanji bolnišnični dietetik Jože 
Lavrinec, višji med. tehnik, ki je na tem področju oral le-
dino tudi v celotnem slovenskem prostoru. S to metodo 
smo prispevali k še boljši urejenosti sladkorne bolezni in 
s tem tudi zmanjšali možnost nastanka poznih zapletov.
Zaradi velikega uspeha dodatnih izobraževalnih delav-
nic smo s to metodo dela nadaljevali tudi pri pacientih s 
sladkorno boleznijo tipa 2. Začeli smo obsežno dodatno 
izobraževati v večdnevnih delavnicah v popoldanskem 
času, kjer se je dobro izkazalo timsko delo, saj so preda-
vali diabetolog, medicinska sestra edukatorka ter diete-
tik. Te delavnice še vedno izvajamo dvakrat letno. 
Ves čas smo skrbeli, da smo paciente zdravili najsodob-
neje, skladno z možnostmi in s sodobnimi smernicami, 
zato smo že leta 2002 (še preden je ZZZS odobril to-
vrstno zdravljenje) od proizvajalca dobili dve inzulinski 
črpalki ter jih z velikim uspehom uporabili pri dveh ose-
bah s sladkorno boleznijo tipa 1. Ko je leta 2005 ZZZS 
odobril takšno zdravljenje, smo inzulinsko črpalko uvedli 
še skoraj 30 drugim pacientom, trend števila pacientov z 
inzulinsko črpalko pa narašča vse do danes.

Število zdravstvenovzgojnih obrav-
nav v 10 letih

 

Slika 1: Število zdravstvenovzgojnih obravnav v 10 letih 
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Okrog leta 2005 smo uvedli tudi kontinuirano merjenje 
glukoze v krvi, s čimer še danes predvsem v diagnostič-
ne namene spremljamo nezavedne hipoglikemije, odziv 
glukoze v krvi na spremembe v zdravljenju, splošen ži-
vljenjski stil pacienta, kar uporabljamo tudi kot osnovo za 
terapevtske odločitve kot za ciljane zdravstvenovzgojne 
nasvete. Na slikanje očesnega ozadja bolnike napotuje-
mo k okulistom.
Vsa leta smo dobro sodelovali z Društvom diabetikov 
Jesenice. Pripravili smo več strokovnih predavanj in prak-
tičnih delavnic, v zadnjih letih tudi po več delavnic letno.
Leta 2007 sta redno delo v ambulanti prenehali obe di-
abetologinji, ki sta nadaljevali v obliki pogodbenega dela 
dvakrat tedensko. Dobili smo dve novi zdravnici, ki sta v 
ambulanti delali krajši čas, to sta bili Barbara Zupančič, 
dr. med., ki se je kasneje usmerila v kardiologijo, ter Ana 
Travar, dr. med., ki se je kasneje usmerila v nefrologijo. Za 
njima sta v ambulanto prišli Mojca Virant, dr. med., in Nika 
Furar, dr. med., ki sta se v delo v diabetološki ambulanti 
uvajali že kot specializantki, nato pa nadaljevali kot speci-
alistki, prinesli nove poglede in nove profesionalne izzive.
Leta 2007 je zdravstvenovzgojno delo za ambulantni in 
bolnišnični del prevzela Mateja Bahun, prof. zdravstvene 
vzgoje., mag. zdravstvene nege, ki sicer ni bila neposred-
no vključena v dela ambulante, ampak je imela poleg 
zdravstvenovzgojnega dela za ambulanto in bolnišnične 
oddelke nadzor nad shranjevanjem inzulina in ravnanjem 
z njim na bolniških oddelkih, vodenjem skupine za POCT 
(laboratorijski testi na mestu oskrbe), usposabljanjem na 
področju diabetesa za zaposlene v zdravstveni negi še 
druge zadolžitve s širšega pedagoškega področja. Svoje 
delo je zaključila po 13 letih na diabetološkem področju.

Število zdravstvenovzgojnih 
obravnav s strani dietetičarke v letu 
2017

2017 
Št. skupinskih 

svetovanj
Št. individ. 
obravnav

Št. obravn. 
oseb

Povpr. ped. 
ure na 

obravnavo

Skupno št. 
ped. ur

Prehrana, novoodkriti diabetes 7 19 45 2 52

Prehrana nosečnic z gestacijskim diabetesom 33 9 144 3 126

Prehrana ob prehodu na inzulinsko zdravljenje 8 29 65 3 111

Reedukacija diabetikov 0 31 31 2 62

Edukacija za prehrano ob GLP 1 6 13 33 3 57

Funkcionalna inzulinska terapija 0 2 2 4 8
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Danes: Trenutno sta v diabetološki ambulanti zaposleni 
dve zdravnici, Mojca Virant, dr. med., in Nika Furar, dr. 
med., pogodbeno pa sodeluje tudi Karmen Janša, dr. 
med., ter dve medicinski sestri, Bojana Nemeček, zdra-
vstvena tehnica in Aleksandra Vodopivec, zdravstvena 
tehnica. Aleksandra Vodopivec je opravila tečaj oskrbe 
diabetičnega stopala za medicinske sestre in dela tudi 
v Ambulanti za diabetično stopalo, kjer strokovno sode-
luje z Niko Furar, dr. med. Zelo dobro poteka tudi po-
vezovanje z bolnišničnim koordinatorjem za oskrbo kro-
ničnih ran. Zdravstvenovzgojno delo od aprila 2018 za 
ambulantni in bolnišnični del izvaja Maja Debelak, dipl. 
med. sestra. Nepogrešljivi član diabetološke ambulante 
je tudi bolnišnična dietetičarka Pavla Lavrinec, dipl. med. 
sestra, ki sicer vodi prehranske obravnave po celotni bol-
nišnici, kljub temu pa se ji uspe vključiti v vse zdravstve-
novzgojne obravnave pri osebah s sladkorno boleznijo. 
Pri nosečnicah z gestacijskim diabetesom so prehranske 
zdravstvenovzgojne delavnice izredno učinkovite. Admi-
nistrativnega delavca nimamo.
Trenutno skupaj letno obravnavamo približno 2.300 pa-
cientov in podatki za leto 2017 kažejo, da smo naredili 
6.000 obravnav. Izvedli smo približno 350 prvih obravnav, 
kar pomeni, da so to novoodkriti pacienti s sladkorno bo-
leznijo. Izvedli smo 600 terapevtskih obravnav diabetične 
noge pri približno 300 pacientih. Ambulanta deluje šest-
krat na teden (4 x 8 ur redna ambulanta, 1 x 8 ur ambulan-
ta za nosečnice, 1 x 4 ure ambulanta za diabetično nogo).
Vizija: Vsa leta nas je spremljala prostorska stiska, pogosto 
pa tudi pomanjkanje ustreznega kadra, zato je že več vet 
želja zaposlenih v diabetološki ambulanti, da bi pridobili 
samostojne prostore za ambulanto za diabetično nogo 
in za izvajanje zdravstvene vzgoje.
Ravno tako se sile usmerjajo v izobraževanje kadra v zdra-
vstveni negi na endokrinološkem oddelku bolnišnice, da 
so primerno usposobljeni za obravnavo oseb s sladkorno 
boleznijo in za izvajanje vsaj osnovnih aktivnosti na po-
dročju zdravstvene vzgoje kot priprav na odpust. Želimo 
si, da bi zdravstvenovzgojna obravnava za hospitalni del 
potekala ločeno od ambulantnega.
Prav tako želimo slediti novim znanjem in jih uvajati v 
edukacijo bolnikov s sladkorno boleznijo.
Kaže se tudi vedno večja potreba po administrativni pod-
pori v diabetološki ambulanti, kar do sedaj ni bilo urejeno. 
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Tomaž Camlek

Zgodovina diabetološke ambulante 
Škofja Loka

Diabetološka ambulanta v ZD Škofja Loka je začela de-
lovati 15. 9. 1991, in sicer le dvakrat na mesec. Ustanovi-
tev ambulante je bil pomemben dosežek prizadevanja 
Društva diabetikov Škofja Loka. V ambulanto je prihajal 
diabetolog iz UKPA Golnik. Marca 1993 pa je po odločbi 
Ministrstva za zdravje začela delati redna ambulanta s 
45-% obsegom programa (18 ur na teden ali 2,5 ambu-
lante). Nosilec dejavnosti je postal ZD Škofja Loka, delo 
je prevzel internist s končanim dodatnim trimesečnim 
usposabljanjem v UKC Ljubljana KO za endokrinologi-
jo in bolezni presnove. Po odločitvi takratnega vodstva 
ZD Škofja Loka sta izobraževanje opravili tudi dve sred-
nji medicinski sestri. To je bila začetna skupina. Že ta-
koj naslednje leto je z velikim razumevanjem vodstva 
in glavne sestre v Centru slepih in slabovidnih začela 
delati kiropodska ambulanta. Za delo sta se v UKC KO 
za endokrinologijo prav tako usposobili dve medicinski 
sestri. Storitve so samoplačniške, vendar po ceni, ki je 
dostopna vsem bolnikom. Ambulanta deluje še danes. 
Sočasno se je začela izvajati tudi edukacija bolnikov, 
večinoma v obliki individualnega pouka, z največ tremi 
pacienti hkrati. 
Poleg rutinskega dela, edukacije, uvajanja inzulinske te-
rapije, se ambulantno izvajajo še meritve pretočnih tla-
kov arterij spodnjih okončin z ultrazvokom in obreme-
nitvena testiranja na kolesu. Do ustanovitve Ambulante 
za presejanje na diabetično retinopatijo v ZD Kranj za 
spodnji del Gorenjske so imeli bolniki možnost pregleda 
v dveh očesnih ambulantah v ZD Škofja Loka.
Ambulanta pokriva območje štirih občin z 42.000 prebi-
valci (Škofja Loka, Železniki, Žiri, Gorenja vas - Poljane). 
Dnevno je obravnavanih med 30–40 pacientov. Število 
obravnavanih pacientov je enako, kot je bilo na začetku 
delovanja ambulante. Danes sta v diabetološkem timu 
poleg zdravnika še zdravstveni tehnik in diplomirana 
medicinska sestra. V letu 2017 je z upokojitvijo diabeto-
loga koncesionarja po 22 letih dela ambulanto prevzel 
ZD Škofja Loka. Stalnega zdravnika še niso uspeli zago-
toviti. 
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Vizija za prihodnost:
• stalni zdravnik v diabetološki ambulanti,
• ustanovitev Centra za diabetično nogo za področje 

Gorenjske (sklep o oblikovanju centrov v vsaki regiji 
je bil sprejet na strokovnem srečanju diabetologov v 
Rogaški Slatini), 

• sprejetje normativov za delo v diabetološki ambulanti. 
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Kati Časar

Zdravstveni dom Kamnik 
Posvetovalnica za diabetike

Zaradi naraščajočega števila novoodkritih bolnikov s 
sladkorno boleznijo je bila leta 1980 ustanovljena Pos-
vetovalnica za diabetike skupaj z geriatrično službo, 
zdajšnjo ambulanto splošne medicine. Pred tem so 
morali bolniki pošiljati na obravnavo na Polikliniko v 
Ljubljano.
V letih 1984 in 1985 je vodenje diabetološke ambulante 
prevzel specialist diabetolog, ki jo vodi še danes. V sku-
pini sta še diplomirana medicinska sestra in zdravstveni 
tehnik.
Začetki edukacije segajo v leto 1988, vendar pa je bilo v 
program edukacije zajetih malo bolnikov, saj se je večina 
bolnikov zdravila z inzulinom na Polikliniki v Ljubljani. 
Prav tako se ni izvajala samokontrola na način, kot se 
izvaja danes.
Posvetovalnica za diabetike deluje tri ure štirikrat na te-
den. Obravnavane so vse oblike sladkorne bolezni, kot 
MTG, MBG, SB1, SB2, steroidni diabetes in gestacijski 
diabetes. V posvetovalnici so vodeni tudi oskrbovanci 
DSO Kamnik. Prav tako se izvaja zdravstvena vzgoja. V 
povprečju je na ambulanto naročenih 20 bolnikov. Po 
končani ambulanti medicinska sestra opravi administra-
tivna dela in individualno edukacijo bolnikov.
Ambulantni pregled sestoji iz odvzema krvi in določit-
ve glikiranega hemoglobina in krvnega sladkorja, ana-
lize urina, meritve krvnega tlaka, telesne teže, pregleda 
dnevnika samokontrole, računalniškega izpisa glukome-
tra, če je mogoče in hkrati tudi svetovanja glede zdrave 
uravnotežene prehrane, prilagajanja odmerkov inzulina, 
presejalnega testa za diabetično stopalo. Obseg dela iz-
vaja medicinska sestra edukatorka.
Pacienti so po pregledu napoteni na dodatne potreb-
ne preventivne in kurativne preiskave (okulist, doppler 
arterij nog) in v zdravstvenovzgojne programe v zdra-
vstvenovzgojni center (zdrava uravnotežena prehrana, 
delavnica hujšanja).
Zaradi naraščajočega števila novoodkritih bolnikov s 
sladkorno boleznijo je bila v letu 2011 pridobljena do-
datna ambulanta.
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Želje v prihodnosti:
• več časa, ki bi ga medicinska sestra edukatorka lahko 

namenila bolnikom,
• zmanjšanje administracijskih postopkov ali ustrezen 

administrativni kader,
• strpnost in potrpežljivost tako do zaposlenih kot so-

bolnikov.
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Elizabeta Stepanović

Endokrinološki oddelek in endokrinološka ambulanta 
v Ljubljani
Prof. dr. Stanislav Mahkota, pionir slovenske endokrinolo-
gije. Njegovo delo je nadaljevala njegova učenka in na-
slednica prof. dr. Andreja Kocijančič, dolgoletna predstoj-
nica Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in 
presnovne bolezni, nekdanja prodekanica na Medicinski 
fakulteti in nekdanja rektorica Univerze v Ljubljani, ki je 
plodno nadaljevala njegovo delo. Desetletja je vzgajala 
nove generacije zdravnikov endokrinologov, vodila in 
vzpodbujala raziskovalno dejavnost na področju hor-
monov in presnove.
Prvi zapisi o endokrinologiji segajo v leto 1959. Takrat so 
endokrinološke bolnike zdravili na internem oddelku v 
drugem nadstropju. Interni oddelek je bil del klinike na 
Zaloški cesti 7, današnji onkološki oddelek. Endokrino-
loške bolezni so počasi ustvarjale pot v interni medicini. 
Bolniki na endokrinološkem oddelku so bili iz cele ta-
kratne države Jugoslavije. V Slovenijo so na zdravljenje 
prihajali bolniki s feokromocitomom, adrenogenitalnim 
sindromom, hirsutizmom in debelostjo. Interni oddelek, Zaloška 7
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Leta 1958 so slovenski endokrinologi prvič poskuša-
li zdravljenje debelosti z medikamentoznimi zdravili. V 
svetu je bilo prvič dano leta 1954.
Endokrinološki oddelek je bil prvi oddelek, ki se je prese-
lil v novozgrajeni Klinični center, in to že leta 1970. Takrat 
je endokrinološki oddelek dobil cel trakt v 8. nadstropju.  
Gradnjo naj bi predvidoma ustavili zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev, nagla selitev endokrinologije v nove 
prostore je tako dodatno pripomogla, da gradnja ni zas-
tala. Slovesna otvoritev Kličnega centra Ljubljana je bila 
29. novembra 1975. 
Endokrinološka in diabetološka ambulanta sta bili zdru-
ženi, takrat sta skupaj delovali s Hematološko ambulan-
to, na Polikliniki v prvem nadstropju. 
Ker se je število bolnikov stalno povečevalo, sta se en-
dokrinološka in diabetološka ambulanta pridružili kardi-
ološki ambulanti. 
 Leta 1975 je endokrinološka ambulanta delovala dvakrat 
tedensko, dopoldne. Ob ponedeljkih in torkih popoldne 
pa je dr. Zorčeva vodila ambulanto za hujšanje. 
Seveda so bile potrebe po razširitvi endokrinološke am-
bulante vse večje. Leta 1979 se je preselila na polikliniko 
v pritličje skupaj z diabetološko ambulanto. Ambulanta 
je delovala 4 dni v tednu dopoldne ter popoldne ambu-
lanta za hujšanje. 
Po letu 1980 se je prof. Kocijančičeva kot prva v Slove-
niji začela ukvarjati z osteoporozo. Aparat za merjenje 
kostne gostote je bil zaradi prostorske stiske na kliniki 
za nuklearno medicino. Ko je v naslednjih letih prišlo do 
urejanja prostorov, se je tudi aparat za meritev kostne 
gostote preselil v endokrinološko ambulanto. Po začet-
ku zdravljenja osteoporoze je endokrinološka ambulanta 
začela delovati petkrat tedensko. 
Ker se je endokrinološka diagnostika z leti zelo hitro raz-
vijala, je bila ambulanta v hudi prostorski stiski. 
Leta 2014 se je diabetološka ambulanta preselila v 
nove prostore na Vrazov trg. Po odhodu diabetološke 
ambulante je endokrinološka ambulanta zasijala v novi 
podobi. Pridobila je še dve ambulanti ter enodnevno 
bolnišnico. Prvo leto je bila ena ambulanta na dan ter 
trikrat tedensko enodnevna bolnišnica. V začetku so en-
dokrinološko ambulanto vodile dve administratorki, ena 
srednja medicinska sestra, dve diplomirani medicinski 
sestri, šest zdravnikov ter kurirka, ki je opravljala delo za 
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nas in za nefrologijo. Zaradi vedno večjega obsega dela 
smo se kadrovsko malo podkrepili. 
Danes smo v endokrinološki ambulanti zaposlene: štiri 
administratorke, ena srednja medicinska sestra, tri diplo-
mirane medicinske sestre, osem zdravnikov ter kurirka.
 Trenutno sta ob torkih, sredah in četrtkih dve redni 
ambulanti. Poleg dveh rednih ambulant so še vsak dan 
izmenično usmerjene ambulante. Usmerjene ambulante 
so: osteoporozna, metabolna, tranzicijska, transseksual-
na, hiperparatitoidizem, Prader Willi, transplantacijska in 
DXA ambulanta.
Z novimi prostori smo pridobili tudi edukacijsko am-
bulanto. Edukacija poteka trikrat tedensko. Potrebe po 
edukaciji so vedno večje. Trenutno se izobražujejo bol-
niki, ki se zdravijo za osteoporozo s subkutano aplikacijo 
zdravila, ter bolniki, ki se zdravijo zaradi prevelikega ali 
premajhnega izločanja rastnega hormona. Nujno potre-
bujemo še dodatno edukacijo za bolnike z metabolnimi 
težavami ter bolnike, ki se zdravijo zaradi Addisonove 
bolezni. Seveda pa bo možno naše bolnike dodatno 
opolnomočiti z znanjem samo z dodatnim zdravstve-
nim kadrom.
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Razvoj diabetološke ambulante v 
Ljubljani

Prvi zapisi o sladkorni bolezni segajo v tisočletje pred 
našim štetjem. Zapisi o zgodovini zdravljenja na sloven-
skem pa v prejšnje stoletje. O samih začetkih bolnišnič-
nega zdravljenja v Ljubljani si lahko preberemo:
»Zahvala za ustanovitev bolnišnice v Ljubljani gre Jožefu 
II., ki je leta 1786, dve leti po svojem obisku v Ljubljani, 
na katerem se je zavzel za ustanovitev bolnišnice, pod-
pisal odlok o ustanovitvi Civilne bolnice v Ljubljani. Za 
bolnišnico so določili samostan diskalceatov na Ajdov-
ščini. Vodenje so prevzeli usmiljeni bratje iz Trsta. Ko so 
Francozi leta 1813 zapustili Ljubljano, je bolnišnico na 
Ajdovščini prevzela mestna občina, leta 1849 pa dežela 
Kranjska. Leta 1865 je bila na Poljanah odprta otroška 
bolnišnica.
Ker zgradba stare Civilne bolnice ni več zadoščala za vse 
bolnike, je deželni zbor leta 1888 ukazal izgradnjo nove 
bolnišnice. Izgradnja nove, Deželne bolnice se je priče-
la 1893, dokončana pa je bila 1895. Zgrajena je bila v 
paviljonskem sistemu, v njej pa je bilo 568 postelj. Prvo 
leto delovanja je bolnišnica sprejela 5.420 bolnikov, leta 
1911 pa je število naraslo na 10.479. Bolnišnica je imela 
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centralno parno kurjavo, parno kuhinjo in pralnico ter 
električno centralo.
Med obema vojnama je skrb za zdravstvo od deželne 
vlade v Ljubljani prevzela osrednja vlada v Beogradu, ki 
je sicer kupila zgradbo za žensko bolnišnico, za izgra-
dnjo novih ali razširitev starih pa ni skrbela. Leta 1927 je 
bolnišnico prevzela v upravljanje ljubljanska oblastna sa-
mouprava, kar je bila za bolnišnico nedvomno koristno, 
saj so bili nemudoma narejeni načrti za preureditev in 
dograditev bolnišnice. Število bolnikov je po letu 1918 
naraščalo in doseglo število 15.000 bolnikov letno. Tako 
je ostalo do leta 1927, ko je število bolnikov začelo hitro 
rasti. Leta 1938 je bilo sprejetih že 31.419 bolnikov, leta 
1940 pa že 35.600.«
(Vir: https://www.kclj.si/index.php?dir=/ukc_ljubljana 
/o_nas/zgodovinski_mejniki, dostop 12. 6. 2018)
Med nami je nekaj zdravstvenih delavcev, ki so začeli 
svoje službovanje na diabetološkem oddelku v drugi po-
lovici dvajsetega stoletja. Ena od njih  je višja medicinska 
sestra Ljuba Tabernik. Delo v ambulanti  za sladkorne 
bolnike je začela leta 1959. V teh letih je ambulanta de-
lovala po nazorih dispanzerske dejavnosti, bolniki so na 
pregled prihajali nenaročeni v množičnem številu. »Ni 
bilo redko, da je do desete ure zjutraj prišlo med 50 in 
100 bolnikov,« nam je zaupala v pogovoru. »Vsem smo 
najprej vzeli vensko kri, jo poslali na preiskavo in čakali 
na izvide. Bolnik so bili nekaj ur prosti, po 13. uri pa so 
imeli pogovor z zdravnikom.« Tabernikova se spominja, 
kako so jemali kri brez rokavic, s steklenimi brizgalkami 
in velikimi iglami. Veliko materiala za odvzem krvi se je 
nabralo vsak dan, vse je bilo treba očistiti in pripraviti za 
sterilizacijo, saj so že naslednji dan potrebovali sterilni 
material za nove stotine bolnikov. Med letoma 1959 in 
1964 je ambulanta za sladkorne bolnike delovala v »Slad-
kem kotičku« na stari Interni kliniki na Zaloški cesti. Po 
letu 1964 je ambulanta delovala v 1. nadstropju prosto-
rov današnje Poliklinike v Ljubljani. Kasneje so dejavnost 
ambulante preselili v pritličje Poliklinike. O tej selitvi kroži 
anekdota. Interes za prostore je bil že takrat velik, zato 
sta diabetološkim ambulantam obljubljene prostore tudi 
ponoči  čuvala dr. Kocjančičeva in dr. Koselj. 
Sprva je ambulanta za sladkorne bolnike delovala v okvi-
ru Internističnih ambulant. »Bolniki so bili na vrsti tako, 
kot so prišli, prinesli so urin, dali kri, potem pa največkrat 

Ljuba Tabernik, ena prvih slovenskih 
edukatork
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odšli na tržnico ali drugih opravkih, dokler nismo dobi-
li izvidov, ki so bili podlaga za pregled pri zdravniku,« 
pravi Tabernikova. Šele kasneje so bili bolniki naročeni 
po urah. Gneči, ki je nastala zjutraj v ambulanti za slad-
korne bolnike, je pogosto sledilo prerivanje in borba za 
ugodno mesto v čakalni vrsti. Še posebno bolniki, ki so 
se zdravili z inzulinom, so trdili, da morajo biti na vrsti 
prej, saj si morajo dati inzulin ali jesti, ker so si inzulin že 
dali. Visoke vrednosti sladkorja v krvi so navadno botro-
vale sprejemu v bolnišnico. »Če je imel bolnik sladkor 
15–20 mmol/l, sem poklicala na oddelek in se dogovo-
rila za sprejem. Mnogi bolniki so v bolnišničnem okolju 
spoznali, da z ustrezno prehrano zdravljenja z inzulinom 
sploh ne potrebujejo!« nam zaupa Tabernikova. 
Bolniki so v ambulanto prihajali na 1–3 mesece, običaj-
no vsaj trikrat na leto. Nekateri so prihajali na pol leta, 
še posebno, če je bila sladkorna bolezen dobro urejena. 
Kontrolni pregled v diabetološki ambulanti je trajal ves 
dan, saj so zadnji bolniki odšli iz ambulante po 20. uri. 
Takratni zdravniki v ambulanti so bili dr. Merčun, dr. Pu-
šenjak, dr. Mahkota, dr. Košuta, dr. Kržičeva, kasneje pa dr. 
Koselj, Mravlje in Medvešček. Od medicinskih sester velja 
za pionirko edukatorko naša sogovornica Ljuba Taber-
nik, ob njej je delovala medicinska sestra Fani Stopar, na 
oddelku Zorka Pevec, kasneje Duška Vreg, Irena Poljšak, 
Anica Cotman in druge. 
Sladki kotiček, kasneje ambulantna dejavnost za bolnike 
s sladkorno boleznijo, je sprva deloval trikrat na teden, 
kmalu pa zaradi velikega števila kar vsak dan. 
Ljubljanska ambulanta za sladkorne bolnike je pokrivala 
celo osrednjeslovensko regijo, vključujoč Kočevje, Idrijo 
in Trbovlje. Edukacija je bila možna le »spotoma«, ne-
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kaj več o prehrani so bolniki slišali okoli poldneva, ko so 
skušali oblikovati čim bolj homogene skupine za pouk o 
prehrani. Leta 1972 je izšla knjižica o prehrani za bolni-
ke s sladkorno boleznijo dr. Košute. Literature za bolnike 
do takrat ni bilo. Kot dietetik je pri načrtovanju »diete« 
sodelovala Pirčeva, dietetičarka klinike. 
Začetkov edukacije se Tabernikova spominja kot sveto-
vanja ob jemanju krvi. V nekaj minutah so bolniki spre-
govorili o svojih težavah in iskali nasvete, kako naprej. Ve-
liko je bilo vprašanj, kaj se lahko je in kaj ne, katera hrana 
ni priporočljiva  in katera hrana »čudežno zniža sladkor«. 
Ljuba Tabernik in Anica Cotman sta po nove informacije 
odšli na kliniko Vuk Vrhovac v Zagreb. V klinični praksi sta 
se izpopolnjevali 14 dni. Bolnike so najbolj poučevali o 
hipoglikemiji, kadar je bil sladkor v krvi v več pregledih 
zapored visok, so spregovorili o poznih zapletih. Stro-
go so odsvetovali sladkor in sladkarije. Bolniki so veliko 
spraševali, zelo so se zanimali, se spominja Tabernikova. 
»Ker smo delali kot tim, skupaj zdravnik in medicinska 
sestra, smo se od njih veliko naučile. Če česa nismo ve-
dele, smo vprašale zdravnika, saj literature o zdravstveni 
negi bolnika s sladkorno boleznijo ni bilo.« Bolnikom so 
znali povedati, da gre za neozdravljivo bolezen, s katero 

Oddelek za ambulantno 
diabetološko dejavnost 
na Vrazovem trgu v Ljubljani
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se lahko živi. Z medicinskimi sestrami so bolniki radi go-
vorili, saj so jim dale napotke na razumljiv način.  
V teh letih se o zdravi prehrani ni govorilo, poznali so 
diete, najbolj znana je bila SOS dieta. »SOS dieta je bila 
nujen ukrep, kadar je bil sladkor visok. Bolniki so bili po-
gosto hospitalizirani, jedli pa so tri dni predvsem jabolka 
in zelenjavo,« se spominja Tabernikova. Pirčeva je pisala 
diete za bolnike, ob dietah je bilo napisanega tudi nekaj 
več o tem, kaj je sladkorna bolezen in kakšne so posle-
dice slabo zdravljene sladkorne bolezni. Bolnikom je bila 
pogosto predpisana dieta 800 kcal, hipokalorična. Dr. Ko-
selj je kasneje soavtor hipoproteinske diete za bolnike, ki 
so že imeli okvarjene ledvice. 
Pomembna prelomnica za zdravljenje in edukacijo je 
bila nova preiskava, glikirani hemoglobin ali HbA1C. V 
Ljubljani se tovrstni testi izvajajo od leta 1984. Taberni-
kova pripoveduje, koliko negodovanja je bilo ob tem, saj 
so bolniki kljub slabemu povprečju zatrjevali, da se navo-
dil striktno držijo, in s tem skušali banalizirati preiskavo. 
Zgodovinski mejnik je bil tudi ustanovitev ambulante za 
diabetično stopalo, leta 1989. Število bolnikov je iz leta 
v leto naraščalo, na tem naslovu je delovalo vedno več 
timov, prostorska stiska je bila nevzdržna. Začasna rešitev 
je bila v letih po 2003 ustanovitev dnevne bolnišnice, kar 
je predstavljalo podaljšek ambulante za uvajanje inzulin-
ske terapije. V delokrog ambulantne dejavnosti so priha-
jale vedno nove in nove dejavnosti. Poleg vse večjega 
števila pregledov očesnega ozadja, uvajanja zdravljenja 
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z inzulinsko črpalko, edukaciji o funkcionalni inzulinski 
terapiji se je množično povečal delež nosečnic z no-
sečnostno sladkorno boleznijo. Vse skupaj je kričalo po 
novih večjih prostorih, tako se je ambulanta v letu 2012 
iz borih 200 m2 na Njegoševi 4 preselila v staro pedia-
trično kliniko na Vrazovem trgu na 1500 m2. Prostori so 
sodobno prenovljeni in opremljeni dejavnosti primerno.
Danes to ni več diabetološka ambulanta, temveč Od-
delek za ambulantno diabetološko dejavnost. Zaposle-
nih je čez 25 zdravstvenih strokovnjakov. Oddelek za 
ambulantno diabetološko dejavnost vodi dr. Marjeta 
Tomažič, nadzorna medicinska sestra je Melita Cajhen. 
Nabor dejavnosti je pester, pogosto naenkrat deluje pet 
zdravnikov, sedem medicinskih sester edukatork, enota 
za diabetično stopalo z eno do dvema medicinskima 
sestrama, ambulanta za funkcionalno diagnostiko z di-
plomirano medicinsko sestro in ambulanta za slikanje 
očesnega ozadja, kjer se medicinske sestre izmenjujejo.  
Dnevno se v ambulanti zvrsti tudi do dvesto bolnikov.
Tabernikovo smo povprašali, kako ocenjuje spremembe 
v teh letih? »Razlike so velike. Včasih je v ambulanti delo-
val le en tim, vse smo se zmenili ob kavi, vem, da danes 
težko najdete časa za nujne sestanke in izobraževanja. 
Razvoj je v zadnjih dveh do treh desetletjih bliskovit. Bol-
niki si pretežno sami merijo sladkor, o bolezni veliko več 
vedo, verjetno je tudi manj zapletov.« 

Viri:
Intervju z Ljubo Tabernik v avgustu 2018.
Ustni viri zaposlenih na Kliničnem oddelku za endokri-
nologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana.
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Andreja Žnidaršič

Zgodovina Ambulante  
za sladkorne bolnike 
Splošne bolnišnice Novo mesto

Splošna bolnišnica Novo mesto je regionalna bolnišni-
ca, ki skrbi za okrog 132.000 prebivalcev novomeške, 
črnomaljske, metliške, trebanjske in delno krške občine, 
z nekaterimi dejavnostmi pa pokriva tudi del brežiške in 
sevniške občine.
Bolnišnica opravlja specialistično-ambulantno dejavnost, 
dializno dejavnost ter dejavnost primarnega zdravstva – 
ginekološko dejavnost. Ima vse oddelke in specialistične 
ambulante razen psihiatričnega in onkološkega oddelka 
ter ambulante nuklearne medicine.
V hospitalni dejavnosti je bil v letu 2016 program reali-
ziran na 376 posteljah. V bolnišnici se je zdravilo 21 891 
bolnikov. V specialistično-ambulantni dejavnosti je bilo v 
letu 2016 realiziranih 196.985 obiskov. V letu 2016 je bilo 
v bolnišnici 1226 porodov.
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Novo mesto 
je bil ustanovljen s sklepom Vlade republike Slovenije 

Pogled na bolnišnične zgradbe. 
Razglednica je nastala okoli leta 
1900.



85

leta 1993, in sicer za opravljanje specialistično-ambulan-
tne dejavnosti, bolnišnične in lekarniške dejavnosti (1).

Zgodovina bolnišnice
Novo mesto (Rudolfswerth) pa je imelo verjetno že od 
svoje ustanovitve (1365) mestni špital. To ni bila bolni-
šnica v današnjem smislu, pač pa kraj za oskrbovanje 
obubožanih in ostarelih meščanov (2). Novomeščani in 
starejši zaposleni bolnišnici še vedno rečejo špital.
Gradič Neuhof (Novi dvor) je v drugi polovici 16. stoletja 
pozidal baron Wolf Adam Mordax, za njim so bili še dru-
gi lastniki. V gradiču Neuhof (Novi dvor) je po preselitvi 
iz Ljubljane v Novo mesto s svojim soprogom vse do 
smrti živela Prešernova pesniška muza Julija, roj. Primic 
(1816–1864). Janez Trdina v eni izmed svojih zgodb z 
naslovom Doktor Prežir pripoveduje, kako so ubogo Ju-
lijo dražili in strašili novomeški študenti, ki so ponoči s 
čolnov pod njenim oknom prepevali Prešernovo pesem 
Pod oknom (Luna sije, kladvo bije, trudne, pozne ure 
že, pred neznane srčne rane meni spati ne puste. Ti si 
kriva, ljubezniva deklica neusmiljena, ti me raniš, ti mi 
braniš, da ne morem spat doma …). Gradič je danes del 
zgradbe internega oddelka Splošne bolnišnice v Novem 
mestu. Enonadstropno stavbo pravokotnega tlorisa krasi 
lep kamnit portal (3). 
Na tem grajskem posestvu je red usmiljenih bratov 1892 
grad sam preuredil v samostanske prostore in začel do-
zidavo bolnice (3). Uradni začetek bolnišnice v Novem 
mestu sega v leto 1894, ko je bila v Kandiji odprta moška 
bolnica z 22 posteljami (1). Takrat je v Novem mestu žive-
lo 1945 prebivalcev (2). Pokrajina je leta 1894 dobila žele-
znico do Novega mesta, mesto pa leta 1901 vodovod z 
zdravo pitno vodo (2). Leta 1909 je v tako imenovanem 
konventu zasvetila električna luč (2).
S prvo dozidavo nove stavbe junija 1898 je bolnišnica 
dobila dodatnih 80 postelj (2).
 V tej rumeni hiši so še danes nekateri internistični oddel-
ki z internistično intenzivno nego. V tej stavbi so bili tudi 
začetki Ambulante za sladkorne bolnike.
Leta 1908 je bila zgrajena stavba na levem bregu reke 
Krke, kjer je nastala ženska bolnišnica s 66 posteljami, po-
zneje pa s 100 posteljami (1). Naslednja večja pridobitev 
bolnišnice je sledila šele po vojni, ko je bil v gradu Kamen 
leta 1953 odprt pljučni oddelek s 93 posteljami. Od leta 

Internistični del bolnišnice  
Novo mesto



86

1954 do 1961 je bilo opravljenih več adaptacij obstoječih 
zgradb. V teh letih je bil zgrajen tudi podzemni hodnik 
med stavbami na desnem bregu reke Krke (1). 
V letih 1958 do 1959 je bila zgrajena nova stavba poleg 
ženske bolnišnice, ki je bila namenjena rehabilitaciji. Ko-
nec leta 1961 je imela bolnišnica 436 postelj (1).
Zelo veliko je bolnišnica pridobila leta 1965, ko je bil dog-
rajen prvi del stavbe za kirurgijo, kjer sta našla mesto še 
pediatrični in radiološki oddelek. Z dokončanjem nove 
kirurške stavbe 1971. leta je bolnišnica dobila možnosti 
za okulistično, dermatološko in nevrološko dejavnost. 
Nove prostore pa so dobili tudi otroški oddelek, transfu-
zija in patologija (1). V času od 1977 do 1979 je bolnišnica 
dobila še nove stavbe za kuhinjo, pralnico in kotlovnico 
ter še dodatne podzemne hodnike, ki povezujejo vse 
stavbe bolnišnice, vključno z Zdravstvenim domom 
Novo mesto, ki je v neposredni bližini (1).
Glede na to, da je 100 let stara stavba na levem bregu 
reke Krke, zgrajena kot ženska bolnica, odslužila, je bila 
leta 1997 zgrajena nova stavba (1). V to stavbo »nove 
porodnišnice« se je leta 2006 preselila v vhod 4, v pritličje 
Ambulanta za sladkorne bolnike.

Pričevanja
Evidentirani začetki obravnave sladkornih bolnikov sega-
jo v leto 1950, ko je bila že nastavljena Evidenčna knji-
ga. Leta 1953 so začeli uporabljati kartončke sladkornih 
bolnikov (rjave) in takrat so v bolnišničnem laboratori-
ju delali krvni sladkorji. Od leta 1971 so začeli rutinsko 
pregledovati krvni sladkor tudi vsem bolnikom, ki so 
prihajali v internistično ambulanto, pa tudi hospitalizi-
ranim bolnikom. Takrat so bolnike s sladkorno boleznijo 
obravnavali različni internisti v sklopu internistične am-
bulante. Najprej enkrat tedensko, ker pa jih je bilo vse 
več, več dni v tednu. Prva zdravnica, ki se je s posebno 
vnemo in načrtneje ukvarjala z diabetiki, je bila dr. Erna 
Primožič (okoli leta 1958). Že takrat so poročali o pre-
majhnih in neprimernih ambulantnih prostorih (2). Kra-
tek čas je z njo delala še dr. Mirjan Jambrek. V ambulanti 
je deloval tudi dr. Maks Fornazarič, ki je leta 1986 umrl 
na delovnem mestu. Takrat se je ravno zaposlil (1985) 
dr. Milivoj Piletič in je moral kot začetnik hitro prevzeti 
vodstvo novonastajajoče ambulante, ki se je hitro širila. 
Med njegovo približno enoletno odsotnostjo je na od-

Ambulanta za sladkorne bolnike, 
vhod 4 v pritličju
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delku in v ambulanti pomagal dr. Matjaž Vrtovec iz UKC 
Ljubljana. Pravo ambulantno delo za sladkorne bolnike 
se je začelo leta 1985, ko je ambulanta začela samos-
tojno delo in strmo napredovala. V tistih letih je bil zelo 
aktiven še dr. Zvonko Babič, žal prekmalu pokojni. Leta 
1986 je prišla še dr. Bojana Vukelič. V letih 1996–2009 je 
delala v ambulanti dr. Živana Kavčič. Dr. Vanda Kostevc 
Zorko se je timu pridružila leta 2009 . Prišla je iz Splošne 
bolnišnice Brežice, kjer je začela v tamkajšnji Ambulanti 
za sladkorne bolnike delati že leta 1975. Tam so takrat 
po njenih besedah pod vodstvom dr. Koselja že imeli 
približno 300 registriranih bolnikov. Timu se je pred šesti-
mi leti pridružila dr. Angela Hribar, za njo še dr. Snežana 
Žikić. Vmes pa smo bili veseli sicer kratkega sodelovanja 
z dr. Karin Kanc in dr. Katarino Vukelić. Od leta 1986 je 
predstojnik ambulante primarij dr. Milivoj Piletič, ki je od 
leta 2016 tudi strokovni direktor bolnišnice. 
Prva medicinska sestra v ambulanti je bila Dragica Ur-
bančič, ki je leta 1989 odšla iz bolnišnice. Srednja me-
dicinska sestra Kati Hercigonja se je zaposlila leta 1971 
na internističnem oddelku in je leta 1984 začela redno 
delati v Ambulanti za sladkorne bolnike. Z njo je delala 
nekaj časa še višja medicinska sestra Polona Umek. Tako 
je na začetku delovanja leta 1985 ambulanta že delala 
vsak dan z enim zdravnikom, eno višjo, eno srednjo me-
dicinsko sestro in administratorko. Delali so v pritličju 
stare ,,rumene,, internistične bolnišnice v majhnih pro-
storih. Kati Hercigonja se spominja, da so vsi pacienti 
takrat na pregled prihajali zjutraj od 7.00 do najkasne-
je 8.30. Vsi so morali biti strogo tešč. Vzeli so jim kri in 
jim takoj tam aplicirali še njihov inzulin, ki so ga imeli 
s seboj. Takrat so imeli samo kratki in dolgi inzulin, ki 
so si ga prav tako dajali zjutraj. Po tem so bolniki jedli 
(vsak se je znašel po svoje). Po 10. uri, ko so bili nareje-
ni laboratorijski izvidi krvnih sladkorjev, jih je sprejel še 
zdravnik. V kartončke bolnikov in v ambulantne karto-
ne so vpisovali bolnikovo telesno težo, izvide krvnega 
sladkorji in urina, šele nekaj let kasneje še krvni tlak. Že 
takrat so se utapljali v delu, ker je bilo vsak dan okli 25 
do 35 bolnikov. Kati je povedala, da je v tisti letih videla 
ogromno hudih hipoglikemij, ker so si inzulin dajali po 
fiksni shemi. Kakor je zdravnik določil, tako so si bolniki 
dajali inzulin vse do naslednjega pregleda, ker pač ni 
bilo možnosti samokontrol. 
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Na začetku dela v ambulanti so bile poleg zdravnika in 
bolnika še medicinska sestra ali administratorka, ker je 
bilo treba sproti pisati recepte, šteti zdravila (takrat sta 
bili smo dve vrsti tablet za sladkorno), na zadnjo stran 
napotnice so pisale številke za obračune, da jih je raču-
novodstvo lahko obračunalo. Poleg tega so vodili regi-
ster, knjigo naročanja … Takratno zdravstveno vzgojo so 
izvajali večinoma mimogrede in po potrebi. 
Bolnikov je bilo vse več, tudi takih z zapleti. Situacija je 
dozorela za nove korake. Vizionarski dr. Piletič si je priza-
deval za razvoj ambulante. Začeli so načrtovati edukacijo 
kadra in bolnikov. Vse bolj se je kazala potreba po znanju. 
Leta 1988 so se sestre začele udeleževati seminarjev (Za-
greb, Kumrovec …) in od takrat so bile redne udeležen-
ke na vseh predavanjih oz. izobraževanjih, ki so jih med 
sodelavci predajale naprej.
Višja medicinska sestra Jožica Rolih je prišla v ambulan-
to leta 1987. Pred tem je učila praktični pouk na Srednji 
zdravstveni šoli v Novem mestu. Ker so bili to začetki 
ambulante, je bila en mesec v Ljubljani na Polikliniki na 
izobraževanju. Imela je močan pedagoški duh in je res-
no začela zdravstveno vzgojo bolnikov. Ker so bili am-
bulantni prostori majhni, so pridobili še prostor v starem 
konventu in tam izvajali začetno zdravstveno vzgojo v 
majhnih skupinah, potem pa so jih redno vabili še na indi-
vidualna srečanja. Skupaj s Kati sta se intenzivno pripravili 
na edukacijo, ki je potekala vsak dan. Na edukacijo so 
vabili še vse ,,stare,, paciente, ki edukacije niso bili deležni 
ob odkritju sladkorne bolezni. Uvajanje inzulina je v tistih 
letih potekalo samo tako, da so bolniki bivali v bolnišnici 
tudi po 14 dni in so prihajali v ambulanto na učenje. Jo-
žica je povedala, da je bilo v začetku njenega delovanja 
v ambulanti za uvajanje inzulina za bolnike zelo stresno. 
Uporabljali so še brizge, sicer že plastične, in inzulinske 
iglice. Edukacijsko gradivo so si na začetku natipkale 
same. Ves čas uporabljale modelčke za hrano. Na trgu so 
se kmalu pojavile knjige o sladkorni bolezni. S pojavom 
prvih inzulinskih peresnikov je prišlo tudi več literature. 
Velik korak v napredku ambulante je bil leta 1995, ko se 
je začel uvajati inzulin tudi ambulantno in bolniki niso 
bili več hospitalizirani. Na okulistične preglede so bolnike 
napotovali ves čas delovanja ambulante, vendar v prvih 
letih samo tiste, ki so imeli težave. Šele nekje okoli leta 
2000 so začeli bolnike redneje in sistematično pošiljati 
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na okulistične preglede. V letu 2015 pa je v Bolnišnici 
Novo mesto začela delati Ambulanta za diabetično re-
tinopatijo, kjer sistematično pregledujejo vse bolnike s 
sladkorno boleznijo in delujejo tudi preventivno.
Upokojene kolegice se prav tako ne spominjajo, da bi v 
začetkih njihove delovne dobe obravnavali nosečnice z 
gestacijskim diabetesom. Poznale so samo nosečnice, ki 
so imele sladkorno bolezen tipa 1. Od leta 2010 pa je vse 
več nosečnic s sladkorno boleznijo.
Kakšnih 5 let je z Jožico in Kati delala v ambulanti še viš-
ja medicinska sestra Bernarda Štrucelj. Administratorka 
Mara Čeferin pa se je pridružila ambulanti 1993. Isto leto 
so v bolnišnico namestili računalnike s računalniškim 
programom BirPis, kar je spet prineslo nove možnosti.
Ambulanta za diabetično stopalo je kot druga v Sloveniji 
uradno začela delovati leta 1995. Joži, Bernarda in Kati 
so z vzpodbudo in mentorstvom prim dr. Piletiča zače-
li oskrbo diabetičnega stopala. Takrat je prim. dr. Piletič 
naredil list za presejanje za diabetičnega stopala in ga s 
sodelavci začel prvi v Sloveniji sistematično uporabljati. 
Pred tem se ne spominjajo, da bi gledali stopala, niti se 
ne spominjajo, da so imeli ljudje rane oziroma težave s 
stopali. Verjetno so za to skrbeli njihovi zdravniki in ki-
rurgi. Ko pa so začeli sistematično gledati noge in delati 
presejalne teste za diabetično stopala, se je oprlo veliko 
področje. Našli so ogromno ran, pri pacientih pa na za-
četku naleteli na kar velik odpor. Marsikdo ni želel sode-
lovati, niso se želeli sezuvati. Šele ko so se ljudje navadili 
in ko se je razvedelo, da v ambulanti »gledajo noge«, so 
prihajali na pregled pripravljeni in je to potem postalo 
zelo zaželeno. Leta 1995 so vse tri omenjene kolegice 
postale še pedikerke, in od takrat ima ambulanta na voljo 
tudi plačljivo medicinsko pedikuro. Joži se je upokojila 
leta 1998, Kati pa leta 2012. Še vedno delata pedikuro in 
s tem ostajata del našega tima s številnimi življenjskimi 
izkušnjami.
Višja medicinska sestra Hermina Smrečnik je delala v 
ambulanti od leta 1998 do leta 2005. Ponosna je na po-
moč pri organizaciji seminarja Endokrinološke sekcije na 
Otočcu leta 1999.
Leta 1994 se je ambulanti pridruži laboratorij s laboran-
tom Radomirjem Milenkovićem - Čarlijem. To je omogo-
čilo boljši potek dela in po ideji prim. dr. Piletiča boljšo 
raven oskrbe, ki temelji na tem, da narediš oskrbo tam, 
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kjer je pacient. Pacienti so vse opravili na enem mestu 
in s tem niso več toliko časa čakali na obravnavo. Tudi 
urinske preiskave so se delale sproti. Kri so večinoma 
jemali kapilarno. V času, ko bolniki doma še niso imeli 
možnosti samokontrole, so v ambulanti dobili mini he-
parizirane epruvetke. Doma so si sami vzeli kapilarno kri 
in jo naslednji dan prinesli v ambulanto. Tako niso več 
hodili tešč na preglede in po potrebi so se na ta način 
delali profili krvnega sladkorja. To je zelo dvignilo kako-
vost zdravljenja. 
Tisto leto je dobila ambulanta še aparat za glikirani he-
moglobin, kar je prineslo nove poglede in način obravna-
ve v ambulanti. Bolnikova dokumentacija se je zamenjala 
z novimi kartoni. Čarli je bil velika pomoč pri edukaciji, 
sploh na začetku uporabe glukometrov. Spominja se, da 
so bili začetki pred 26 leti. Takrat je bilo za bolnike to 
resnično težko. Nekaj povsem novega je bilo tudi, da so 
postajali samostojnejši v vodenju svoje bolezni.
Laborantka Julita Matkovič je Čarlija nadomeščala v am-
bulanti vse od začetka, po njegovi upokojitvi pa je še z 
dvema kolegica stalna članica našega tima. Diplomirana 
medicinska sestra Tjaša Janjoš se je ambulanti pridružila 
leta 1996 v času največjega razcveta ambulante. Tjaša 
pravi, da je ambulanta kot podjetje, ki je začelo v garaži, 
danes pa je velika napredna tovarna. Vsi v timu so se 
zavzeto udeleževali vseh izobraževanj. Medicinske sestre 
so bile zelo ponosne na aktivne udeležbe na seminarjih 
doma in v tujini, predvsem na Tjašino predstavite pos-
terjev na FEND-u že leta 2000 v Izraelu, na temo odkriva-
nje rizičnosti za razvoj diabetičnega stopala in nadaljnji 
ukrepi. Sledile so še predstavitve v Atenah in Glasgowu. 
V Amsterdamu je predstavila poster o vodenju titracije 
inzulinske terapije s strani medicinskih sester, kar je bilo 
za nas sestre edukatorke velik dosežek. Tjaša je tudi so-
avtorica Kurikuluma za edukacijo. 
Začrtano pot edukacij je prim. dr. Piletič nadgradil s FI-
T-om in ga začel prvi Sloveniji izvajati po načelih takrat 
najaktualnejše Kinge Howorke leta 1999. Takrat še ni bilo 
dolgodelujočih bazalnih inzulinov, tako da se je FIT izva-
jal še z NPH inzulinom trikrat na dan. Tjaša se spominja, 
da je samostojno prvo pacientko educirala za FIT poleti 
2000. Takrat je tudi že nastal edukacijski FIT karton s po-
tekom edukacije in evalvacije. Po tem je Tjaša pripravila 
še druge edukacijske kartone in se ni več uporabljal roza 
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vložni karton. Pripravila je tudi karton za Ambulanto za 
diabetično stopalo. Vso te dokumente še vedno upo-
rabljamo. 
Skupaj z diabetološkim timom iz zdravstvenega doma 
Koper je bil izdelan tudi protokol za oskrbo novo odkritih 
sladkornih bolnikov (2009). V naši ambulanti ta protokol 
zaradi različnih strategij zdravnikov nekako ni zaživel. Si 
pa želimo pripraviti še kakšen protokol oziroma klinično 
pot, ki bi optimizirala delo v ambulanti. 
Leta 2006 se je v ambulanti začelo intenzivno uvajanje 
NPH inzulinov. Ker je bilo pacientov veliko, sta z dr. Pile-
tičem naredila protokol prve uvedbe inzulina in uvajanje 
le-tega v skupinah v treh srečanjih. Ta so se nadaljevala s 
kontrolo pri medicinski sestri po 3,6 in 9 mesecih, vmes 
pa so bile telefonske edukacije. Začetki uvajanja inzulina 
2005 so bili velik korak v edukaciji in v samostojnosti 
medicinskih sester pri vodenju skupin, samostojni titra-
ciji inzulinov in vodenju pacientov na inzulinski terapiji, 
seveda s supervizijo zdravnikov. Po letu 2006 take sku-
pinske edukacije redno izvajamo in pridobili smo tudi 
prve spodbudne rezultate. 
Ambulanta je veliko izkušenj in znanja pridobila tudi z 
izvajanjem mednarodnih kliničnih študij. Prva in velika 
študija (Takeda) se je zaključila leta 2002, po tistem pa so 
postale take študije izziv še naprej vse do danes. 
Tjaši sem se leta 2006 pridružila dipl. med. sestra Andreja 
Žnidaršič z izkušnjami v edukaciji iz Zdravstvenovzgoj-
nega centa Zdravstvenega doma Novo mesto. Skupaj 
s Tjašo in Kati smo utrjevale in nadgrajevale pot ambu-
lante z edukacijami in ambulante za diabetično stopalo. 
Dipl. med. sestra Bernarda Bobič je iz dialize prišla v naš 
tim leta 2013. Kot zamenjava za upokojene kolegice sta 
v ambulanto je prišli zdravstveni tehnici Zdenka Škedelj 
(2008) in Metoda Gorenc (2015). 
Tako so zdaj v našem timu 5 zdravnikov specialistov in-
ternistov, 3 dipl. med. sestre, 2 zdravstveni tehtnici, labo-
rantka in administratorka.
Prim. dr. Piletič vidi ambulanto na sekundarnem nivoju 
v prihodnosti kot specializirano ambulanto za inzulinske 
terapije, za uvajanje novih možnih terapij, kot razisko-
valni in edukacijski center, ki bo sodeloval s primarnim 
nivojem.
Največja in najkakovostnejša vrednota je timsko delo in 
partnerski odnos med zdravniki in medicinskimi sestrami 
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kot strokovnjaki na svojem področju. V tem duhu se roje-
vajo nove ideje in vizije, ki peljejo ambulanto na zavidlji-
vo raven oskrbe sladkornih bolnikov. Vsi pa radovedno, 
z upanjem in načrti zremo v prihodnost.
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Marija Škafar

Zgodovina edukacije v UKC 
Maribor

Ustanovitev diabetološke ambulante v Mariboru sega v 
leto 1956. Za to je zaslužen prof. dr. Milan Černelč, dr. med. 
Z zdravljenja v internističnih ambulantah je preusmeril 
okrog 600 diabetičnih pacientov v novo nastalo ambu-
lanto. Endokrinološki in hematološki pacienti so imeli 
skupen odsek na internem oddelku od leta 1965. Nje-
gov predstojnik je bil prof. dr. Milan Černelč, čigar pio-
nirsko delo za razvoj hematologije in endokrinologije v 
Štajerski regiji je prekinila mnogo prezgodnja smrt leta 
1972. Takrat je vodenje odseka prevzel prim. Ivo Mihev, 
dr. med.
V diabetološki ambulanti in hemato-endokrinološkem 
oddelku internega oddelka sta takrat službo opravljali 
medicinski sestri Silva Ferk in Marija Gorenjak. Bili sta 
prvi, ki sta po svojih močeh in z znanjem skrbeli, da sta 

Osebje Endokrinološkega oddelka z 
diabetološko ambulanto, 1. 10. 2016
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paciente usposobili za samostojno življenje s sladkorno 
boleznijo. Po pripovedovanju Marije Gorenjak je ambu-
lanta delala vsak dan med 11. in 14. uro.
Uvedba inzulinskega zdravljenja je potekala v bolnišnici 
na hemato-endokrinološkem odseku internega oddelka. 
Poleg aplikacije inzulina sta morali paciente naučiti ste-
rilizacije pripomočkov za aplikacijo. Brizgalke in igle za 
aplikacijo so prekuhavali v destilirani vodi. Marija Gore-
njak je povedala, da je to največkrat počela v popoldan-
skem času med opravljanjem dežurstva. Ko ni bilo dela, 
je poklicala paciente in jih poučevala. Spomni se neke 
posode – »kozice«, v kateri so opravljali to prekuhavanje 
oziroma sterilizacijo. Spominja se, da kljub preprostemu 
načinu zagotavljanja sterilnosti ni bilo infekcij na mestih 
vboda igle. Bila pa je večja možnost napak pri pravil-
nem odmerjanju enot inzulina. Po odpustu iz bolnišnice 
so velikokrat morale aplikacijo prevzeti še patronažne 
medicinske sestre. Ob nedeljah, ko je potekala dežurna 
služba tudi na patronaži, so pacienti, ki so stanovali v 
bližini bolnišnice, prišli kar na oddelek, da so lahko imeli 
prej zajtrk. Patronažna služba ni zmogla vsem zagotoviti 
aplikacije inzulina v primernem času.
Na oddelku je bil vpeljan točen urnik dela. Ob 6.30 je 
potekala aplikacija inzulina, ob 7.00 je bil zajtrk, ob 10.00 
malica, kosilo ob 12.30, ob 16.00 popoldanska malica, 
večerja ob 18.00, ob 22.00 še skodelica mleka. Pacientom 
so sproti tehtali kruh, prav tako ostali škrob pri kosilu in 
večerji. Zanimivo, da so jim tehtali tudi porcije mesa pri 
obrokih, saj so ga dobili na oddelek v večjih kosih.
Glavna sestra endokrinološkega odseka, Marija Gorenjak, 
je zavzeto poučevala paciente o vsem, kar so morali ve-
deti. Leta 1971 je specializacijo iz interne medicine op-
ravil Stipe Čokolić, dr. med., ki je že ves čas opravljal delo 
na hemato- endokrinološkem odseku. Leta 1972 je bil 
premeščen v diabetološko ambulanto v Sodno ulico 13. 
Tako ni imel neposrednega stika s hospitaliziranimi pa-
cienti in je opravljal le ambulantno službo. V ambulanti 
je takrat začela delati tudi medicinska sestra Bernarda 
Janžekovič. Kasneje je študirala ob delu in končala Višjo 
šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani. Skupaj z njo je 
delala še administratorka Marija Duh, ki je skrbno izpi-
sovala zahtevane podatke na takratnih kartotekah. Kar-
toteke so začeli urejati po številčnem sistemu. Dnevno 
so pregledali okrog dvajset pacientov. Vsa edukacija je 
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potekala sproti. V tem obdobju so vsako leto na novo 
registrirali 50–100 pacientov.
Za potrebe diabetološke ambulante je bila ustanovljena 
posebna očesna ambulanta za diabetike. Danes deluje 
ambulanta za presejanje diabetične retinopatije in več 
zasebnih očesnih ambulant tako, da so vsi pacienti lahko 
preventivno pregledani enkrat letno, po potrebi pa tudi 
ustrezno zdravljeni.
Leta 1979 se je diabetološka ambulanta preselila na in-
terni oddelek. Prostori sicer niso bili idealni, je bilo pa 
lažje, ker je bil v neposredni bližini takrat že samostojni 
odsek za endokrinologijo in diabetologijo. Njegov pred-
stojnik je bil Stipe Čokolić, dr. med., glavna sestra pa me-
dicinska sestra Marija Gorenjak. Odsek je imel 16 bolniš-
kih postelj. Pacienti so oddajali vzorce krvi v centralnem 
bolnišničnem laboratoriju. Še danes je tako. Leta 1974 
je delo na endokrinološkem oddelku začel opravljati še 
Martin Medved, dr. med. Specialistični izpit je opravil leta 
1978. Dva zdravnika sta tako pokrivala redno ambulan-
tno delo in delo na odseku za endokrinologijo in diabe-
tologijo. Število pacientov s sladkorno boleznijo je zelo 
naraslo, zato je bil leta 1975 sprejet še Gorazd Kerum, dr. 
med. Leta 1983 je odšel v Zagreb na Zavod za diabetes 
»Vuk Vrhovec«.
V tem času je v ambulanto prihajalo med 90–110 paci-
entov dnevno, saj se je število pacientov zelo povečalo. 
Zaradi neobvladljivih razmer sta zdravnika Stipe Čokolić 
in Martin Medved po zgledu zagrebškega Inštituta Vuk 
Vrhovec organizirala izobraževanje za zdravnike splošne 
prakse. Tako so ti vodili paciente, ki so se zdravili z dieto 
ali z dieto in tabletami in niso imeli morebitnih kronič-
nih zapletov. Vsi pacienti na inzulinski terapiji in tisti s 
kroničnimi zapleti so se še naprej vodili v diabetološki 
ambulanti.
Leta 1982 se je odsek za endkrinologijo in diabetolo-
gijo preselil v izpraznjene prostore revmatološkega od-
seka. Število postelj se je povečalo na 26. Leta 1993 se 
je odsek preimenoval v Oddelek za endokrinologijo in 
diabetologijo. Na sedanji lokaciji pa smo od leta 1995. 
To je pomenilo še večjo obremenitev za oba zdravni-
ka, obenem pa tudi boljše pogoje za razvoj stroke. Leta 
1982 je ambulantno delo prevzela medicinska sestra 
Biba Kodba. Višja medicinska sestra Bernarda Janžekovič 
je začela delati na endokrinološko-diabetološkem odse-
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ku. Tudi Biba Kodba se spominja ambulantnega dela z 
80–100 pacienti na dan. Takrat je bilo registriranih 6700 
pacientov. Povprečno dva pacienta na dan sta bila no-
voodkrita in jih je poučevala pravilne prehrane po tabeli 
ADA. Spominja se, da je vedno poudarjala še osebno 
nego s poudarkom na negi nog. Leta 1984 je bil sprejet 
zdravnik Miro Čokolič, dr. med.
Razvoj diabetološke dejavnosti je narekoval tudi izpopol-
njevanje znanja za medicinske sestre, ki so delale na tem 
področju. Tako sta se Biba Kodba in Bernarda Janžekovič 
1983 v Zagrebu udeležili izobraževanja na temo sladkor-
ne bolezni. Vsako leto so potekale sekcije zdravnikov in 
medicinskih sester, ki so delali na področju endokrino-
logije in diabetesa. Spoznavali sta nove načine posre-
dovanja informacij pacientom. Prav tako sta pridobivali 
nova znanja o zdravilih (inzulinu, tabletah), ki so prihajala 
na trg, kar sta lahko uporabili pri svojem delu s pacienti.
Vse več je bilo materiala za enkratno uporabo za apli-
kacije inzulina. Tako je odpadlo poučevanje o prekuha-
vanju – sterilizaciji pripomočkov za aplikacijo inzulina. 
Prihajali pa so novi načini zdravljenja in s tem povezana 
edukacija.
Mariborski diabetologi so si ves čas prizadevali prido-
biti ustrezne prostore za širitev ambulantne dejavnosti. 
Želeli so urediti izobraževanje pacientov, da bi ti pravil-
no živeli s svojo boleznijo. V letih 1990–2004 je vodenje 
endokrinologije in diabetologije prevzel Martin Medved, 
dr. med, ker je Stipe Čokolić, dr. med., odšel v zasluženi 
pokoj.
Leta 1993 se je delu za edukacijske potrebe pridružila 
Marija Škafar, dipl. med sestra. Registriranih je bilo 11.200 
pacientov. Žal nismo dobili novih prostorov za sodoben 
način obravnave pacientov. Pridobili pa smo vsaj prostor 
za izobraževanje. Skupaj z zdravnico Dušanko Hajdinjak, 
dr. med., ki se je poglobila v sladkorno bolezen, smo prip-
ravili program. Program izobraževanja smo poimenovali 
Šola za sladkorno bolne. Izobraževanje je potekalo v sku-
pinah 8–12 bolnikov tri dni v tednu po tri ure.
1. dan:
– Zdravnica je predstavila sebe, medicinsko sestro in na-

men programa.
– Predstavili so se tudi pacienti, povedali, kdo so, kako 

se zdravijo, kako jim je bila odkrita sladkorna bolezen, 
kako s to boleznijo živijo.
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– Dobili so nekaj kratkih vprašanj o sladkorni bolezni in 
zdravljenju – test.

– Zdravnica jim je nato predavala o sladkorni bolezni: 
kaj je sladkorna bolezen, znaki, tipi sladkorne bolezni, 
vzroki, zgodovina sladkorne bolezni, zdravljenje slad-
korne bolezni.

2. dan:
Po tabeli za zamenjavo enakovrednih živil, ki je bila na-
pisana in izdana v knjižici, smo podrobno predelovali 
prehrano z vsemi njenimi posebnostmi in zahtevami. 
Paciente smo prosili, da do naslednjega dne prinesejo 
svoj primer jedilnika za ves dan, ki smo ga tudi pregledali 
in pokomentirali.
3. dan:
Predstavili smo jim akutne in kronične zaplete sladkorne 
bolezni. Z diaprojekcijo smo jim pokazali tudi posamezne 
primere kroničnih zapletov. Na koncu smo se posvetili še 
negi in ogroženosti nog. Dali smo jim vso literaturo, ki je 
bila takrat na voljo. Preko društva diabetikov so kupovali 
knjige o sladkorni bolezni. Na koncu izobraževanja so za 
potrebe evalvacije še enkrat odgovorili na enaka vpraša-
nja kot na začetku. 
Odziv pacientov je bil zelo dober, bili so zadovoljni, da 
smo se z njimi ukvarjali na tak način. V skupini so lahko 
spraševali, povedali o svojih težavah, svoje mnenje in 
dajali predloge. Prav zaradi njihove želje po kontinuiteti 
smo začeli v popoldanskem času posvetovalno ambu-
lanto – »samokontrola«. Prihajali so s svojimi dnevniki 
samokontrole. Zdravnica Dušanka Hajdinjak je rezultate 
pregledala, pokomentirala in pacientu po potrebi sveto-
vala spremembe in ga naročila še na nadaljnjo kontrolo. 
Dr. Hajdinjakova se je leta 2011 upokojila, mi pa smo 
nadaljevali njeno delo in ga opravljamo še danes.
Leta 1995 smo se udeležili tečaja za oskrbo diabetičnega 
stopala. Po opravljenih praktičnih vsebinah smo tudi v 
Mariboru začeli izvajati presejalni test za diabetično sto-
palo in njegovo oskrbo. Pacientom nastavljamo trajno 
merjenje sladkorja v medceličnini. Da vse poteka pravil-
no, moramo paciente poučiti o zahtevanih aktivnostih v 
času trajnega merjenja. Tako se zdravnik na podlagi pri-
dobljenih rezultatov lažje odloča o ustreznosti terapije.
Oskrba pacientov z glukometri in novi načini aplikacije 
inzulina so privedli do tega, da je odpadla potreba po 
hospitalizaciji zaradi uvedbe inzulinske terapije. Možna 
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je dnevna hospitalizacija, ki smo jo začeli izvajati leta 
2004. Povprečno 4–5 dni je potrebno, da pacientu ure-
dimo krvni sladkor. Paciente naročamo vsak teden po 
skupinah 4–5 pacientov. Skupine poskušamo čim bolj 
uskladiti glede na način terapije. Po vnaprej izdelanem 
programu jih educiramo in jih opolnomočimo za sa-
mostojno vodenje sladkorne bolezni. Tudi ta oblika dela 
poteka še danes.
Leta 2004 je postal naš predstojnik prim. Miro Čokolič, 
dr. med., ki to funkcijo opravlja še danes. Z uvajanjem 
funkcionalne inzulinske terapije (FIT) ter s prihodom 
zdravljenja z inzulinsko črpalko je potreba po dodatnem 
zdravstvenem osebju v edukaciji zelo narasla. Leta 2007 
nam je uspelo pridobiti novo medicinsko sestro, Simono 
Sternad, dipl. med. sestro, ki je kasneje opravila še ma-
gisterij iz zdravstvene nege. Zavzeto se je lotila dela po 
vnaprej strukturiranem programu. Pojavljale so se nove 
in nove potrebe po edukaciji nosečnic, reedukacijah pa-
cientov, ki so bili slabo urejeni in so potrebovali nove 
spodbude in spremljanje. Pogosto je treba educirati pa-
ciente pri uvajanju bazalnega inzulina in novih zdravil 
za urejanje sladkorne bolezni, ki se morajo aplicirati s 
pomočjo injekcij. Napisala je navodila za prehranjevanje 

Osebje Endokrinološkega oddelka in 
diabetološke ambulante na ogledu 
proizvodnje zdravil v Leku leta 2010
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Osnovna prehranska priporočila za sladkorne bolnike v 
obliki trganke. Sodelovala je pri nastajanju Kurikuluma za 
edukacijo o oskrbi odraslih bolnikov s sladkorno bolezni-
jo, ki je izšel 2012. Pri njej se izobražujejo vzgojiteljice in 
učiteljice, ki imajo v skupini ali razredu otroke s sladkorno 
boleznijo.
Povedati moram, da ima naša ambulanta ves čas svojo 
administratorko. Z dolgoletnim delom na tem področju 
dobro pozna problematiko, povezano s sladkorno bo-
leznijo. Trenutno imamo registriranih 23.300 pacientov. 
Vsak dan opravimo povprečno 30 pregledov. Letno re-
gistriramo okrog 400 novih pacientov. Za kompletno 
endokrinološko diabetološko dejavnost v UKC Maribor 
poleg predstojnika skrbijo še štirje specialisti in ena spe-
cializantka. V diabetološki ambulanti delo opravljata dve 
srednji medicinski sestri in ena diplomirana medicinska 
sestra.
Ob vsem edukacijskem delu se udeležujemo seminarjev, 
sekcij, kongresov, predavanj doma in v tujini, da pridobi-
vamo nova znanja. Vsi naši predstojniki, zdravniki, glavne 
medicinske sestre so nas k temu vztrajno spodbujali.
Tudi v Mariboru si želimo ustanoviti sodoben diabeto-
loški center.
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Suzana Komperšak

Ambulanta za sladkorne bolnike 
skozi čas, Splošna bolnišnica Ptuj

Zametki institucionaliziranega zdravstvenega varstva se-
gajo na Ptuju v leto 1315, ko je bil ustanovljen meščanski 
špital za 12 oskrbovancev. Okoli 1840 je bila adaptira-
na stara špitalska stavba, v kateri je začela delovati prva 
javna Občinska bolnica mesta Ptuja. Pomanjkanje pro-
storov je narekovalo gradnjo nove bolnišnice, ki je bila 
slovesno odprta 26. oktobra 1874. Diabetična ambulanta 
je najprej delala v sprejemni ambulanti internega oddel-
ka, kjer so bili leta 1963 uvedeni prvi kartoni za načrtno 
vodenje sladkorne bolezni, delali pa so prim. dr. Jože Ne-
udauer in medicinski sestri Irma Žilavec in Olga Feguš. 
Konec šestdesetih let prejšnjega stoletja se je vodilo v 
ambulanti okrog 370 sladkornih bolnikov. Leta 1966 se 
je začela na Ptuju zdraviti prva sladkorna bolnica z inzu-
linsko terapijo.
Spoznanje, da je na tem območju vedno več sladkornih 
bolnikov, ki jih je treba povezovati in izobraževati, je pri-
peljalo do odločitve o nastanku Društva diabetikov Ptuj, 
ki je imel ustanovni občni zbor 15. 11. 1974. Vsa leta de-
lovanja Društva diabetikov Ptuj so vsi strokovni delavci v 

Tim ambulante v letu 2018
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Ambulanti za sladkorne bolnike zavzeto delovali skupaj, 
in tako je še danes.
Leta 1974 je bila ustanovljena samostojna diabetološka 
ambulanta, ki je 1981 postala Diabetični dispanzer. Za 
nosilca ambulante je bila 1. 1. 1976 imenovana Lidija 
Trop, dr. med., spec. int. Poleg nje so v ambulanti de-
lali tudi drugi specialisti in specializanti. V letu 1985 se 
je dispanzer kadrovsko okrepil s specializantko za po-
dročje diabetologije Marto Simonič, dr. med., saj se je 
zaradi povečanega števila bolnikov pojavila potreba po 
dveh diabetičnih ambulantah. Marta Simonič, dr. med., 
spec. int., se je nato leta 1995 odločila za zasebno am-
bulanto za področje diabetologije in interne medicine. 
V diabetologijo se je nato usmerila Lučka Kostanjšek, 
dr. med., ki je po specialističnem izpitu odšla v Splošno 
bolnišnico Celje. Leta 1997 je Ambulanto za sladkorne 
bolnike prevzela Tončka Trop, dr. med., spec. int., ki je 
v ambulanti uvedla novo spremljanje krvnih sladkorjev 
hospitaliziranim bolnikom ob postelji za hitrejši in boljši 
nadzor sladkorne bolezni.
Število bolnikov v ambulanti je naraščalo, ko je bilo v 
ambulanti 31. 12. 1995 registriranih 5021 bolnikov. 1. 1. 
1996 smo se odločili za novo številčenje bolnikov; karto-
ne umrlih izločamo v arhiv in njihove številke dodelimo 
novim bolnikom, tako smo imeli 31. 12. 2004 v ambulanti 
registriranih 2590 bolnikov. Da bi imeli čim bolj urejene 
in pregledne kartoteke, smo se 1. 1. 2005 odločili za novo 
številčenje kartotek, in do 31. 5. 2018 smo imeli v ambu-
lanti registriranih 3280 bolnikov.
Edukacijo bolnikov sta do leta 1995 opravljali višja medi-
cinska sestra Dragica Polanec in srednja medicinska se-
stra Ljuba Zavec od leta 1981, ki se je leta 1983 udeležila 
izobraževanja v sklopu Sekcije za splošno medicino in 
Odbora za diabetes. Zdravstvenovzgojno delo je zaradi 
prostorskih omejitev vedno potekalo individualno. Leta 
1995 sta v ambulanto prišli višja medicinska sestra Metka 
Rašl in diplomirana medicinska sestra Suzana Komper-
šak. Ob edukaciji ambulantnih bolnikov opravimo tudi 
vso edukacijo za hospitalizirane bolnike in hkrati nare-
dimo vso administrativno delo. Metka Rašl je opravila 
specializacijo v Ljubljani in novosti na področju zdra-
vstvenovzgojnega dela so bile s tem izobraževanjem 
dostopne tudi na Ptuju. Leta 2017 se nam je v ambulan-
ti za 2 dni v tednu pridružila srednja medicinska sestra 
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Helena Pečnik. Specializacijo interne medicine sta začeli 
dve mladi zdravnici, ki sta kandidatki za usmeritev v di-
abetologijo.
Danes delajo v ambulanti vodja ambulante Tončka Trop, 
dr. med, spec. int., in tri medicinske sestre, ambulanta 
dela pet dni v tednu. Na leto zajamemo okrog 220 no-
vih bolnikov in za prvi pregled nimamo čakalne dobe. 
Edukacija poteka individualno. V ambulanti obravnava-
mo bolnike tipa 2, tipa 1 in nosečnice z nosečnostno 
sladkorno boleznijo. Večino prehodov na inzulin opra-
vimo ambulantno, v letu 2015 smo jih uvedli 67, v letu 
2016 56 in v letu 2017 50. V ambulanti od leta 2016 
uvajamo neprekinjeno merjenje krvnega sladkorja I pro, 
od leta 2017 opravljamo tudi edukacijo za bolnike z in-
zulinsko črpalko. 
Medicinska sestra Metka Rašl je leta 1996 opravila tečaj 
diabetičnega stopala pri Vilmi Urbančič, dr. med., spec. 
int., in od takrat v ambulanti vse dni v tednu poteka 
oskrba bolnikov z diabetičnim stopalom ter tudi vsa 
preventivna dejavnost z edukacijo, presejalnim testom 
in gleženjskim indeksom.
Zaradi povečanega dela z nosečnicami smo uvedli 
ponedeljkovo popoldansko ambulanto za nosečnice 
z nosečnostno sladkorno boleznijo, kjer imamo zajeto 
vso edukacijsko delo, ločeno od ostalih bolnikov. V letu 
2015 smo zajeli 146 nosečnic z nosečnostno sladkorno 
boleznijo, od tega jih je bilo 31 na inzulinu, v letu 2016 
155, od tega 50 na inzulinu, v letu 2017 smo imeli 247 
nosečnic z nosečnostno sladkorno boleznijo, od tega 36 
na inzulinu.
Bolniki so v Ambulanti za sladkorne bolnike deležni vse 
zdravstvene obravnave sladkorne bolezni, vendar se sre-
čujemo z zelo veliko prostorsko stisko, tako za zaposlene 
kot za bolnike. Vsi zaposleni sledimo razvoju stroke na 
področju sladkorne bolezni in sodelujemo tako s pat-
ronažno službo, domovi za starejše občane in drugimi 
specialisti.
Upamo, da se nam bo uresničila velika želja po ustreznih 
prostorih še v času našega strokovnega dela! Ne more-
mo pa mimo dejstva, da zadovoljni zaposleni in odlični 
odnosi v našem timu prispevajo tudi k uspešnosti dela s 
sladkornimi bolniki. Na to smo lahko zaposleni v Ambu-
lanti za sladkorne bolnike upravičeno ponosni.
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Silvija Skrivarnik

Zdravstvena vzgoja v ambulanti za 
sladkorno bolezen in preventivo
Slovenj Gradec
Edukacija predstavlja temelj zdravljenja sladkorne bo-
lezni. Z njo želimo vzpodbuditi in usposobiti sladkorne 
bolnike za aktivno sodelovanje pri zdravljenju bolezni, 
jim pomagati osvojiti nov življenjski slog ter izboljšati 
kakovost življenja.
V ambulanti za sladkorno bolezen in preventivo Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec je bilo leta 1976 ob ustanovitvi 
odseka za endokrinologijo in diabetes prvič sistemati-
zirano delovno mesto medicinske sestre za edukacijo 
s sladkornimi bolniki. To delo je z veliko entuziazma 
prevzela Bojana Zemljič. dip. med. sestra. Z veliko tru-
da, samoizobraževanja in dodatnega izobraževanja na 
Endokrinološki kliniki v Ljubljani in v tujini ji je uspelo 
zavidljivo dvigniti raven zdravstvenovzgojnega dela. 
Svoje znanje in izkušnje je nesebično prenašala na svoje 
sodelavce in vedno znova dokazovala, kako pomembno 
je edukacija bolnikov s sladkorno boleznijo. Zaradi ved-
no večjega obsega dela in širjenja programa se ji je leta 
1988 pridružila še Olga Koršič, višja medicinska sestra. 
Ob odhodu Bojane Zemljič na drugo delovno mesto je 
edukacijo leta 1989 začela opravljati Marta Vrčkovnik, 
dipl. med. sestra. V začetku leta 2008 je začela delati Sil-
vija Skrivarnik, mag. zdravstvenih ved, v aprilu leta 2016 
pa se nam je pridružila še Lea Mandić, dipl. med. sestra.
V naši ambulanti se zdravi okrog 4800 bolnikov. Zaradi 
velikega števila le-teh smo razvili elektronski način vo-
denja sladkorne bolezni EXODIAB, ki ga uporabljamo 
od konca leta 2016 in nam omogoča boljši pregled nad 
urejenostjo sladkorne bolezni posameznika in celotne 
populacije na Koroškem.
Edukacija poteka individualno in v skupinah. V ta namen 
imajo na voljo poseben prostor – Kabinet za zdravstve-
no vzgojo, ki je prijeten in je bil leta 2016 preurejen. Pri 
svojem delu uporabljamo powerpointovo predstavitev, 
tablo. Pripravljene imamo tudi pladnje s pripomočki in 
materiali za učenje po posameznih učnih urah (pre-
hrambne modelčke za ponazoritev jedilnika, merilnike 
sladkorja v krvi, pripomočke za vbrizgavanje inzulina …). 
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Pri delu uporabljamo tudi edukacijsko gradivo v obliki 
trgank in brošur, ki jih dajemo bolnikom po posameznih 
učnih urah.
Poleg edukacije za celotno mežiško dolino in še od dru-
god medicinske sestre delamo tudi v ambulanti, kjer 
naročamo na prve in kontrolne preglede , laboratorijske 
preiskave za naslednjo kontrolo. In kjer s kratkimi pogo-
vori nasveti velikokrat pomagamo sladkornim bolnikom 
pri reševanju njihovih težav.
Naše delo je raznovrstno in zahteva veliko truda in 
časa, vendar ga opravljamo z velikim veseljem in zado-
voljstvom.

Tim v Ambulanti za sladkorno bole-
zen in preventivo splošne bolnišnice 
Slovenj Gradec. Od leve proti desni: 
Marta Vrčkovnik, dipl. med. sestra; 
Bojana Zemljič, dipl. med. sestra 
(bila v iniciativnem odboru ob 
ustanovitvi endokrinološke sekcije 
medicinskih sester in tehnikov pri 
ZDMSS; v pokoju); Lea Mandić, dipl. 
med. sestra; Silvija Skrivarnik, mag. 
zdravstvenih ved; Olga Koršič, viš. 
med. sestra (v pokoju); Marjana 
Predikaka, dr. med., in Metka Epšek 
Lenart, dr. med.
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Zdenka Tratnjek

Ambulanta za diabetike  
– dispanzer za sladkorno bolezen v Splošni bolnišnici 
Murska Sobota od začetka do danes
Prvi zapis registracije sladkornega bolnika je bil v naši 
bolnišnici 25. 10.1945, ki je bil tudi zaveden v poseb-
no knjigo, v kateri so se vodili sladkorni bolniki. V am-
bulanti so opravljali delo različni zdravniki, domači in iz 
Ljubljane. Ambulanta je delovala enkrat tedensko. Leta 
1964 so se uvedli posebni kartoni in knjižice za diabeti-
ke. Področje zdravstvene nege so pokrivale medicinske 
sestre, ki so bile zaposlene v internističnih specialističnih 
ambulantah. 
Leta 1982 so bili ustanovljeni Dispanzerji za diabetike pri 
bolnišnicah, novembra istega leta je bil izdan sklep, da 
sladkorne bolnike lahko kontrolira le zdravnik v dispan-
zerju in predpiše zdravila do naslednje kontrole. Pri nas 
je začel svojo poklicno pot takrat dr. Rudolf Mikolič, ki 
še danes opravlja diabetološko službo. Do takrat se je 
opravljala ambulanta še vedno enkrat tedensko, pregle-
danih je bilo približno 20 bolnikov. Po tem sklepu je 
število pregledanih bolnikov poraslo na 60–80, zato se 
je ambulanta razširila na 4 dni v tednu. Takrat je bilo v 
Pomurju 104.000 prebivalcev, v naši ambulanti pa je bilo 
registriranih 1500 sladkornih bolnikov. 
Edukacija se je v naši ambulanti začela 1983. leta. Opra-
vljala jo je višja medicinska sestra Marjeta Gomboc. V 
začetku so bile edukacije skupinske in samo nekajkrat 
na teden. Zaposlila se je tudi srednja medicinska sestra, 
Cvetka Šebjanič, ki pa je hkrati opravljala tudi delo ad-
ministratorke. V tem času je bilo registriranih 1714 slad-
kornih bolnikov.
1987. leta je končala delo višja medicinska sestra Marjeta 
Gomboc, mesto edukatorke je leta 1988 zasedla Zdenka 
Tratnjek, višja medicinska sestra. Edukacija je potekala 
vse dni v tednu, glede na potrebe in ambulantne obiske. 
Ob sredah pa so potekale vnaprej naročene skupinske 
edukacije novoodkritih sladkornih bolnikov. Zdravnik 
in višja medicinske sestra sta bila zelo aktivna tudi na 
lokalnem področju (krajevne skupnosti) in pri Rdečem 
križu glede odkrivanja novonastalih sladkornih bolnikov. 
Hodila sta po terenu in organizirano opravljala meritve 
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glukoze v krvi ter ob zvišanih vrednostih napotila v Di-
spanzer za sladkorne bolnike za registracijo sladkorne 
bolezni. Ob enaki kadrovski zasedbi smo imeli leta 1992 
že 4200 sladkornih bolnikov. 
Ambulantni pregledi so potekali vse dni v tednu in naš 
dispanzer, ki se je v tistem času spremenil nazaj v Am-
bulanto za sladkorne bolnike, je postal preobremenjen. 
1992. leta je Društvo diabetikov v Lendavi naslovilo pro-
šnjo na našo ambulanto, da bi odprli Posvetovalnico za 
diabetike pri Zdravstvenem domu Lendava. Odbor za di-
abetes za strokovno mnenje je prošnji društva ugodil in 
diabetolog ter višja medicinska sestra iz naše ambulante 
sta dva dni v tednu (dve prosti soboti) opravljala storitve 
v Zdravstvenem domu Lendava. 1994. leta pa je ostala 
zaposlena samo srednja medicinska sestra z diabetolo-
gom, ki je bila drugače zaposlena v Zdravstvenem domu 
v Lendavi. Vse edukacije in reedukacije so se opravljale 
v Ambulanti za sladkorne bolnike v Splošni bolnišnici 
Murska Sobota. 
Pozneje so se odprle še Posvetovalnice za sladkorne bol-
nike pri Zdravstvenem domu Ljutomer in Gornja Radgo-
na. Za potrebe posvetovalnic se še dandanes opravljajo 
vse edukacije in reedukacije v Ambulanti za sladkorne 
bolnike v Splošni bolnišnici Murska Sobota, na podlagi 
napotitev diabetologa, ki opravlja ambulantne preglede 
v posvetovalnici.
1993. leta se je v naši ambulanti zaposlila še dr. Nataša 
Bedrnjak in Cvetko Šebjanič, srednjo medicinsko sestro, 
je nadomestila srednja medicinska sestra Vera Horvat. 
Do leta 2004 je edukacijo opravljala le diplomirana medi-
cinska sestra Zdenka Tratnjek, to leto pa se ji je pridružila 
diplomirana medicinska sestra Angela Ambrož, ki pa je 
bila zaradi osebnih razlogov 5 let odsotna. 2011. leta jo je 
nadomestila Tadeja Gašparič Pincetić, diplomirana medi-
cinska sestra, ki pa je bila prav tako iz osebnih razlogov 
odsotna 2 leti. Ambulanta za diabetično stopalo je začela 
delovati leta 2014, delo je potekalo en dan v mesecu 
oziroma po potrebi. Tim je začel sodelovati tudi v Skupini 
za kronične rane, ki je organizirana v Splošni bolnišnici 
v Murski Soboti. 
Danes, 14. maja 2018, so zaposleni v naši ambulanti 3 
diabetologi (dr. Zorancho Trpkovski, dr. Rudolf Mikolič, 
dr. Nataša Pitz in dr. Monika Dündek Celec, specializant-
ka interne medicine), diplomirane medicinske sestre za 
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potrebe edukacije Zdenka Tratnjek in Tadeja Gašparič 
Pincetić, za potrebe Ambulante za diabetično stopalo 
Angela Ambrož ter srednja medicinska sestra Petra He-
geduš za sprejem bolnikov in antropološke meritve.
Skupaj s posvetovalnicami obravnavamo približno 10–11 
tisoč sladkornih bolnikov, ambulanta obratuje vsak dan 
in vsak dan potekajo tudi edukacije. Tedensko obrav-
navamo približno 70 sladkornih bolnikov, novoodkrite 
sladkorne bolnike educiramo skupinsko 1- do 2-krat na 
teden (glede na potrebe), prehod na inzulin izvajamo 
v obliki dnevnega hospitala, vsak dan skupinsko in in-
dividualno, samokontrole in reedukacije pa se vršijo po 
predhodnem naročilu. Ob sredah je organizirana ambu-
lanta za gestacijski diabetes, kjer potekajo celodnevne 
edukacije o prehrani, samokontroli in fizični aktivnosti. 
Nastavljamo tudi sisteme za neprekinjeno merjenje glu-
koze in izvajamo edukacije ob pridobljenih podatkih. V 
jesenskem času načrtujemo uvedbo uporabe inzulinske 
črpalke.
Za dobro opravljeno delo je najpomembnejša pove-
zanost vseh zaposlenih, ki sodelujejo v obravnavi slad-
kornega bolnika. Zato si želimo poleg dobre prostorske 
ureditve v naši ambulanti dobrega sodelovanja s stro-
kovnjaki, ki so zaposleni ali v primarnem zdravstvu ali 
v lekarnah, skratka povsod, kjer se giblje naš sladkorni 
bolnik. Po vseh teh letih delovanja na tem področju sem 
ugotovila, da s samo edukacijo lahko z manj sredstev na-
redimo ogromno, s tem olepšamo in olajšamo življenje 
marsikateremu posamezniku in seveda celotni njegovi 
družini, za kar se je vredno potruditi. Edukacija pa ni 
dobro izvedena, če edukator nima zadostne izobrazbe 
in izkušenj, ki pa sem jih jaz pridobila na številnih do-
godkih, ki jih je organizirala Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije v endokrinologiji. Po 39 
letih delovne dobe lahko z gotovostjo trdim, da je zelo 
pomembno, da ostanemo člani svoje strokovne sekcije, 
kjer lahko pridobimo znanje, izmenjamo izkušnje in pod-
poro za strokovno delo. 
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    Klara Peternelj

Zgodovina delovanja diabetoloških 
ambulant na Primorskem

Prvi diabetološki oddelek v Sloveniji je organiziral pio-
nir slovenske diabetologije, prof. dr. Ljudevit Merčun na 
Interni kliniki v Ljubljani v jeseni leta 1945 (Klemenc, Zu-
pančič Slavec, 1998; Mrevlje, 1987). Istega leta je začela 
delovati tudi prva diabetološka ambulanta. Prve genera-
cije specialistov internistov so začele ustanavljati diabe-
tološke oddelke po vsej Sloveniji. Prvi je nastal V Murski 
Soboti, nato leta 1956 na Ptuju, leta 1957 v Mariboru in 
Slovenj Gradcu, kasneje na Jesenicah in drugje.
Okoli leta 1960 je bilo že po vsej Sloveniji organizirano 
zdravstveno varstvo odraslih sladkornih bolnikov. Letno 
je bilo odkritih 500 do 1000 novih bolnikov. Diabetološka 
dejavnost je bila iz leta v leto bolje organizirana, posle-
dično pa je naraščalo tudi število novo odkritih bolnikov. 
Podatki za leto 1970 govorijo že o 2000 do 2500 novo 
odkritih bolnikov letno (Mrevlje, Zupančič Slavec, 1997). 
Leta 1965 je bil v Montecutiniju v Italiji ustanovljen EASD 
(Evropska zveza za študij diabetesa). Kot navaja Koselj 
(Koselj, 2011), je bilo na ustanovnem kongresu podano 
priporočilo, da bi bilo zdravstveno varstvo sladkornih 
bolnikov organizirano centralno v dispanzerjih, kjer naj 
bi delali internisti. Tako organiziranost so uvedli tudi v 
nekdanji Jugoslaviji, tako v Sloveniji kot tudi v drugih 
republikah. Skrb za sladkorne bolnike so prevzeli tudi 
družinski zdravniki, dispanzerji pa so se preimenovali v 
specialistične ambulante. V specialističnih ambulantah 
naj bi bila zagotovljena oskrba bolnikov, ki so potrebovali 
inzulin ali kompleksnejšo obravnavo.
Kljub zavzetosti po poenotenju dela v specialističnih am-
bulantah in čim bolj enakovredni in kakovostni obravna-
vi bolnikov v Sloveniji, ni ravno tako. Ambulante iščejo 
pri svojem delu ravnotežje med zahtevami stroke, dode-
ljeno kadrovsko strukturo, organizacijskimi spretnostmi 
in ne nazadnje med prostorskimi možnostmi.
Na širšem Primorskem so bili sladkorni bolniki prvotno 
obravnavani v regijskih bolnišnicah, v sklopu internistič-
nih ambulant. Od leta 1974 pa so se začeli ustanavljati 
diabetološki dispanzerji, ki so se kasneje preimenovani v 
specialistične diabetološke ambulante. 
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Danes je delo organizirano v devetih specialističnih 
ambulantah, ki delujejo v zdravstvenih domovih Koper, 
Lucija, Sežana, Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija, Tolmin in 
Postojna. Izjema je le diabetološka ambulanta v Šem-
petru pri Novi Gorici, ki ima svoje prostore v tamkajšnji 
splošni bolnišnici. Obseg dela se v posameznih ambu-
lantah razlikuje tako po količini kot tudi vsebini. Razen v 
Kopru in Šempetru pri Novi Gorici, kjer je ambulantna 
dejavnost organizirana vse delovne dni v tednu, je dru-
gim dodeljen program v obsegu treh, dveh ali celo samo 
enega dneva na teden. Tudi timi se razlikujejo po svoji 
sestavi in številu. 
Vsaka ambulanta je od ustanovitve do danes prehodi-
la svojo pot, na katero so poleg nacionalne usmeritve 
vplivale tudi značilnosti lokalnega okolja. Vsi edukatorji 
se srečujejo zlasti s časovno, nekateri tudi s prostorsko 
stisko, ki jih utesnjuje pri popolnejši obravnavi pacientov. 
Prav vsi pa skrbno sledijo razvoju stroke in novosti kar 
najhitreje prenesejo v lastno prakso.
V Kopru se je začela diabetološka ambulantna dejavnost 
leta 1974 v kletnih prostorih zdravstvenega doma. De-
lal je en tim v sestavi zdravnik, višja in srednja medicin-
ska sestra. Dejavnost se je občutno razširila s selitvijo v 
nove prostore leta 1981. Oskrbo so nudili trije timi, ki 
so pregledali dnevno okrog 100 pacientov. Pregledi so 
vključevali tudi osebe s preddiabetesom. Edukacija je 
bila v glavnem individualna. Nabor vsebin je obsegal 
merjeno prehrano (1,5 ure) in svetovanje pri visokem 
krvnem sladkorju. Enkrat tedensko je bilo organizirano 
predavanje za skupino novo odkritih bolnikov in je traja-
lo dve uri. Kot učni pripomoček so uporabljali prosojnice. 
»Ponavljači« so imeli možnost reedukacije, ki je potekala 
v veliki skupini do 30 udeležencev. Izvedene so bile v 
povprečju tri edukacije na teden. V tem obdobju pregle-
dov nog ni bilo. Uvedba inzulina je potekala na internem 
oddelku splošne bolnišnice Izola. 
Leto 1984 je prineslo pripomočke za enkratno uporabo. 
Vzporedno s tem so začeli v Kopru uvajati inzulin am-
bulantno. Samokontrola je temeljila na uporabi testnih 
lističev za optično odčitavanje. Od leta 1985 izmerijo 
vsem bolnikom tudi krvni tlak, od leta 1986 tudi HbA1c.
Pomemben mejnik pri oskrbi sladkornih bolnikov pred-
stavlja leto 1994, ko so pravzaprav postavili temelje am-
bulante za diabetično stopalo. Vzporedno z ostalimi, do 
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tedaj utečenimi aktivnostmi, so začeli s sistematičnimi 
kliničnimi pregledi nog, oskrbo rane na stopalih, medi-
cinsko pedikuro in merjenjem perfuzijskih tlakov na no-
gah. Denar za prvi doppler je zbralo društvo diabetikov 
Koper, ki je predvidelo denarna sredstva tudi za fundus 
kamero. Ker pa ni bilo ustreznih pogojev za njeno na-
mestitev in izvedbo, projekt ni zaživel. Zanimivo je, da je 
bila takrat medicinska pedikura plačana storitev s strani 
ZZZS-ja. 
Diabetološka ambulanta v Kopru je danes klinika v ma-
lem. Ukvarja se z vsemi tipi sladkorne bolezni in upo-
rablja sodobne pripomočke in pristope. Kadrovsko je 
močna, saj delajo dnevno trije timi v sestavi zdravnik 
internist, diplomirana medicinska sestra edukatorka in 
srednja medicinska sestra. Poleg vseh prej omenjenih 
aktivnosti se od leta 2009 ukvarjajo tudi s FIT-om. Istega 
leta kot v Ljubljani so se začeli ukvarjati tudi z gestacij-
skim diabetesom. Vključujejo se tudi v izvedbo kliničnih 
raziskav. Prvo so opravili leta 1984. Leta 2012 so opravili 
tudi prvo raziskavo s področja zdravstvene nege Analiza 
učinkov reedukacijskega programa za bolnike s sladkor-
no boleznijo tip 2. 
Zlasti prodorni so na področju oskrbe diabetičnega sto-
pala. Od leta 2009 uporabljajo za boljše sledenje poteka 
zdravljenja diabetičnega stopala E-karton in slikanje.
Danes opravijo 4167 edukacij na leto (statistika leta 
2017); v povprečju 85 na teden oziroma 17  na dan. Od 
leta 2011 izvajajo strukturirano edukacijo novo odkri-
tih sladkornih bolnikov tipa 2. Vezana je na pregled pri 
zdravniku, kar zagotavlja udeležbo brez osipa. Predvide-
na so tri srečanja. Skupinsko reedukacijo izvajajo od leta 
2014. Učne vsebine, ki so del reedukacijskega programa, 
so: sladkorna bolezen tip 2, zdrava prehrana, telesna ak-
tivnost, zdrav življenjski slog, kronični zapleti, arterijska 
hipertenzija in samovodenje. Pri izvedbi programa ree-
dukacije fleksibilno prilagajajo vsebine zaznanim trenu-
tnim potrebam pacientov, saj je to po principih učenja 
najboljši način, da pacienti osvojijo potrebno znanje za 
samovodenje sladkorne bolezni. V Kopru čakalne dobe 
za novoodkrite bolnike niso imeli in je tudi danes nimajo.
Diabetološka ambulanta v Piranu je začela delati leta 
1980, takrat še pod skupnim Primorskim zavodom. Ta-
kratni tim sta sestavljala zdravnik specialist internist in 
srednja medicinska sestra. V devetdesetih letih se je tim 
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okrepil še z višjo medicinsko sestro. Edukacija, ki je bila 
skupinska ali individualna, je bila omejena na predavanja 
o prehrani sladkornega bolnika, poudarjala se je sadno-
zelenjavna dieta. Dieta izgleda takole: zajtrk vsebuje 2 
enoti sadja in nesladkan čaj; dopoldanska malica 2 enoti 
sadja; kosilo je iz posnete juhe, 1 enote mesa in zelenjave 
po želji; popoldansko malico predstavlja 1 enota sadja, 
večerjo pa posneta juha (lahko tudi zelenjavna), 1 enota 
mesa ali neomejene količine zelenjave. 
To dieto svetujejo za obdobje treh dni še danes pacien-
tom, ki imajo poslabšanje sladkorne bolezni oz. vrednos-
ti krvnega sladkorja na tešče nad 10 mmol/l. Prav tako je 
svetujejo tudi v Kopru.
Predavanja v skupinah po 10 do 15 ljudi so bila organizi-
rana enkrat tedensko. Pacienti, ki so potrebovali prehod 
na inzulin, so bili napoteni na interni oddelek splošne 
bolnišnice Izola, kjer so prejeli tudi ustrezno edukacijo. 
V bolnišnici so opravljali tudi test, s katerim so izzvali hi-
poglikemije. Test je pacientom omogočil, da so na lastni 
koži občutili znake hipoglikemije in jo kasneje lažje pre-
poznali. Prav tako pa so bili s testom prepoznani pacienti, 
ki hipoglikemije niso čutili. V devetdesetih letih so v am-
bulanti začeli izvajati preglede nog s presejalnimi testi 
in oceno prekrvavitve oziroma merjenjem perfuzijskih 
tlakov in tudi medicinsko pedikuro.
Danes dela ambulanta dvakrat tedensko. Tim sestavljajo 
zdravnik specialist internist, diplomirani zdravstvenik z 
opravljenim podiplomskim izobraževanjem in srednja 
medicinska sestra. Srednja medicinska sestra je dodatno 
izobražena za obravnavo diabetičnega stopala in enkrat 
tedensko opravlja tudi medicinsko pedikuro za sladkor-
ne bolnike, ki je samoplačniška storitev. V ambulanti so 
obravnavani sladkorni bolniki (tip 1, tip 2),  ki se zdravijo 
nemedikamentozno, z vsemi vrstami in kombinacijami 
peroralnih antihipeglikemov, GLP 1 agonisti, inzulinsko 
terapijo in inzulinsko črpalko. Deležni so vse potrebne 
edukacije po najnovejših smernicah.
Ambulanta vzorno sodeluje z referenčnimi ambulanta-
mi, kjer pred napotitvijo pacientov v diabetološko ambu-
lanto opravijo ustrezne diagnostične postopke, presejal-
ne preglede nog in opravijo meritve perfuzijskih tlakov. 
Tu so pacienti deležni tudi ustrezne edukacije. Po potrebi 
so napoteni še v Center za krepitev zdravja, kamor jih 
usmerja tudi diabetološki tim.
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V zadnjih letih se je število pregledov podvojilo in znaša 
povprečno 30 pregledov na dan. Lansko leto (2017) je 
bilo opravljenih 2500 pregledov in skupno 653 edukacij 
ter reedukacij.
Dispanzer za sladkorne bolnike v ZD Idrija je bil usta-
novljen leta 1976 (takraten naziv), in sicer na pobudo 
Društva za boj proti sladkorni bolezni. Do takrat so se 
morali vsi pacienti voziti na preglede v oddaljeno Ljublja-
no, kar je predstavljalo za mnoge glede na oddaljenost 
in slabe prometne povezave precejšnji zalogaj. Delo v 
ambulanti so prevzeli štirje zdravniki poleg svoje redne 
službe, ki so se vozili iz Ljubljane vsakih 14 dni, in sicer v 
popoldanskem času. 
Pacienti so prihajali zjutraj na tešče, oddali kri v labora-
toriju za določitev vrednosti glukoze v krvi. Zlasti tisti, ki 
so prejemali tudi inzulin, so morali s seboj prinesti zaj-
trk, da so po opravljenem odvzemu krvi lahko pojedli 
obrok in si aplicirali inzulin, preden so zapustili prostore 
zdravstvenega doma. S seboj so morali prinesti še ves 
potreben pribor in ostalo terapijo. Vrste pred laboratori-
jem so bile zelo dolge, zato so na odvzem krvi lahko ča-
kali tudi celo dopoldne. Na pregled k zdravniku so prišli 
popoldne. Urejenost sladkorne bolezni so kontrolirali na 
podlagi meritev krvnega sladkorja na tešče. Višja medi-
cinska sestra, ki je takrat delala v diabetološki ambulanti, 
je povedala, da so bili nekateri diabetiki zelo nekritični 
do svoje bolezni. Bili so vešči trikov, kako par dni pred 
pregledom urediti krvni sladkor s strogo dieto. V sebi so 
najbrž občutili kratko zadovoljstvo. Žal pa se niso zaveda-
li ne resnosti bolezni ne ničnega učinka svojega početja. 
Vsi bolniki so opravili edukacijo o prehrani. Če so preje-
mali inzulin, se je skupno srečanje, ki je vključevalo tudi 
svojce, večkrat ponovilo. Edukacije so običajno potekale 
isto dopoldne kot pregled. Tim je bil takrat sestavljen iz 
višje medicinske sestre in zdravnika.
Novo odkriti sladkorni bolniki so prejeli najprej navodi-
la o prehrani, nato pa so čez 14 dni opravili test OGTT. 
Merilnikov za osebno uporabo še ni bilo, zato je celotna 
diagnostika temeljila na odvzemu glukoze v krvi na tešče 
v laboratoriju. V prvih letih je celotno delo opravljala ena 
medicinska sestra. Zaradi obsega dela je njen delovnik 
trajal cel dan. Slabo urejeni »hudi« sladkorni bolniki so 
prihajali na kontrolne preglede enkrat mesečno. Ostali 
pa so bili naročeni glede na napredovano bolezen. 
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Z opravljanjem HbA1C so v idrijskem laboratoriju začeli 
leta 2002.
Danes poteka delo v diabetološki ambulanti dvakrat te-
densko. Registriranih je okrog 1700 sladkornih bolnikov 
iz idrijsko-cerkljanske regije, v zadnjem času pa tudi ne-
kaj iz žirovskega konca. Pacienti z inzulinsko črpalko so 
vodeni v Ljubljani.
V timu sta poleg zdravnice še zdravstveni tehnik in di-
plomirana medicinska sestra edukatorka. Obravnavani 
so pacienti na peroralni terapiji in inzulinu. Zadnje leto 
vse pregledane sladkorne bolnike, ki se zdravijo samo z 
nefarmakološkimi ukrepi, vračajo v obravnavo referenč-
nim ambulantam, kjer so po protokolu deležni celostne 
obravnave glede sladkorne bolezni.
Ob vsakem obisku v ambulanti pacienti oddajo kri za 
določitev vrednosti glukoze v krvi in HbA1c. Enkrat le-
tno opravijo tudi razširjene krvne preiskave in prejmejo 
napotnico za okulistični pregled. Sistematični pregledi 
nog še niso stekli. Opravijo jih pacientom, ki opozorijo 
na težave. Če čas dopušča, pa tudi ostalim.
 Pacienti na inzulinski terapiji hodijo na pregled vsake 
tri mesece, ostali na šest oziroma devet mesecev. Vodijo 
tudi paciente v treh domovih starejših občanov.
Vsak bolnik, ki izpolnjuje kriterij za postavitev diagnoze 
in je napoten v diabetološko ambulanto v Idriji, opra-
vi ob prvem pregledu tudi preventivni pregled stopal, 
prejme napotnico za pregled pri okulistu in napotnico 
za ultrazvok abdomna. Skupaj s svojci je povabljen na 
skupinsko srečanje Življenje s sladkorno boleznijo. Glede 
na težave posameznika potekajo tudi individualna sre-
čanja o prehrani. Pacientom s prekomerno telesno težo 
svetujejo vključitev v šolo zdravega hujšanja.
Ob uvedbi inzulina poteka edukacija v obliki individual-
nih srečanj, ki so večkratna in tematsko razdeljena.
Reedukacijo običajno svetuje diabetolog. Pacienti sami 
zelo redko zaznajo potrebo po njej. Poteka v obliki in-
dividualnih srečanj. Predvsem so jo deležni pacienti na 
inzulinski terapiji, ki ob vsaki spremembi inzulinske she-
me rabijo dodatno razlago. Potrebna so tudi večkratna 
srečanja za kontrolo dnevnikov meritev in ustrezno pri-
lagajanje odmerkov inzulina.
V Idriji ocenjujejo, da jim primanjkuje časa za kvalitetno 
obravnavo sladkornega bolnika, predvsem za preglede 
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nog in edukacijo. Ker je sladkornih bolnikov vedno več, 
si želijo širitve programa.
Diabetološka ambulanta v zdravstvenem domu Ajdov-
ščina je začela delati 24. 9. 1993. Takrat se je oblikoval tim 
z mladim, svežim specialistom, višjo in srednjo medicin-
sko sestro. Višja medicinska sestra je opravila strokovno 
izpopolnjevanje iz zdravstvene vzgoje sladkornega bol-
nika na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes 
in presnovne bolezni v Ljubljani. Z edukacijo sladkornih 
bolnikov je začela takoj z nastankom ambulante. Srednja 
medicinska sestra pa se je usposobila za veščine v zvezi z 
diabetičnim stopalom, katere je prenesla v prakso. 
Takratni diabetološki tim je bil med najmlajšimi v zdra-
vstvenemu domu. Sprva je ambulanta delala v prostorih 
patronaže službe. Prvi pacienti so bili na lastno željo in 
po dogovoru s tamkajšnjim diabetologom preusmerjeni 
v obravnavo iz splošne bolnišnice Šempeter. Ambulanta 
je na začetku vodila 460 pacientov. Njihovo število pa je 
postopno naraščalo, saj je steklo informiranje o njenem 
delu, poleg ustnega izročila celo z oglaševanjem po ra-
diu. Ambulanta se je preselila v svoje prostore. Maja 1999 
se je v timu zamenjala višja medicinska sestra (kasneje je 
diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo in pridobila naziv 
diplomirana medicinska sestra), ki je poleti istega leta 
zaključila podiplomsko izobraževanje s področja zdra-
vstvene vzgoje sladkornega bolnika na Kliničnem oddel-
ku za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni v 
Ljubljani. Edukacija sladkornih bolnikov se je v zdravstve-
nem domu Ajdovščina začela vzporedno z odprtjem 
ambulante. Leta 1999, po prihodu nove višje medicinske 
sestre, pa se je začelo tudi uvajanje inzulinske terapije. 
Edukacija se je vsebinsko razširila na ustrezne vsebine 
in veščine, ki jih morajo poznati pacienti z inzulinskim 
zdravljenjem: npr. učenje samokontrole, samovodenja, 
hipoglikemije in ostalih potrebnih vsebin. Edukacija po-
teka kontinuirano dvakrat na teden. Novo odkriti pacien-
ti so educirani najkasneje v roku enega tedna. Edukacija 
za novo odkrite paciente poteka v majhnih skupinah, 
le na izrecno željo pacienta individualno. Vsebinsko se 
pacienti in svojci seznanijo z osnovami sladkorne bolez-
ni, uravnoteženo prehrano in gibanjem ter kroničnimi 
zapleti s poudarkom na negi nog. Pri bolnikih z višjimi 
vrednostmi glukoze v krvi sledi reedukacija v roku enega 
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do dveh mescev, po potrebi tudi prej. Včasih je treba 
isto vsebino ponoviti tudi večkrat. Individualne eduka-
cije se izvajajo ob prehodih na inzulinsko zdravljenje in 
za učenje samokontrole. Z gestacijskim diabetesom in 
FIT-om se ne ukvarjajo. Na mesec opravijo med 40 in 50 
edukacij. Število niha in je odvisno zlasti od prevedb na 
inzulinsko zdravljenje.
V letu 2002 sta se diplomirana in srednja med. sestra 
udeležili strokovnega tečaja za izvajanje dopplerskih 
meritev perifernih arterij spodnjih okončin na Kliničnem 
oddelku za žilne bolezni v Ljubljani. Takrat so v diabeto-
loško ambulanto uvedli tudi to preiskavo. Opravljajo jo 
kontinuirano, tudi v sklopu oskrbe diabetičnega stopala.
Z izvajanjem meritev glikiranega hemoglobina so začeli 
leta 1997. 
Ambulantno delo poteka ves čas z naročanjem. Leta 
2011 so uvedli elektronske čakalne knjige in elektron-
sko naročanje. Čakalna doba za nenujne preglede je 6 
mesecev.
Diabetološki pregledi se izvajajo trikrat tedensko. V re-
gistru so 1103 pacienti. Na dan je pregledanih okrog 
22 pacientov, kroničnih in novo odkritih, kar predstavlja 
približno 3200 pregledov letno.
Naročenemu pacientu se v ambulanti odvzame kri za 
preiskavo HbA1c. Odvzem je kapilaren. Preiskava traja 
pet minut. Medtem pacienta stehtajo in mu izmerijo krv-
ni tlak. Sledi kratek posvet o morebitnih problemih, ki jih 
izpostavi pacient, pregled dnevnika samokontrole in po 
potrebi naročilo na edukacijo.
Novo odkritemu sladkornemu bolniku po strokovnih 
smernicah izvedejo OGTT; poleg prej navedenih prei-
skav pa mu izmerijo še višino in obseg pasu. 
Poleg naročenih pacientov so v diabetološki ambulanti 
pregledani tudi tisti, ki so naročeni pod stopnjo nujno. 
Zdravstvena obravnava takega pacienta se opravi v ce-
loti, vključno z edukacijo.
Vsi bolniki opravijo še laboratorijske preiskave, preiskavo 
na mikroalbumine in enkrat letno ustrezne biokemične 
preiskave. Sledi pregled pri zdravniku in ustrezne na-
potitve k drugim specialistom (okulist, nefrolog, kardi-
olog…) in na edukacijo. Edukacije se izvajajo po presoji 
diplomirane medicinske sestre in po naročilu zdravnika. 
Izvajajo se v majhnih skupinah in individualno, običajno 
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na delovni dan ambulante. Pacienti se lahko posvetujejo 
tudi po telefonu, še posebno ob nejasnostih pri prilaga-
janju inzulinske terapije. 
Na Goriškem segajo začetki diabetološke ambulantne 
dejavnosti v leto 1965, ko ja ambulanta delovala v sklopu 
internistične službe. Leta 1976 pa je začela delovati dvak-
rat tedensko, od 10. do 18. ure. S sistematično eduka-
cijo so začeli leta 1998. V tistem obdobju so edukacije 
oziroma prehodi na inzulin potekali na oddelku, kjer so 
bili pacienti sprejeti in so ostali hospitalizirani toliko časa, 
dokler niso bili ustrezno educirani. Danes sestavljajo tim 
zdravnik, dve diplomirani medicinski sestri in administra-
torka. Ambulanta dela vsak dan. Dnevno pregledajo v 
povprečju 20 pacientov. Konec leta 2017 je bilo registri-
ranih1356 pacientov, opravili pa so 2590 pregledov. V 
letu 2017 so opravili 880 edukacij, v katere so bili vklju-
čeni tako ambulantni kot tudi hospitalizirani pacienti. 
Oskrba ambulantnega pacienta se začne s prijavo na 
vrstomat. Medicinska sestra ga nato pokliče v ambu-
lanto, registrira, naredi nalepke, opravi osnovne meritve 
(telesna teža, višina, indeks telesne mase, obseg pasu, 
krvni tlak), odvzame kri za HbA1c in druge preiskave. 
Meritve zabeleži v zdravstveni karton in pacienta sez-
nani z okvirnim časom, ko bo pregledan pri zdravniku. 
Diplomirana medicinska sestra istočasno pogleda tudi 
dnevnik samokontrole. 
V ambulanti opravljajo še presejalni testi stopal in mer-
jenje gleženjskih indeksov. Od leta 2017 deluje tudi am-
bulanta za diabetično stopalo. Na presejanje očesnega 
ozadja usmerijo paciente na okulistični oddelek bolnišni-
ce. Obravnava sladkornih bolnikov tipa 1 poteka od leta 
2006, prav tako učenje FIT-a. Nosečnice z gestacijskim 
diabetesom so obravnavane v Šempetru od začetka dela 
ambulante.
Na preiskavo HbA1c so od leta 1997 pošiljali v Ljublja-
no, v lastnem laboratoriju pa opravljajo to temeljno pre-
iskavo od leta 2009. V kliničnih raziskovalnih nalogah ne 
sodelujejo.
Edukacije potekajo v skupinah samo za svetovanje o 
prehrani, in to enkrat tedensko. Vsa ostala edukacija je 
individualna. 
Edukacija prehoda na inzulin hospitaliziranega bolnika je 
načrtovana in poteka praviloma 5 dni, lahko pa tudi več. 
Običajno se vključijo tudi svojci, saj so pacienti večinoma 
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starejši in rabijo pomoč ter oporo. Prvi dan edukacije sez-
nanijo bolnika z osnovami sladkorne bolezni in s poznimi 
zapleti. Drugi dan učijo paciente ravnanja s peresnikom 
in merilnikom krvnega sladkorja. Poučijo jih tudi o hipog-
likemiji. Tretji dan predelujejo zdravo prehrano, četrti dan 
se učijo samokontrole in prilagajanja odmerkov. Peti dan 
je namenjen utrjevanju pridobljenega znanja in veščin s 
poudarkom na prilagajanju odmerkov in hipoglikemiji. 
Nosečnice so educirane takoj. Obravnavane vsebine so: 
merjena prehrana, ravnanje z merilnikom, odčitavanje 
ketonov v urinu in samokontrola. Kratke reedukacije iz 
tekoče ambulante se opravljajo sproti na isti dan (npr. 
ponovitev samokontrole, prilagajanja odmerkov). 
Tudi ustrezno edukacijo ob ambulantni uvedbi novih 
zdravil ali inzulinov po navadi opravijo na dan pregleda 
pri zdravniku in le izjemoma v naslednjih dneh (izpad 
kadra, potreba po prisotnosti svojcev).
Najmlajša na našem področju je ambulanta za bolezni 
ščitnice in diabetes v zdravstvenem domu Nova Gorica, 
ki je odprla vrata oktobra 2007. Na začetku sta bila v njej 
zaposlena specialist diabetolog in srednja medicinska 
sestra. Medicinska sestra je pacienta stehtala, mu zmeri-
la višino in obseg pasu, izmerila krvni tlak, določila nivo 
trenutne koncentracije glukoze v krvi in opravila meritev 
HbA1c. Izvajala je tudi edukacijo pacientov s sladkorno 
boleznijo. Vsebine edukacije so bile vezane na zdravo 
prehrano in uvajanje inzulina. Edukacija je potekala indi-
vidualno in skupinsko po končanem ambulantnem delu.
Leta 2014 se je v ambulanti zaposlila še diplomirana me-
dicinska sestra, ki je začela izvajati presejalne teste za 
diabetično stopalo. Edukacija je potekala med ordinacij-
skim delovnim časom. 
Leta 2015 se je z upokojitvijo starega zdravnika zaposlil 
nov zdravnik, specialist diabetolog. Tim sedaj sestavljajo 
zdravnik specialist diabetolog, srednja medicinska sestra 
in diplomirana medicinska sestra. V ambulanti, ki dela v 
obsegu 20 ur na teden, imajo registriranih okrog 2000 
pacientov. V enem tednu obravnavajo v povprečju 60 
pacientov, opravijo 30 edukacij in prav toliko presejalnih 
testov nog ter 25 meritev gleženjskega indeksa. Eduka-
cija pacientov je enaka kot v drugih centrih po Sloveniji 
in vključuje vsebine o zdravi prehrani, uvajanju inzulina, 
vodenju nosečnic z gestacijskim diabetesom, edukacijo 
pacientov z inzulinskimi črpalkami. Naročanje pacientov 
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poteka elektronsko, lahko pa se naročijo po telefonu ali 
osebno. Čakalna doba za nenujne preglede je okrog dva 
meseca.
Diabetološka ambulanta v Sežani je med letoma 1977 
in 1994 delala pod okriljem bolnišnice. Leta 1994 je bila 
na podlagi zakonskih opredelitev »dodeljena« zdravstve-
nemu domu. Ambulanta se je oblikovala po izločitvi pa-
cientov iz internistične ambulante. Poslovala je dvakrat 
tedensko. Povprečno je bilo pregledanih od 15 do 20 
pacientov na ambulanto. Ekipo sta sestavljala zdravnik 
internist in medicinska sestra, ki sta se dodatno izobrazila 
za delo v tej ambulanti. Poleg kliničnega pregleda so 
bili pacienti deležni edukacije predvsem s področja pre-
hrane in širšega higiensko dietetičnega režima oziroma 
zdravega življenjskega sloga.
Pacienti so morali prihajati na pregled tešč. Pred pre-
gledom pri zdravniku so opravili laboratorijske preiska-
ve. Obseg laboratorijskih preiskav je zajemal določitev 
glukoze v krvi, selektivno pa še hemogram, krvne re-
tente in elektrolite, lipidogram, pregled urina in OGTT. 
V ambulanti so bili obravnavani vsi pacienti ne glede na 
zahtevnost. Uvajanje inzulina je potekalo skoraj izključ-
no hospitalno. Nekaj časa so pacienti hodili na aplikacijo 
inzulina od doma. 
Naročanje je potekalo neposredno v stiku s pacientom 
oziroma svojci, redkeje po telefonu. Vrstni red obravnave 
so določali pacienti sami glede na čas prihoda v ambu-
lanto. Neredko je to povzročalo precej hude krvi in bur-
nih razprav v čakalnici. Leta 1994 je dejavnost prešla pod 
okrilje zdravstvenega doma, a delala je v bolnišničnih 
prostorih. Tim se je okrepil še z višjo/diplomirano me-
dicinsko sestro. Tako zdravnik, kot tudi višja medicinska 
sestra sta bila sicer zaposlena v bolnišnici in sta le za 
čas dela diabetološke ambulante »pripadala« zdravstve-
nemu domu. Srednja medicinska sestra je bila delavka 
zdravstvenega doma. Postopno so začeli uvajati prehod 
na inzulinsko zdravljenje ambulantno. Edukacija je poleg 
učenja veščin in vsebin, povezanih z inzulinskim zdravlje-
njem, ostala enaka. HbA1c so začeli meriti leta 1996.
Leta 2006 je diabetološka ambulanta v Sežani doživela 
prevetritev. Iz prostorov bolnišnice se je preselila v pre-
novljeni zdravstveni dom. Spremenila se je sestava tima, 
saj sta začela delati nov diabetolog in diplomirana me-
dicinska sestra, medtem ko je srednja medicinska sestra 
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ostala ista. Sladkorne bolnike je presenetila tudi nova 
organizacija dela. Ves proces dela se je začel odvijati v 
prostorih diabetološke ambulante: oddaja dokumenta-
cije, laboratorijska diagnostika (odvzem krvi za HbA1c in 
trenutno koncentracijo glukoze v krvi ter urina), meritev 
telesne teže, krvnega tlaka, po potrebi določitev inde-
ksa telesne mase, obseg pasu, po potrebi ali želji tudi 
kratek posvet z edukatorjem. Nato je sledil pregled pri 
zdravniku. Začelo se je naročanje na ure, kar je bilo za 
večino pacientov presenečenje in mnogi tega še dolgo 
niso osvojili. Najbrž so pogrešali sistem »kdor prej pride, 
prej melje«. Počasi so ugotovili, da s spoštovanjem no-
vih pravil opravijo obisk v pol ure. Res pa so bili morda 
prikrajšani za debate in tešenje lakote s tradicionalnim 
»paninom« iz kraške mortadele po dolgem in stresnem 
čakanju na pregled. Ob selitvi je bilo registriranih 860 pa-
cientov, vendar je njihovo število iz leta v leto naraščalo, 
tako da jih je bilo leta 2011 že 1125, leta 2017 pa okrog 
1500. Edukacija je od prelomnega leta dalje potekala 
bolj sistematično. Tako kot še danes, je potekala indivi-
dualno ali v majhnih skupinah. Individualni posveti, ki so 
časovno krajši, se izvajajo v glavnem med ordinacijskim 
časom. Skupinske edukacije pa so organizirane zunaj or-
dinacijskega časa in zajemajo splošne informacije o slad-
korni bolezni, nefarmakološko zdravljenje s poudarkom 
na prehrani sladkornega bolnika, včasih pozne zaplete 
(če se o njih ne pogovarjajo individualno ob pregledih 
nog). Ostale vsebine (samokontrola, prehodi na inzulin, 
hipoglikemija, učenje o zdravilih, ki delujejo na inkretin-
ski sistem …) se educirajo individualno. Novo odkritim 
pacientom je ponujeno svetovanje običajno trikrat. Pri 
prvem obisku so pacienti seznanjeni z osnovami bolezni, 
režimom dela v ambulanti in meritvami, ki jih opravijo. 
Edukatorka jim predstavi kartonček sladkornega bolni-
ka, kamor se ob vsakem pregledu zabeležijo opravljene 
meritve (HbA1c, telesna teža, krvni tlak) in predpisana 
terapija. Najkasneje v dveh tednih so povabljeni na pre-
davanje o prehrani. Ob pregledu nog, ki je izveden v 
prvem mesecu od odkritja bolezni, so informirani še o 
negi nog in ostalih kroničnih zapletih. Reedukacije v sku-
pinah so namenjene prehrani in so organizirane enkrat 
mesečno. Ostale reedukacije so individualne po naročilu 
zdravnika, nasvetu edukatorja ali na željo pacienta. Na 
mesec opravijo okrog 40 edukacij. V ambulanti obrav-
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navajo sladkorne bolnike tipa 1 (vendar ne na črpalki), 
tipa 2, paciente s steroidnim diabetesom in nosečnice 
z gestacijskim diabetesom. FIT-a ne učijo. Pri edukaciji 
uporabljajo sodobne načine in pripomočke ter sledijo 
strokovnim smernicam in priporočilom. Tim skrbi tudi 
za letno interno izobraževanje timov ambulant družin-
ske medicine, kjer jih seznanja z novostmi in razčiščuje 
strokovne dileme.
Ambulanta dela dvakrat na teden in poskrbi tudi za 
sladkorne bolnike v dveh domovih za starejše občane. 
Naročanje na prve preglede poteka elektronsko. Čakalna 
doba za ne nujne paciente pa je do dva meseca.
Začetek ambulantne diabetološke dejavnosti v odmak-
njenem Tolminu sega v leto 1979. Ambulanta je imela 
naziv Posvetovalnica za diabetike in je delala v okviru 
Zdravstvenega doma Tolmin. Vanjo so prihajali bolniki iz 
Zgornjega Posočja (iz sedanjih občin Tolmin, Kobarid in 
Bovec), ki so prej hodili v Šempeter pri Novi Gorici. Vedno 
sta bili v ambulanti poleg zdravnika specialista internista 
polovico delavnega časa zaposleni srednja medicinska 
sestra in višja medicinska sestra (kasneje diplomirana 
med. sestra). Ambulanta je nudila oskrbo sladkornim 
bolnikom v okviru polovičnega delovnega časa, 20 ur 
na teden. 
Edukacija oziroma svetovanje diabetikom o prehrani in 
terapiji se je začelo leta 1984.
Od leta1992 do 2012 je v Tolminu delovala zasebna in-
ternistična ambulanta s koncesijo v isti kadrovski zasedbi 
kot prej. Pacienti so bili zelo dobro oskrbljeni. Ambulanta 
je imela lasten laboratorij, kjer so opravljali biokemične 
preiskave in glikirani hemoglobin. Poskrbeli so tudi za 
preglede nog, jih zdravili in kiropodistično obravnavali 
ter po potrebi pošiljali v nadaljnjo obdelavo. Preglede 
očesnega ozadja je že takrat dvakrat tedensko opravljal 
pogodbeno zaposlen okulist. Izvajala se je individualna 
in skupinska edukacija in začeli so z ambulantnimi pre-
hodi zdravljenja na inzulin. Zdravstvene storitve so bile 
vodene računalniško, kar je bila podlaga za vpogled v 
diagnostično klasifikacijo ter statistične in finančne po-
datke. Vsak pacient je ob odhodu iz ambulante dobil 
pisni izvid za izbranega zdravnika.
Od leta 2012 deluje ambulanta ponovno pod okriljem 
Zdravstvenega doma Tolmin. Ambulanta sprejema slad-
korne bolnike dvakrat tedensko. Sestava zdravstvenega 
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tima je enaka, le da se izmenjujeta dva zdravnika (spe-
cialist diabetolog in specialist pulmolog). Obseg dela 
ostaja enak. Na dan se zvrsti med 25 in med 35 pacien-
tov. Naročamo preko E-naročanja pacientov, hkrati pa se 
pacientu zabeleži datum in uro naslednjega pregleda še 
v izkaznico za diabetike. 
Diplomirana medicinska sestra edukatorka izvaja indivi-
dualno edukacijo po smernicah.
V Postojni beležijo začetek delovanja diabetološke am-
bulante 1984. leta. Vseskozi dela ambulanta v obsegu 
dveh dni na teden in v sestavi zdravnik internist, diplo-
mirana medicinska sestra in zdravstveni administrator. 
Dnevno pregledajo okrog 33 pacientov, letno beležijo 
okrog 2800 obiskov. Skrb za preglede nog je prevzela 
ustrezno izobražena srednja medicinska sestra in jih izva-
ja izven urnika ambulante in ni članica tima diabetološke 
ambulante. Presejalne teste opravlja tudi pacientom, ki 
so bili pregledani v referenčnih ambulantah. HbA1c so 
začeli meriti leta 2000. Ne ukvarjajo se z gestacijskim di-
abetesom in ne s FIT-om. Edukacijo izvajajo tudi za novo 
odkrite paciente iz referenčnih ambulant.
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Zgodovina razvoja posameznih 
dejavnosti v endokrinologiji
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Mag. Milenka Poljanec Bohnec

Razvoj edukacije in oskrbe 
bolnikov s sladkorno boleznijo
Trideset let je dolgo obdobje, pa vendar kratko za opis 
razvoja edukacije in oskrbe bolnikov s sladkorno bolez-
nijo. Ali smo v teh tridesetih letih naredili dovolj na po-
dročju edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo?
Vprašanje terja odgovor. Lahko se primerjamo z razvitej-
šimi državami, pa vendar, ali smo pripravljeni na starajo-
čo se družbo in invazijo kroničnih nenalezljivih bolezni, 
med katerimi je zagotovo vodilna sladkorna bolezen. 
Spremljanje strokovnih smernic in profesionalna odgo-
vornost terjata od vodilnih medicinskih sester, torej stro-
ke in drugih pomembnih ustanov, ki krojijo zdravstveno 
nego in zdravstveno politiko, večji vložek na področju 
preventive nastanka kroničnih nenalezljivih bolezni kot 
na področju kurative. 
Edukacija bolnikov s sladkorno boleznijo, ki jo izvajajo 
medicinske sestre/zdravstveniki, predstavlja profesional-
ni poklic medicinske sestre s končanim devettedenskim 
podiplomskim usposabljanjem ter reguliranim nazivom 
s strani Zbornice zdravstvene nege Slovenije. Medicinska 
sestra prejme naziv specialna znanja o edukaciji bolnikov 
s sladkorno boleznijo.
Imamo izdelan Kurikulum za edukacijo o oskrbi odraslih 
bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki smo ga izdali ter 
predstavili diabetološkim timom po Sloveniji leta 2012. 
Kurikulum zajema metode in oblike dela posamezne 
učne vsebine, ki naj jih medicinska sestra posreduje v 
procesu edukacije bolnikom s sladkorno boleznijo glede 
na vrsto problematike.
Ko razmišljamo o prehojeni poti, uvodoma lahko zapiše-
mo, da imata edukacija in oskrba bolnikov s sladkorno 
boleznijo še veliko izzivov in priložnosti za razvoj. 
Slediti strokovnim smernicam obravnave bolnikov s 
sladkorno boleznijo, kateri so večinoma pridružena še 
druga obolenja, upoštevati pedagoška in andragoška 
načela, metode in oblike dela, razumeti umeščenost po-
sameznika v ožjem in širšem socialnem okolju, razmeti 
psihološko strukturo osebnosti in njene odklone ter sle-
diti družbenim razmeram zahteva od medicinske sestre 
edukatorke posebne veščine in ljubezen do dela..
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Nemogoče je opisati razvoj in izvajanje edukacije bolni-
kov s sladkorno boleznijo, če se ne ozremo v preteklost 
in opišemo razvoj oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo 
in nekatere ključne dogodke, ki so zaznamovali področje 
diabetologije in endokrinologije.

Zdravstvena oskrba
Zdravstvena oskrba so vse aktivnosti, ki jih izvajajo zdrav-
niki in drugo zdravstveno osebje pri diagnostiki, zdravlje-
nju in spremljanju oseb. Zdravniško (medicinsko) oskrbo 
izvajajo zdravniki in vključuje: anamnezo, fizični pregled, 
diagnostiko, diferencialno diagnostiko, medicinsko po-
moč, svetovanje, informacije in navodila, medikamentno 
zdravljenje, intervencije, napotitve, odpuste ter spremlja-
nje oseb. 
Medicinske sestre izvajajo načrtovanje in vrednotenje 
zdravstvene nege in edukacije, sodelujejo pri izvajanju 
načrtov diagnostike in zdravljenja, ki jih je predpisal 
zdravnik. Edukacija na področju oskrbe bolnikov s slad-
korno boleznijo zavzema posebno mesto.
Spoznanja stroke pri oskrbi bolnikov s sladkorno bolezni-
jo so se iz leta v leto širila in bogatila. Hkrati je nastajala 
potreba po vse večjem obsegu znanja in veščin zdra-
vstvenih strokovnjakov pri oskrbi bolnikov. 
Bolniki so postajali vedno zahtevnejši glede odnosa, 
oskrbe, pridobivanja informacij ter potrebe po celovitej-
šem zdravljenju. Tako smo tudi strokovnjaki od začetka 
devetdesetih let bolnika postavili v središče obravnave 
in ga obravnavali kot partnerja. Pri oskrbi bolnikov s slad-
korno boleznijo so se razvile optimalne razmere, ki so 
bolniku in zdravstvenemu osebju omogočile lažji nadzor 
nad boleznijo in lažje sodelovanje. Šlo je za uvedbo sa-
mokontrole in določanja glikiranega hemoglobina. 
Tudi edukacija bolnikov je dobila svoj zamah. Bolnike s 
sladkorno boleznijo smo že v zgodnjih devetdesetih le-
tih odlično vodili timi zdravnika specialista in medicinske 
sestre edukatorke. Vsa nova spoznanja so edukatorke s 
pridom uporabljale in prenašale v procesu edukacije na 
bolnike.
Nekaj zelo dragocenih raziskav v devetdesetih letih in 
po letu 2000 (DCCT, UKPDS, STENO-2, CARDS, 4 S) je 
pripeljalo do novih ugotovitev, v katerih se je oblikoval 
nov pogled na učinkovitost zdravljenja. Trajna odlična 
urejenost krvnega sladkorja varuje pred okvaro malih žil 
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oči in ledvic in tudi živcev, v daljšem obdobju (vsaj deset 
let) pa tudi pred aterosklerotičnimi srčno-žilnimi bolez-
nimi; LDL-holesterol v ciljnem območju močno zmanjša 
tveganje za srčno-žilne bolezni, urejen krvni tlak pa va-
ruje tako pred mikro- kot makroangiopatičnimi zapleti. 
Izkazalo se je, da je s tem pristopom mogoče preprečiti 
kronične zaplete (okvare).
Toda brez ustrezne edukacije bolnikov ter njihovega 
upoštevanja zdravega načina življenja – skrb za prehra-
no, telesno dejavnost in telesno težo – ne bo uspeha. 
Edukacijo bolnikov v slovenskem prostoru v večjem ob-
segu izvajajo medicinske sestre.
Tradicionalni pristop, usmerjen samo v uravnavanje krv-
nega sladkorja, se je spremenil v multifaktorskega oziro-
ma v celostno obravnavo. 
Edukacija bolnikov s sladkorno boleznijo
Področje zdravstvene nege seveda ni zaostajalo in tudi 
edukacija bolnikov ter strokovni razvoj medicinskih sester 
edukatork. Edukator je nepogrešljiv član vsakega diabe-
tološkega tima. Edukacija bolnikov je od devetdesetih let 
naprej dobila pomembno vlogo v organizaciji oskrbe. 
V slovenskem prostoru je v okviru stanovskega združe-
nja medicinskih sester sprejet naziv edukator. Nanaša 
se na osebo, ki educira bolnike s sladkorno boleznijo. 
Medicinska sestra, ki konča podiplomsko usposablja-
nje iz oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo, katerega 
organizator, nosilec in izvajalec je Univerzitetni klinični 
center Ljubljana, Klinični oddelek za endokrinologijo, 
diabetes in presnovne bolezni pridobi naziv specialna 
znanja o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo. Uspo-
sabljanja za ta naziv so regulirana s pravilnikom o spe-
cialnih znanjih v okviru Zbornice – zveze medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Prav tako je 
edukator (v tujini pogosto »diabetes educator«) v sve-
tovnem merilu prepoznaven naziv za osebe, ki izvajajo 
edukacijo bolnikov s sladkorno boleznijo. Vsebino, opre-
deljeno v edukacijskem programu, in njeno izvedbo pa 
imenujemo edukacija. Pojma edukacija in edukator se 
uporabljata v okviru Nacionalnega programa za obvla-
dovanje sladkorne bolezni 2010–2020, kjer je zapisano 
»Vsi zdravstveni strokovnjaki, ki delujejo v timu, morajo 
imeti ustrezno znanje in veščine za izvajanje edukacije«, 
ter v okviru Kurikuluma za edukacijo o oskrbi odraslih 
bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2.
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Edukacija na področju oskrbe sladkorne bolezni deluje 
preventivno, ko je namenjena ozaveščanju, da ljudje ne 
bi zboleli ali da bi bolezen odložili. Na drugi ravni pa de-
luje kot pomoč ljudem, ki so zboleli, da bi svojo bolezen 
obvladovali in z njo kakovostno živeli.
Kakovostna oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo po-
teka v skladu s priporočili za dobro klinično prakso. V 
tem duhu so bile izdane Slovenske smernice za klinič-
no obravnavo sladkorne bolezni pri odraslih (leta 2007, 
obnovljene leta 2011 in 2016). Medicinske sestre smo 
aktivno sodelovale pri nastajanju omenjenih smernic.
Pediatri so objavili svoje Smernice za obravnavo sladkor-
ne bolezni tipa 2 pri otrocih in mladostnikih. Objavljena 
so bila tudi Priporočila za pregled diabetičnega stopala 
in za Pripravo bolnika s sladkorno boleznijo na kolo-
noskopijo. Širši okvir organizaciji in kakovosti dejavnosti 
na področju sladkorne bolezni daje Nacionalni program 
za obvladovanje sladkorne bolezni 2010–2020, nosilec 
je Ministrstvo za zdravje. Cilj je zmanjšanje pojavnosti 
bolnikov s tipom 2, zmanjšanje kroničnih okvar zaradi 
sladkorne bolezni, zgodnje odkrivanje bolnikov ipd., 
omogoča pa povezovalno sodelovanje vseh deležnikov, 
razvoj projektov in vizijo organizacije ter zdravstvene 
oskrbe sladkornih bolnikov. 
Leta 2011 je Ministrstvo za zdravje začelo uvajanje re-
ferenčnih ambulant splošne in družinske medicine, leta 
2017 pa se je projekt zaključil. 
Zdravljenje z zdravili
Dobra novica zadnjih let je, da so vsa nova zdravila pod 
drobnogledom glede varnosti, še zlasti v smeri večjega 
tveganja za srčno-žilne bolezni pri sladkornih bolnikih, še 
preden pridejo zdravila v široko uporabo. To je zahteva 
tako FDA (Foodand Drug Administration v ZDA) kot EMA 
(European Medical Agency v Evropi). Varnost zdravil je 
čedalje bolj cenjena prvina. Seveda tudi od zdravil za 
zniževanje krvnega sladkorja pričakujemo, da to naredijo 
učinkovito in varno – brez neželenih učinkov (med njimi 
je na prvem mestu hipoglikemija). Po tihem si želimo 
tudi, da bi ta zdravila imela še kakšno posebno delova-
nje, s katerim bi preprečevala žilne zaplete, predvsem 
srčno-žilne bolezni. V zadnjem desetletju smo dobili se-
rijo novih zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, 
ki ne povzročajo hipoglikemije in ne povečujejo telesne 
teže ali jo celo zmanjšajo: zaviralci DPP-4, pospeševalci 
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GLP-1 in zaviralci SGLT-2. Za vse je bilo upanje, da deluje-
jo tudi v smeri zmanjšanja tveganja za srčno-žilne okvare. 
Tehnologija in njen razvoj
Lahko rečemo, da so bili injektorji za vbrizgavanje inzu-
lina sredi osemdesetih kar revolucionarna iznajdba. Bol-
nikom, ki so še nekaj let nazaj prekuhavali svoje igle in 
brizgalke, so omogočili pogosto odmerjanje inzulina, še 
zlasti ultra- in kratkodelujočega pred obroki, in s tem bolj 
fiziološko nadomeščanje inzulina. 
Sočasno so začeli izdelovati bolj izpopolnjene merilnike 
ter zanesljivejše senzorje (z manjšim odstotkom odsto-
panja od laboratorijske metode) za merjenje koncentra-
cije glukoze v krvi za domačo uporabo. Oboje je omo-
gočilo lažji nadzor nad glikemijo in bolj sproščen slog 
vsakdanjega življenja. 
Tudi edukatorji smo morali biti vešči novih tehnologij. 
Vse pridobljene veščine smo prenašali na naše bolnike.
Nato so se pojavile na trgu inzulinske črpalke, ki progra-
mirano s stalnim dovajanjem inzulina posnemajo fizio-
loško izločanje inzulina. 
Poleg tega so razvili še sistem za stalno merjenje krvne-
ga sladkorja. Uporaba te tehnologije je izjemno koristna 
za nosečnice in bolnike, ki imajo hujšo nagnjenost k hi-
poglikemiji. Pri nas so okrog leta 2000 prišle inzulinske 
črpalke v širšo uporabo za otroke. Za odrasle bolnike s 
sladkorno boleznijo tipa 1 ter nosečnice, zdravljene z in-
zulinom, ne glede na tip bolezni, pa nekoliko pozneje, 
leta 2005. 
Vse veščine, predvsem pa pripravo bolnikov na prehod 
zdravljenja z inzulinom s pomočjo inzulinske črpalke, 
izvaja ekipa dobro usposobljenih diabetologov in medi-
cinskih sester edukatork. Te so se poučile o Funkcionalni 
inzulinski terapiji (sestava jedilnikov, štetje ogljikovih hi-
dratov, samovodenje, izračuni CDO, Kf, Kb, uporaba fit-a 
v posebnih okoliščinah itn. …). 
Razvoj gre v smeri črpalke z zaprto zanko, nekakšna 
umetna celica beta, ki pa še ni v redni uporabi. Skupina 
strokovnjakov na pediatrični kliniki v Ljubljani je objavila 
odlične članke o koristih inzulinske črpalke pri otrocih.

Ambulantna oskrba
Diabetološki dispanzerji so delovali do zgodnjih devet-
desetih let. V njih je potekala oskrba bolnikov s sladkorno 
boleznijo. Po zakonodaji so diabetološki dispanzerji pos-
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tali specialistične diabetološke ambulante, kjer deluje 
zdravnik internist, usmerjen v diabetologijo. Zelo nujen 
poseg je bil v do tedaj nesmiselno ureditev prehod oskr-
be številnih bolnikov s tipom 2, ki ne zahtevajo speciali-
stične obravnave, na primarno raven.
Velike zasluge za to imajo diabetološke ambulante v 
nekaterih zdravstvenih domovih, referenčne ambulante 
družinske medicine in obravnava pri izbranih zdravnikih. 
Strokovnjaki Klinike za endokrinologijo, diabetes in pre-
snovne bolezni, UKC Ljubljana so v zgodnjih devetde-
setih sistematično pripravljali strokovna izobraževanja in 
literaturo, da bi ponudili izčrpne strokovne informacije 
kot pomoč za klinično obravnavo bolnikov s sladkorno 
boleznijo tipa 2 na primarni ravni. V tem obdobju so bili 
izdani priročniki o zdravljenju sladkorne bolezni in oskrbi 
diabetičnega stopala za zdravnike in druge zdravstvene 
delavce. Sledile so prenovljene izdaje na vsakih nekaj let 
vse do danes. 
Že od sedemdesetih let za nosečnice, od devetdese-
tih za diabetično stopalo zadnjih deset let deluje tako 
imenovana urgentna ambulanta (za bolnike, odkrite na 
novo, in bolnike, ki zaradi problema v zvezi s sladkorno 
boleznijo ne morejo čakati do datuma rednega obiska). 
Prav tako deluje edukacijska ambulanta za intenzivno 
usposabljanje za funkcionalno inzulinsko terapijo (FIT). 
Najsodobnejši način zdravljenja sladkorne bolezni z in-
zulinom je funkcionalna inzulinska terapija, ki jo bolnik 
izvaja z bazalno-bolusno inzulinsko shemo z injektorji ali 
z inzulinsko črpalko. Za izvajanje FIT-a potrebuje bolnik 
znanje, ki ga pridobi s strukturiranim programom eduka-
cije in nadaljnjimi kontrolami, kjer preverjamo uporabo 
znanja in pridobljenih izkušenj pri izvajanju funkcionalne 
inzulinske terapije. V Ljubljani se FIT izvaja od leta 2005. 
Zaradi prostorske stiske je ambulantna enota FIT-a za-
časno delovala (od leta 2006–2012) na Nazorjevi ulici, s 
selitvijo diabetoloških ambulant s Poliklinike na Vrazov 
trg pa se je enota priključila ostalim ambulantnim de-
javnostim. 
Leta 2016 se je vzpostavila mreža za učinkovitejše odkri-
vanje diabetične retinopatije s pomočjo fotokamere in 
centralnim odčitavanjem rezultatov, kar bo omogočilo 
čimprejšnjo obravnavo retinopatije. 
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Oskrba nosečnic z nosečnostno sladkorno 
boleznijo
Pred desetletji so bile le redke nosečnice napotene v 
diabetološko ambulanto, danes jih je v čakalnicah več. 
Skozi leta se je obravnava nosečnic s sladkorno bolez-
nijo močno spremenila, zadnja leta skladno s smernica-
mi (več v prispevku Obravnava nosečnice s sladkorno 
boleznijo). Edukacija ob nosečnostni sladkorni bolezni 
je kar obsežna, zahteva več učnih ur, vključujoč zdravo 
prehrano ob nosečnostni sladkorni bolezni, izvajanje 
meritev ketonov v urinu in merjenje glukoze v krvi itd. 
Pogoste so tako imenovane »kontrole z dnevnikom sa-
mokontrole«, saj se krvni sladkor lahko naglo spremeni s 
potekom nosečnosti. Edukator je v tej vlogi mnogokrat 
del psihologa, psihoterapevta, včasih tudi staršev, ki niso 
privzgojili zdravih navad. Delo, ki se ga ni mogoče naučiti 
iz priročnikov, zahteva edukatorja, ki živi zdrav življenjski 
slog, zna tudi kaj skuhati in tako ustrezno svetovati, ima 
ideje za različne oblike telesne aktivnosti ipd. 

Edukacija na diabetološkem oddeleku
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in pre-
snovne bolezni pripada skupnosti Internih klinik in je 
del Univerzitetnega kliničnega centra. Sestavljen je iz 
endokrinološkega oddelka in ambulante ter diabetolo-
škega oddelka in ambulante. Na endokrinologiji se zdra-
vijo motnje endokrinih žlez, na diabetologiji pa se poleg 
redkejših presnovnih motenj obravnava predvsem slad-
korna bolezen.
V začetku devetdesetih se je edukacija hospitaliziranih 
bolnikov izvajala v diabetološkem dispanzerju na polikli-
niki. Hospitalizirane bolnike so zaporedoma v treh ali štirih 
dneh pripeljali večinoma z vozički na edukacijo, kateri so 
se pridružili družinski člani. Prostori so bili zelo utesnjeni, 
zelo težko smo bolnike z vozički, svojce in ostale posedli 
in učinkovito izvedli edukacijo. Dober glas o učinkovito 
izvedenih edukacijskih vsebinah ter zadovoljnih bolnikih 
se je razširil na vse klinike in klinične oddelke Univerzite-
tnega kliničnega centra Ljubljana. Čedalje več hospitali-
ziranih bolnikov je prihajalo na polikliniko na edukacijo. 
Zaradi resnih težav s prostorsko stisko smo se odločili, 
da edukacijo nekaterih hospitaliziranih bolnikov z drugih 
klinik začnemo izvajati na diabetološkem oddelku. 
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Številčnost hospitaliziranih bolnikov s sladkorno boleznijo 
in potreba po edukaciji sta pripeljali do tega, da trenutno 
poteka edukacija hospitaliziranih bolnikov večinoma na 
diabetološkem oddelku in jo izvajata dve medicinski sestri 
edukatorki.
Velik poudarek v sklopu edukacijskih vsebin je merjenje 
glukoze v krvi v različnih obdobjih sladkorne bolezni. 
Omenjeno pomaga oceniti uspešnost nefarmakološke te-
rapije in celo prepoznati edukacijske vsebine, ki jih je treba 
pri bolniku osvežiti. Poleg tega nam pomaga pri presoji, ali 
bolnik dosega cilje zdravljenja, ter omogoča pravočasno 
optimizacijo zdravljenja. Samokontrola pomaga bolniku, 
da razširi svoje razumevanje in znanje v zvezi s sladkorno 
boleznijo ter dobiva povratne podatke, ali dovolj uspešno 
izvaja predvsem nefarmakološke ukrepe. Ob uvedbi inzu-
linskega zdravljenja so meritve glukoze v krvi v domačem 
okolju nujne, ker zagotavljajo dodatno varnost zdravlje-
nja, bolniki so seznanjeni z vrednostmi glukoze v krvi ter 
opolnomočeni za korekcije odmerkov inzulina, prehrane, 
telesne dejavnosti, skratka življenje dobro educiranih bol-
nikov je veliko lažje in kakovostnejše. 

Nova lokacija specialističnih diabetoloških 
ambulant
Leta 2012 so diabetološke ambulante začele delova-
ti v prenovljenih in mnogo večjih prostorih na lokaci-
ji stare Pediatrične klinike, na Vrazovem trgu. To je bila 
velika pridobitev za bolnike s sladkorno boleznijo ter 
zaposlene, ki lahko izvajajo dejavnosti za učinkovitejšo 
oskrbo. Povečalo se je število prostorov za ambulantne 
dejavnosti, s čimer so največ pridobili prav bolniki s slad-
korno boleznijo. Tako delujejo prostori za sprejem bolni-
kov, funkcijsko diagnostiko in laboratorij, ambulante za 
preglede bolnikov, prostori za edukacijo, ambulanta za 
slikanje očesnega ozadja, diabetično stopalo, diabetično 
nefropatijo in ambulanta za nosečnice z gestacijskim di-
abetesom. 

Razvoj edukacije in prenos znanja po Sloveniji
Edukacija bolnikov s sladkorno boleznijo se je vzporedno 
z razvojem stroke razvijala in bogatila, zato lahko napi-
šemo, da so mnoge specialistične in druge ambulante 
splošne medicine ali bolnišnični oddelki, kjer poteka 
oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo na nacionalnem 
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nivoju, dosegle visoko raven edukacije. Večinoma jo iz-
vajajo diplomirane medicinske sestre, ki so pripravljene 
nenehno slediti novostim s področja, se udeleževati stro-
kovnih delavnic, izobraževanj itn. 
Znanja, ki jih potrebujejo diplomirane medicinske sestre 
edukatorke, so pridobivale po različnih poteh. V Univer-
zitetnem kliničnem centru Ljubljana, Kliničnem oddelku 
za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni smo 
bile edukatorke večinoma samoukinje. Največ smo se 
naučile na podlagi strokovnih izobraževanj, ki smo se 
jih udeleževale, prenosa znanja od specialistov diabe-
tologov ter na podlagi lastne iniciative, vedoželjnosti in 
učenja.
Pridobljena znanja, izkušnje, metode in oblike dela v 
sklopu edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo smo 
širile naprej po celotni Sloveniji na različne načine.
Ob tej priložnosti lahko omenimo 30 let prenosa znanja 
in izkušenj na stanovske kolegice po Sloveniji v okviru 
združenja, Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v endokrinologiji (v nadaljevanju sekcija). Sek-
cija letos praznuje tridesetletnico, za kar zahvaljujemo 
vsem dosedanjim predsednicam in seveda sedanji pred-
sednici in članicam izvršnega odbora. 
Strokovna izobraževanja so potekala po vsej Sloveniji, 
saj smo bili v teh tridesetih letih prisotni tako rekoč v 
vseh večjih mestih. To je bil prvi in nekaj let edini način, 
ki je omogočal medicinskim sestram možnosti sledenja 
novostim na področju oskrbe bolnikov s sladkorno bo-
leznijo. 
Majda Mori Lukančič, je organizirala in vodila prvo stro-
kovno izobraževanje za medicinske sestre edukatorke od 
leta 1995. Dvodnevno izobraževanje nam je dalo prva iz-
hodišča in znanja, da so v procesu edukacije pomembne 
pedagoške veščine. Medicinske sestre smo bile navdu-
šene, ko smo snemale igro vlog ter jo potem pod vod-
stvom Morijeve analizirale in se učile ustreznega načina 
prenosa strokovnega znanja na bolnike. 
Medicinske sestre v Univerzitetnem kliničnem centru 
Ljubljana smo zaradi vse večjega obsega pri oskrbi bol-
nikov s sladkorno boleznijo začutile potrebo po organi-
zaciji podiplomskega izobraževanja medicinskih sester 
edukatork iz drugih diabetoloških ambulant, ambulant 
družinske medicine in bolnišnic, ki je potekalo 4 tedne. 
Idejna nosilka Podiplomskega izobraževanja za medicin-
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ske sestre iz celotne Slovenije je bila Majda Mori Lukan-
čič, takrat še zaposlena v Univerzitetnem kliničnem cen-
tru Ljubljana, na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, 
diabetes in presnovne bolezni. Omenjeno izobraževanje 
poteka še danes devet tednov in ga vodi skupaj z men-
torji mag. Milenka Poljanec Bohnec.
Mentorji so zelo zavzeti za prenos znanja, veščin in op-
ravljajo svoje poslanstvo z velikim veseljem (mag. Mi-
lenka Poljanec Bohnec, Mateja Tomažin Šporar, Ranka 
Đurđević Despot, Jana Klavs, Melita Cajhen, Metka Fister, 
Mojca Urbančič, Katarina Peklaj, Katarina Vovk, Barbara 
Žargaj). Medicinske sestre, ki končajo omenjeno izobra-
ževanje, pridobijo naziv specialna znanja o edukaciji bol-
nikov s sladkorno boleznijo.
V zgodnjih devetdesetih smo začeli organizacijo stro-
kovnih izobraževanj o Sladkorni bolezni pod nazivom 
Funkcionalno izobraževanje »ZDRAVSTVENA NEGA IN 
SLADKORNA BOLEZEN«. Omenjeno strokovno izobraže-
vanje je potekalo v začetku dvakrat letno, nato pa enkrat 
letno, vključno do leta 2013. Strokovni voditeljici in or-
ganizatorki sta bili vsa ta leta Milenka Poljanec Bohnec 
in Mateja Tomažin Šporar iz Univerzitetnega Kliničnega 
centra Ljubljana, Kliničnega oddelka za endokrinologijo, 
diabetes in presnovne bolezni. Njuna želja je bila sezna-
niti z novostmi ter načini zdravljenja in edukacije čim več 
medicinskih sester po Sloveniji, ki se ukvarjajo z oskrbo in 
edukacijo bolnikov s sladkorno boleznijo. Omenjenega 
izobraževanja se je od začetka izvajanja udeležilo več kot 
1000 udeležencev, predvsem medicinskih sester, zdra-
vstvenih tehnikov, farmacevtov in drugih na nacionalni 
ravni. Naj povemo, da je letos po štirih letih odmora po-
novno potekalo omenjeno strokovno izobraževanje, le 
da smo ga preimenovali strokovno izobraževanje »SLAD-
KORNA BOLEZEN«. V letu 2018 je bila zelo visoka udelež-
ba predvsem medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov 
in farmacevtov ter nekaj zdravnikov iz celotne Slovenije.

Zelo učinkovito je bilo tudi Funkcionalno izobraževa-
nje »ZDRAVA PREHRANA - MEDICINA SEDANJOSTI IN 
PRIHODNOSTI«, namenjeno medicinskim sestram, zdra-
vstvenim tehnikom, farmacevtom in drugim iz celotne 
Slovenije, ki smo ga prav tako začeli izvajati v sredini 
devetdesetih. Potekalo je enkrat letno kontinuirano do 
vključno leta 2014. Znanja o zdravi prehrani so zelo pot-
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rebna in dobrodošla za vsako medicinsko sestro, ki se 
ukvarja z oskrbo in edukacijo bolnikov s sladkorno bo-
leznijo.
Strokovni in organizacijski voditeljici sta bili mag. Milenka 
Poljanec Bohnec in Jana Klavs iz Univerzitetnega klinič-
nega centra Ljubljana, Kliničnega oddelka za endokrino-
logijo, diabetes in presnovne bolezni. 
Medicinske sestre, zaposlene v Univerzitetnem kliničnem 
centru Ljubljana, na Kliničnem oddelku za endokrinolo-
gijo, diabetes in presnovne bolezni, stremimo k prenosu 
strokovnega znanja na medicinske sestre po Sloveniji. 
Odločile smo se napisati prvi celovit Priročnik za zdra-
vstvene delavce »SLADKORNA BOLEZEN« in ga ponudile 
vsem diabetološkim timom in drugim, ki se ukvarjajo z 
zdravljenjem in edukacijo bolnikov s sladkorno bolez-
nijo. Pri nastanku vsebin so sodelovale vse medicinske 
sestre edukatorke in druge, zdravniki specialisti in dru-
gi strokovnjaki o tematikah, ki so posredno povezane s 
sladkorno boleznijo. Tako je nastal leta 1998 prvi tovrstni 
priročnik, temu so sledile ponovne izdaje z dopolnjeno 
vsebino, in sicer leta 2006 in 2013. Pri nastanku ome-
njenih priročnikov so kot urednice prispevale svoj prosti 
čas in veliko dobre volje mag. Milenka Poljanec Bohnec, 
Mateja Tomažin Šporar, Jana Klavs, Slavica Vujičić, in Bar-
bara Žargaj. 
Kurikulum za edukacijo o oskrbi odraslih bolnikov s 
sladkorno boleznijo
V zadnjem desetletju smo medicinske sestre po vzoru 
kurikuluma, ki ga je izdal International Diabetes Fede-
ration (IDF), oblikovale Kurikulum za edukacijo o oskrbi 
odraslih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 (v nada-
ljevanju kurikulum) in ga izdale ter predstavile diabeto-
loškim timom po Sloveniji leta 2012. Oblikovan je bil v 
Nacionalnem programu za obvladovanje sladkorne bo-
lezni tipa 2 v okviru Akcijskega načrta za obdobje 2012-
2013. Pri pripravi sta sodelovala UKC LJ, Klinični oddelek 
za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni in 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endokrinologiji. Pri nastajanju kurikuluma so sodelovale 
medicinske sestre iz vseh regij Slovenije: 
• Tjaša Janjoš, Bolnišnica Novo mesto
•  Vanja Kosmina Novak, Zdravstveni dom Koper
•  Klara Peternelj, Zdravstveni dom Sežana
•  Simona Strnad, Univerzitetni klinični center Maribor 
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•  Jana Klavs, Katarina Peklaj, Milenka Poljanec Bohnec, 
Mira Slak, Mateja Tomažin Šporar, Barbara Žargaj, Uni-
verzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za 
endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni. 

Želja urednic Milenke Poljanec Bohnec in Mateje Toma-
žin Šporar je bila poenotenje in enak dostop do edukacij-
skih vsebin po vseh diabetoloških ambulantah in drugih 
ustanovah, kjer poteka oskrba bolnikov s sladkorno bo-
leznijo. V kurikulumu smo oblikovale učne vsebine glede 
na posamezno tematiko, učne cilje, metode dela in učne 
pripomočke za izvedbo posamezne učne vsebine, ki jo 
predelamo skupaj z bolnikom. 
Edukacijski pripomoček Conversations mapsTM je bil 
poznan v svetu že od leta 2007. V Sloveniji smo ga začeli 
uporabljati v letu 2012. Medicinske sestre, ki smo ga vi-
dele v tujini na strokovnih izobraževanjih, smo ga želele 
posloveniti in uporabljati pri edukaciji bolnikov. V delo je 
kot vodja projekta zagrizla kolegica Jana Klavs ter skupaj 
z ostalimi edukatorkami iz Univerzitetnega Kliničnega 
centra Ljubljana, Kliničnega oddelka za endokrinologijo, 
diabetes in presnovne bolezni dorekla vsebino in obli-
ko pripomočka. Vsi smo se ga zelo veselili in čakali svoj 
izvod za uporabo pri edukaciji. Kolegice so nato o upo-
rabi omenjenega pripomočka izobraževale medicinske 
sestre edukatorke po Sloveniji. 
Prednost uporabe kažipota je v tem, da se v proces 
edukacije lahko naenkrat vključi skupina 6 do 8 oseb. 
Izvajanje edukacije s pomočjo kažipota je zahtevalo od 
posamezne medicinske sestre edukatorke veščine vo-
denja skupine, poznavanje učnih stilov in seveda ljube-
zen do učenja bolnikov. Edukatorji žal zaradi določenih 
razlogov omenjenega kažipota ne uporabljajo. Po slo-
venskem normativu je predviden čas za edukacijo ene 
osebe na dan zgolj 20 minut. To je zagotovo v večini 
zdravstvenih ustanov, kjer se izvaja edukacija, premalo 
časa za izvedbo edukacije ob uporabi omenjenega pri-
pomočka. Prav tako so gradiva (predvsem barvna pod-
laga z izrisom posamezne tematike za lažjo predstavitev 
bolnikom) prevelika za normalne velikosti miz. Omenjeni 
pripomoček zahteva najmanj 60 minut za predstavitev 
in debato o posamezni tematiki. 
Edukacija endokrinoloških bolnikov 
Edukacija endokrinoloških bolnikov zahteva znanja do-
ločenih strokovnih vsebin, ki so jih vešče medicinske 
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sestre, ki izvajajo zdravstveno nego in edukacijo bolni-
kov v endokrinoloških ambulantah in ednokrinološkem 
oddelku, ki delujejo v sklopu UKC LJ, Kliničnega oddelek 
za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni. Želja 
teh je bila zapisati vse diagnostične endokrinološke teste 
in jih oblikovati v priročnik, ki bo na voljo vsem. Prav 
tako so zaposleni želeli spisati priročnik z opisom vseh 
bolezni, ki jih obravnavajo v ambulantah in bolnišnič-
nem oddelku. Uspelo jim je, leta 2016 so tako natisnili 
prvi priročnik Diagnostični testi in zdravstvena vzgoja v 
endokrinologiji ter knjižico, kjer so zbrani vsi testi pod 
naslovom Diagnostični testi v endokrinologiji.
Namen je bil dosežen, obe gradivi sta dosegli bralce v 
različnih strokovnih ustanovah po Sloveniji. Prav tako 
obe gradivi prejmejo udeleženci šole iz endokrinologije, 
ki bo predstavljena v nadaljevanju. 
Glavni motivatorki sta bili medicinski sestri Elizabeta Ste-
panovič, dipl. med. sestra, mag. javne uprave, in Mirela 
Ožura, dipl. med. sestra, katerima se je pri nastanku ome-
njenih gradiv pridružila z nasveti in idejami mag. Milen-
ka Poljanec Bohnec. Veliko zaslug pri nastanku imata še 
vodja endokrinoloških ambulant doc. dr. Mojca Jensterle 
Sever ter prof. dr. Tomaž Kocjan. 
Šola iz endokrinologije poteka z vmesnimi prekinitva-
mi že vrsto let in ponuja strokovne smernice zdravlje-
nja endokrinoloških bolnikov. Udeleženci omenjenih 
strokovnih srečanj so medicinske sestre in zdravniki iz 
celotne Slovenije, ki jim pridobljeno znanje pomaga pri 
obravnavi in edukaciji bolnikov z endokrinološkimi obo-
lenji. Strokovni in organizacijski odbor šole sestavljajo: 
Elizabeta Stepanovič, doc. dr. Mojca Jensterle Sever, prof. 
dr. Tomaž Kocjan ter prof. dr. Miša Pfeifer.
Podiplomska šola za zdravnike Sladkorna bolezen tipa 2 
prav tako poteka neprekinjeno več kot 20 let. Njen cilj je 
prenos strokovnega znanja na zdravnike družinske medi-
cine, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s sladkorno bolez-
nijo tipa 2. Za strokovni in organizacijski odbor omenje-
nega izobraževanja v celoti skrbi prof. dr. Andrej Janež iz 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Kliničnega 
oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bo-
lezni, pred tem pa je bil prim. Miha Koselj iz iste ustanove.
Že vrsto let poteka dvakrat letno v spomladnem in je-
senskem terminu Podiplomski tečaj hospitalne diabe-
tologije, katerega organizator je Univerzitetni klinični 
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center Ljubljana, Klinični oddelek za endokrinologijo, 
diabetes in presnovne bolezni. Želja specialistov di-
abetologov omenjenega kliničnega oddelka je prenos 
strokovnega znanja na zdravnike drugih kliničnih oddel-
kov znotraj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. 
Tečaja se občasno udeležijo tudi medicinske sestre, kar 
pripomore h kakovostnejši obravnavi bolnikov na bol-
nišničnih oddelkih. Vodja tečaja je bila vrsto let dr. Jelka 
Zaletel, zadnje leto pa diabetolog Nadan Gregorič.
Oskrba diabetičnega stopala – Tečaj za medicinske 
sestre in zdravstvene tehnike 
Dvodnevno strokovno izobraževanje z delavnicami več 
kot četrt stoletja strokovno vodi in organizira doc. dr. 
Vilma Urbančič Rovan, zaposlena v Univerzitetnem kli-
ničnem centru Ljubljana, na Kliničnem oddelku za en-
dokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni. V sklopu 
strokovnega izobraževanja so podane smernice o oskrbi 
bolnika s sladkorno boleznijo z namenom preprečevanja 
in zdravljenja poznih zapletov (Diabetična noga – epi-
demiologija, etiopatogeneza in klasifikacija). Medicinske 
sestre, ki sodelujejo pri izvajanju oskrbe diabetične noge, 
se na omenjenem izobraževanju seznanijo z izvajanjem 
presejalnih testov, razjed na nogi (konzervativno in ki-
rurško zdravljenje) ter izvajanjem edukacije za celostno 
obravnavo bolnika v smislu preventive nastanka diabe-
tične noge itn.).
Referenčne ambulante družinske medicine
Leta 2011 je začelo delovati 46 ambulant, konec leta 
2017 je delovalo na enak način že 674 referenčnih am-
bulant od skupno 960 ambulant družinske medicine. Re-
ferenčna ambulanta je ambulanta splošne in družinske 
medicine z razširjenim timom, ki ga sestavljajo zdravnik 
splošne in družinske medicine, zdravstveni tehnik in 
diplomirana medicinska sestra. Referenčne ambulante 
postajajo obvezni sestavni del ambulant splošne in dru-
žinske medicine in se z letom 2018 imenujejo kar ambu-
lante družinske medicine. Ambulante družinske medici-
ne delujejo na dispanzerski način, z aktivnim pristopom 
k promociji zdravja, s presajanjem za najaktualnejše 
zdravstvene probleme odrasle populacije. Prav tako se 
ukvarjajo s spremljanjem bolnikov z najpogostejšimi 
kroničnimi boleznimi in z individualno edukacijo. Veli-
ko vlogo v teh ambulantah prispevajo prav diplomirane 
medicinske sestre, ki so se za področje oskrbe bolnikov 
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s sladkorno boleznijo na primarni ravni posebej izobra-
ževale za področje sladkorne bolezni. 
Pri samem izobraževanju diplomiranih medicinskih se-
ster za področje sladkorne bolezni je velik delež prispe-
vala Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v endokrinologiji. 
Veliko vrednost v ambulantah družinske medicine ima 
vodenje registrov kroničnih pacientov. Registri niso po-
membni samo kot kazalniki kakovosti, temveč bodo 
izjemno pomembno vodilo pri načrtovanju razvoja de-
javnosti zdravstvenega varstva.
Edukacija o sladkorni bolezni tudi na primarnem nivoju
V letu 2015 je s pomočjo norveškega finančnega me-
hanizma prišlo do prenove zdravstvenovzgojnih centrov. 
Ustanovljenih je bilo več delovnih skupin, ena od njih za 
pripravo programov za edukacijo oseb s sladkorno bo-
leznijo tipa 2. Pilotni centri so bili na Vrhniki, v Celju in 
Sevnici. Načrtuje se, da bodo do leta 2020 vsi zdravstve-
novzgojni centri prenovljeni v Centre za krepitev zdravja 
(CKZ). Bolniki tako povsod po Sloveniji lahko sodelujejo v 
treh programi. Prvi program je namenjen osebam z mej-
no bazalno glikemijo in/ali moteno toleranco za glukozo, 
drugi prav tako devetdesetminutni je namenjen novood-
kritim bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2, tretji, daljši je 
namenjen novoodkritim bolnikom s sladkorno boleznijo 
tipa 2, imenuje se Življenje s sladkorno boleznijo. Bolnike 
spodbuja, da so v programih aktivni, razmišljajo, kaj lahko 
spremenijo, katere navade je dobro opustiti ipd., da bi s 
sladkorno boleznijo kakovostno živeli, vendar s tem tudi 
dobro skrbeli za urejenost sladkorne bolezni.
Dodana vrednost tem programom so individualni po-
govori.

Nekaj zanimivosti po letih
1983 – Sladkorna bolezen. Priročnik za bolnike 
1987 – Sladkorna bolezen. Priročnik za bolnike
1983 – Uvajanje samokontrole. Dovoljeno predpisovanje 
testnih lističev za določanje glukoze v krvi (Dextrostix) in 
glikozurijo (Ketoglur, Ketodiastix, Klinistx)
1985 – ustanovitev časopisa Sladkorna bolezen
1985 – določevanje HbA1c
1986 – določevanje mikroalbuminov v urinu
1987 – prva inzulinska črpalka Dietronic MRS 1 (2000 
MiniMed, H-Tron)
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1983–1988 – šola za diabetike (16 tečajev po 10 tednov)
1988 – ustanovljena Sekcija medicinskih sester in zdra-
vstvenih tehnikov v endokrinologiji
21.–22. 11. 1985 – Ljubljana, izobraževanje Moderna in-
zulinska terapija (1.)
11.–13. 5. 1989 – Rogaška Slatina, izobraževanje Moder-
na inzulinska terapija (2.)
1.–6. 7. 1990 – Ljubljana, 2. evropski endokrinološki kon-
gres
1989 – (10.–12. 10), Saint Vincentska deklaracija.
1991 – Smernice za oblikovanje nacionalnega programa 
za sladkorno bolezen
1990 (januar) – ustanovitev ambulante za diabetično nogo
1990 – prva presaditev trebušne slinavke
1994 – Odbor za uresničevanje St. V. deklaracije v Slo-
veniji
1994 – 4. učna delavnica Alpe-Adria o sladkorni bolezni, 
Rogaška Slatina
po 1994 – novi pristopi v edukaciji in literatura za bolnike
Odprli smo prvo individualno edukacijsko ambulanto, 
kar je pomenilo, da so bili bolniki deležni individualne 
obravnave. Po opravljeni edukaciji smo bolnike po enem 
tednu začeli naročati na kontrolne preglede k edukator-
ki, da smo preverili njihovo znanje in razumevanje, kar v 
preteklosti ni bilo v navadi. Bolniki vedno prinesejo na 
kontrolni pregled k edukatorki dnevnik samokontrole, 
ki je nepogrešljiv dokument pri samovodenju sladkor-
ne bolezni. Omenjeni kontrolni pregledi imajo dodano 
vrednost, ker v pogovoru z bolnikom preverimo njegovo 
razumevanje naučenega in v domačem okolju izvede-
nega. Prav tako se v domačem okolju porajajo različna 
vprašanja, na katera skušamo potem odgovoriti.
Ambulantno uvajanje inzulinskega zdravljenja – AUI
Prav tako smo začeli ambulantno uvajanje bolnikov na 
inzulinsko zdravljenje. Temu smo rekli (AUI – ambulan-
tno uvajanje inzulina). To je bil velik korak za celoten di-
abetološki tim. 
Bolniki so prihajali na edukacijo od doma zaporedoma 
tri ali štiri dni. Edukacija je potekala postopoma ter veči-
noma individualno. 

Zdrava prehrana
Učna ura o zdravi prehrani je predstavljala obvezno vse-
bino tudi ob prehodu bolnika na inzulinsko zdravljenje. 



141

Uporabljali smo plastične prehrambne modelčke živil ter 
s pomočjo njih bolnikom ponazarjali sestavo obrokov in 
jedilnikov. Ker je bilo obstoječih plastičnih modelčkov 
premalo, smo jih dokupile ter tako še lažje izvajale učno 
vsebino o zdravi prehrani.
Na voljo smo imeli zgibanko avtorjev, doc. dr. Marka 
Medveščka in Maruše Pavčič, živilske tehnologinje, ki sta 
se v tistih časih ukvarjala s prehrano bolnikov s sladkorno 
boleznijo. Zgibanka Kaj naj jem, da bo moj krvni sladkor 
nižji, je doživela nekaj ponatisov in se še danes preno-
vljena uporablja ob učni uri o zdravi prehrani. 
V teh letih so se gradili zametki učenja bolnika pravil-
nega sestavljanja obrokov glede vsebnosti ogljikovih hi-
dratov. Nastala je knjižica, na podlagi katere smo lahko 
bolnikom razložili, katera živila vsebujejo več in katera 
manj oziroma nič ogljikovih hidratov.
Telesna dejavnost 
Na tej učni uri smo poudarjali tudi pomen telesne de-
javnosti.
Kronični zapleti pri sladkorni bolezni
Na tej učni uri smo velik poudarek namenili preventivi 
poznih zapletov sladkorne bolezni.
Prehrana pri zdravljenju z inzulinom
»Merjena prehrana« predstavlja učno vsebino, kjer se 
bolnik nauči načrtovanja obrokov, proporcionalno vklju-
čujoč energijske potrebe posameznika.  
V ta namen smo uporabljali knjižico Prehrana pri zdra-
vljenju z inzulinom s preglednico enakovrednih živil, 
ki sta jo napisala Maruša Pavčič in doc. dr. Marko Med-
vešček v okviru Kliničnega centra Ljubljana. Omenjena 
knjižica je predstavljala edini tovrstni pripomoček, s 
katerim smo lahko bolnikom posredovali informacije o 
natančni sestavi obrokov in jedilnikov po prehrambnih 
enotah. Omenjena knjižica je doživela tri ponatise s po-
sodobitvami.
Edukacija o ravnanju z injektorji za vbrizgavanje in-
zulina
Najprej smo bolnike naučili tehniko vbrizgavanja inzuli-
na; vrste inzulinov, ki jih bo prejemal ter njihovo delova-
nje, ravnanje z injektorji.
Lahko napišemo, da je bil to bil velik napredek za bolnike, 
ki so si morali vbrizgavati inzulin, ter edukatorke, ki so te 
bolnike učile ravnanja s pripomočki. Nekateri inzulinski 
injektorji so bili že tovarniško napolnjeni z inzulinom, ne-



142

kateri so bili za trajno uporabo in so bolniki vanj vstavljali 
karpule z inzulinom. Imeli so odmerni gumb za odmero 
enot inzulina. 
Če naredimo primerjavo med injektorji, ki so v uporabi 
danes, in injektorji v letih 2004 in naslednjih nekaj let, so 
ti imeli veliko pomanjkljivosti in veliko možnosti, da so 
bolniki naredili napako pri vbrizganju inzulina (vbrizgali 
premajhen ali prevelik odmerek).
Samokontrola sladkorne bolezni
Sledila je učna ura o samokontroli. Pokazali smo ustre-
zno ravnanje z merilnikom. Bolnik si je tudi sam izve-
del meritev pod našim nadzorom. Postavili smo ciljne 
vrednosti glukoze v krvi ter jim v dnevnik samokontrole 
začeli vpisovati njihove želene vrednosti glukoze v krvi. 
V Sloveniji so se začeli uporabljati merilniki glukoze v 
krvi, edukacije so bile zato lažje, pri uporabi je bilo manj 
napak. Na voljo smo imeli knjižico Samokontrola slad-
korne bolezni.
Uvodna ura – hipoglikemija in vse o inzulinu
Nato so se udeležili učne ure o hipoglikemiji ter splošne 
informacije o inzulinih, vrstah, kje inzulin dobijo, shra-
njevanje inzulina doma in na potovanjih, vbodna mesta, 
ravnanje z ostrim in kužnim materialom itn. Tej učni uri 
smo dali ime UVODNA URA. Bolniki so prejeli knjižico 
o hipoglikemiji ter knjižico Sladkorna bolezen tipa 2 ali 
Sladkorna bolezen tipa 1, odvisno od vrste sladkorne 
bolezni.
Samovodenje sladkorne bolezni
Samovodenje sladkorne bolezni je bilo še v povojih. 
Edukatorke niso bile vešče tega znanja, učile smo se 
sproti na izobraževanjih in delavnicah. Sčasoma smo se 
naučile tudi, kako bolnikom razložiti titracijo odmerkov 
inzulina itn. Samovodenje je predstavljalo za edukatorke 
najtežji del edukacije. Na voljo nismo imele dovolj pisne-
ga materiala, ki bi ga uporabljale v sklopu učne ure o 
samovodenju. Tudi bolnikom smo sproti risale inzulinske 
sheme na tiskan obrazec A4.
Edukacija o preventivi diabetičnega stopala
Ta učna ura je v širšem obsegu potekala v prostoru, kjer se 
je izvajala preventivna dejavnost in oskrba diabetičnega 
stopala. Izvajala jo je za to posebej izurjena medicinska 
sestra. Lahko s ponosom napišem njeno ime, medicinska 
sestra Mira Slak, pionirka in učiteljica mnogih medicinskih 
sester po Sloveniji, ki izvajajo preventivo zapletov, kamor 
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sodi oskrba nog pri bolnikih s sladkorno boleznijo ter 
oskrba diabetičnega stopala.
1994 – Slovenija je postala polnopravna članica IDF-a. 
1995 – (18. 1.) ustanovni sestanek Delovne skupine za 
diabetično nogo.
1995 – (13.–14. oktober), prvo Funkcionalno izobraževa-
nje zdravstvene nege in sladkorne bolezni za medicinske 
sestre, kontinuirano vse do vključno leta 2013.
13.–14. 10. 1995 je potekalo strokovno izobraževanje o 
sladkorni bolezni za medicinske sestre, zdravstvene teh-
nike, farmacevte in druge na nacionalni ravni.
Sprva smo nekaj let zaradi velikega povpraševanja po 
udeležbi tovrstno izobraževanje organizirali dvakrat le-
tno, nato pa do leta 2013 enkrat letno.
1997 – prenovili smo podiplomsko izobraževanje medi-
cinskih sester iz diabetoloških in drugih ambulant in ga 
s tem razširili na 6 tednov
1998 – prvi priročnik za zdravstvene delavce Sladkorna 
bolezen.
Temu priročniku so sledile ponovne izdaje z dopolnjeno 
vsebino, in sicer leta 2006 in 2013
1998 – (5. in 6. 6.) prva podiplomska šola za zdravnike, ki 
se izvaja dvakrat letno v okviru Univerzitetnega klinične-
ga centra Ljubljana, Kliničnega oddelka za endokrinolo-
gijo, diabetes in presnovne bolezni
1998 – 1. kongres endokrinologov Slovenije v Radencih 
1998 – zbirka plakatov z izobraževalno vsebino za bolni-
ke je bila predstavljena v okviru izobraževanja v organi-
zaciji Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v endokrinologiji 
2000 – 1. slovenski endokrinološki kongres medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije z mednarodno 
udeležbo (do danes jih je bilo pet, redno na štiri leta, 
zadnji 2016)
2005 – program zdravljenja in edukacije Accu-Chek. Za 
ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 na konvencionalnem 
inzulinskem zdravljenju. Izobraževanje je potekalo v spo-
mladanskih mesecih.
Edukatorke iz UKC LJ, Kliničnega oddelka za endokrino-
logijo, diabetes in presnovne bolezni smo se udeležile 
strokovnega izobraževanja o edukaciji bolnikov s slad-
korno boleznijo na konvencionalnem inzulinskem zdra-
vljenju. Izobraževanje je potekalo ves teden v popoldan-
skem času, v krajših srečanjih po 4 ure. Izobraževanje je 
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vodila Monika Grüβer iz Nemčije, ki je bila sladkorna bol-
nica in zdravnica diabetologinja. Program izobraževanja 
je bil sestavljen iz delovnega gradiva, kartic ter modelov 
različnih živil za poučevanje zdrave prehrane in sestave 
jedilnikov. 
Nato so mag. Milenka Bohnec, Ranka Đurđević Despot 
in Metka Fister v poletnih in jesenskih mesecih leta 2006 
omenjeni program edukacije bolnikov s sladkorno bo-
leznijo prenašale na edukatorke iz celotne Slovenije. 
Izobraževanja so potekala v petek popoldne in soboto 
dopoldne. Znanja željne edukatorke so zapolnile vse tri 
termine. Omenjeni program je pozitivno vplival na ob-
seg strokovnega znanja ter način, metode in oblike dela 
edukatork pri edukaciji in oskrbi bolnikov s sladkorno 
boleznijo. 
2006 – podiplomsko izobraževanje medicinskih sester za 
potrebe edukacije se podaljša na 8 tednov 
2006 – ponovno je bil izdan priročnik SLADKORNA BO-
LEZEN za zdravstvene delavce
2007 – prvo izobraževanje Zdrava prehrana – medicina 
sedanjosti in prihodnosti (20.–21. 4.)
2007 – prve novodobne Slovenske smernice za klinično 
obravnavo sladkorne bolezni pri odraslih, obnovljene 
leta 2011 in 2016
2009 – na jesenski sekciji predstavljena inovativna me-
toda za učenje samovodenja Inzulinčki, d. o. o., avtorice 
Jane Klavs
2010 – Smernice za obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 
pri otrocih in mladostnikih
2013 – Priporočila za Pripravo bolnika s sladkorno bolez-
nijo na kolonoskopijo
2012 – Kurikulum za edukacijo o oskrbi odraslih bolnikov 
s sladkorno boleznijo tipa 2
2013 – Sladkorna bolezen – priročnik za zdravstvene 
delavce
2014 – podiplomsko izobraževanje medicinskih sester za 
edukatorke smo leta 2014 podaljšali na 9 tednov. V vseh 
teh letih se je podiplomskega usposabljanja udeležilo 61 
medicinskih sester iz celotne Slovenije.
2016 – Slovenske smernice za klinično obravnavo slad-
korne bolezni pri odraslih
2016 – prvi priročnik Diagnostični testi in zdravstvena 
vzgoja v endokrinologiji ter knjižica, kjer so zbrani vsi 
testi pod naslovom Diagnostični testi v endokrinologiji
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Jože Lavrinec 

30 evolucijskih let v prehrani 
sladkornega bolnika
Uvertura ali »čas pred tem«
Minevala so še zadnja šestdeseta leta. Nemir v strokovnih 
krogih se je že nekoliko polegel, mala vojna v obravnavi 
sladkornega bolnika, ki je zadnje desetletje potekala med 
internisti in pediatri, se je že pomaknila v skromno poza-
bo. Profesor Lev Matajc je s svojimi sodelavci (dr. Ljubico 
Brus ter medicinskimi sestrami endokrinološkega oddel-
ka pediatrične klinike v Ljubljani; kasneje se je pridružil 
še prof. dr. Ciril Kržišnik) dosegel, da so se (skoraj) vsi 
mladi sladkorni bolniki tipa 1 vodili v njegovi ambulanti. 
Vsekakor je bilo to za otroke, pubertetnike in celo najstni-
ke pravo olajšanje, saj so v zameno za osnovna načela 
samovodenja (s pomočjo nekaj zelo skromnih, vendar 
strogih pravil doziranja inzulina) ter redne samokontrole 
glikozurije (trije vzorci urina se s pomočjo priročnega la-
boratorija analizirajo na prisotnost glukoze ter ketonov) 
zaživeli skoraj normalno. Prehrana teh mladih bolnikov, 
ki se večinoma niti ne zavedajo pomena vseh sprememb 
v terapiji, je zelo blizu prehrani njihovih sovrstnikov. No 
ja, skoraj! Stroka je imela svoj izraz za prehrano mladih 
sladkorcev tipa 1. Regulirana prehrana je termin, ki so 
ga med seboj uporabljali zdravniki in medicinske sestre, 
kadar so želeli opisati hrano, ki »je po sestavi in količini 
ustrezala otrokovim potrebam po energiji, bila istočasno 
količinsko in časovno usklajena z inzulinsko terapijo ter 
z razgibanim otrokovim življenjem« (Kramberger, 1970). 
V primerjavi z običajno, uravnovešeno otroško prehrano 
tistega časa je regulirana prehrana vsebovala nekoliko 
več beljakovin, manj maščob, predvsem pa vsaj redno 
ni vključevala enostavnih sladkorjev. O njej je Marija 
Kramberger leta 1970 zapisala: »Regulirana dieta je do-
ber kompromis v prehrani diabetika. Otrok dobiva hrano, 
ki vsebuje dovolj ogljikovih hidratov in drugih hranilnih 
snovi, potrebnih za njegovo rast in razvoj, obenem pa 
taka hrana zadosti njegovemu apetitu ... Če postane ot-
rok lačen, mu lahko zvečamo količino ogljikovih hidra-
tov, obenem pa reguliramo količino inzulina. Vendar se 
tudi pri regulirani dieti načeloma izogibamo neenako-
mernosti v sestavi in količini živil.« 

Fotokopija prehranskih navodil za 
sladkorno dieto iz leta 1927, avtor 
Merčun.
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Kljub veliki sproščenosti brez tehtanja vseeno ni šlo, vsaj 
v začetku ne. Ob uvajanju diete v domačem okolju so 
morali otroci in njihovi starši tehtati in meriti vsa živila, ki 
so vsebovala ogljikove hidrate. Le tako so se postopoma 
naučili že »na oko« oceniti količino ogljikovih hidratov. 
Ko so to veščino obvladali, so lahko tehtanje živil opustili 
(Kramberger, 1970).
Pri starejših sladkornih bolnikih pa ni šlo niti približno 
tako preprosto. Terapijo je določal in spreminjal izključno 
zdravnik. To pravilo je veljalo za vse, za sladkorne bolnike 
tipa 1 in za sladkorne bolnike tipa 2. Tudi pri prehrani ni 
bilo šale. Jožica Pirc, »tatamata« dietetike tistega časa, je v 
prispevku Kaj naj bi odrasel diabetik vedel o svoji prehra-
ni? leta 1970 zapisala: »Osnova za zdravljenje diabetika 
je dieta, pri kateri so dovoljena vsa živila razen sladkorja 
in s sladkorjem slajene jedi in pijače. Dovoljena živila pa 
sme diabetik uživati le v odrejenih količinah.« Količina 
ogljikovih hidratov je bila odvisna od več dejavnikov (to-
lerance ogljikovih hidratov, dejanske telesne teže, vrste 
dela) in je znašala od 120 do 250 g dnevno, bolnik pa 
naj bi jih dobival:
• 30 % s sadjem,
• 20 % z zelenjavo skupine B (korenček, rumena kolera-

ba, rdeča pesa ...),
• ter 50 % s škrobnatimi živili.
Bolnik naj bi zaužil še 1 do 1,5 g beljakovin na kg ideal-
ne teže ter 60 do 120 g maščob dnevno. Razmerij med 
posameznimi hranili in odstotki ni bilo dovoljeno spre-
minjati, bolnik pa je za pravilno in pestro sestavo hrane 
dobil pri svojem zdravniku zgled jedilnika z izračuna-
nimi količinami posameznih živil (Pirc, 1970). čeprav je 
bila prehrana sladkornih bolnikov količinsko zelo ome-
jena ter je vključevala pretežno osnovna živila, ki so bila 
(kadar so bila) dostopna na vseh trgovskih policah, je 
bila »diabetična dieta draga zaradi beljakovinskih živil in 
zelenjave« (Pintar, 1970).

Medklic
Oj ja. Doživljal sem vse to. Leta 1968 sem po postavi-
tvi diagnoze prvi teden preživel v lokalni bolnišnici na 
standardni fiksni inzulinski terapiji; tri doze kristalnega 
inzulina dnevno, tri težke hipoglikemije dnevno in trije 
mnogo preobsežni obroki, nujni za prekinitev hipogli-
kemije, zaužiti med tresenjem rok, močnim potenjem 
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in z meglo v očeh. Ob sprostitvi postelje na pediatrični 
kliniki je sledila premestitev in še isti dan začetek po-
uka. Spoznavanje sladkorne bolezni, aplikacija inzulina, 
pravila samovodenja in samokontrole ter nekaj tudi o 
prehrani. Za mene, nadobudnega najstnika sprostitev, 
za ubogo mamo, ki so ji glavo dodobra zmešali »dobri« 
znanci in »še boljši sorodniki«, pa so nastopila leta mu-
čeništva. »Oh, kako sem jaz boga, ko imam tako bolnega 
otroka,« je bila njena večna mantra ob določanju slad-
korja v urinu in ponovno ob aplikaciji inzulina in skoraj 
ob vsakem obroku. Saj se mi ni slabo godilo, sploh ne! Le 
pravila regulirane prehrane je razumela malce po svoje 
in tako sem vsak obrok jedel beljakovine, beljakovine, 
beljakovine, veliko več beljakovin, kakor so jih dejansko 
priporočali. Jajčka, ne eno, temveč vsaj dve, če že ne tri 
za zajtrk, pa hrenovke (vsaj dva para), pa ogromni zrezki 
ali vsaj cela kranjska... No, potem se je vsako leto zgodi-
la Kraljevica. Čas za reedukacijo in čas, ko mi je nekdo 
povedal, da zmorem sam, ker znam..., in čas odličnih 
pestrih obrokov, ki so že s svojo pojavnostjo poučevali 
diabetično mularijo...

Sodobnost
Konec osemdesetih let preteklega stoletja je mineval 
burno z nenehnimi spremembami – družbenimi, social-
nimi, ekonomskimi. Zlata doba »eminence based« trdi-
tev se je počasi poslavljala, na obzorju se je že bleščala 
nova doba «evidence based«. Terapevtske možnosti so 
se razširile preko vseh pričakovanj, podobno je bilo z 
različnimi pripomočki. Ne le letno, mesečno so se po-
javljali novi, lepši, uporabnejši. Spremembe so se začele 
kazati tudi v trgovini. Namesto polic, napolnjenih z ne-
skončnimi vrstami istega izdelka, so se začeli pojavljati 
vedno novi prehranski izdelki, nekateri resda pomnože-
ni v neskončnost, a vendar zaviti v celo paleto različnih 
imen. Vse skupaj na dosegu roke, privlačno, mamljivo in 
predvsem cenovno vedno bolj dostopno. Celo eksotični 
izdelki, o katerih so ljudje v preteklosti samo poslušali, 
so se znašli blizu, za prvim vogalom. Povsem naravno je, 
da se vse to počasi odraža tudi v prehrani sladkornega 
bolnika.
Leta, ki so sledila, so počasi prinašala spremembe v raz-
mišljanju ter nove potrebe in nove zahteve. Uveljavilo 
se je spoznanje, da za dobro glikemično urejenost ni 
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dovolj poznavanje prehranskega načrta. Že res, da mora 
diabetik poznati načrt prehrane, tabelo za menjavo ena-
kovrednih živil, sočasno pa mora tudi razumeti, zakaj naj 
bi takšno prehrano izvajal. Škoberne je leta 1987 zapisal, 
da mora diabetik poleg poznavanja prehranskega načrta 
ter tabel vedeti tudi vse o načelih prehrane, hranilnih 
snoveh, energijskih vrednostih posameznih živil ter tudi 
o pomenu in vlogi prehranskih vlaknin. Le tako bo ne 
le lažje, temveč tudi dosledneje izvajal priporočena na-
vodila.
Še vedno se uporabljajo vnaprej izdelani in različnim 
energijskim potrebam prilagojeni načrti dnevne prehra-
ne. Medvešček je leta 1988 zapisal: »Dietni predpis za 
diabetično dieto je zahteven: predvideva točen odnos 
energijskih hranil, določeno število obrokov z določeno 
količino energije ter tudi določeno celodnevno energi-
jo.« Za lažje izvajanje je bolnik dobil brošuro, v kateri so 
bile navedene preglednice enakovrednih živil. Toda naj-
pomembnejša sprememba tega časa je bila sprememba 
o priporočenem vnosu makrohranil. Tako naj bi bolniki 
pokrili potrebe po energiji s 50 % ogljikovih hidratov ali 
celo malo več (55 %), z do 30 % maščob ter 12–20 % 
beljakovin (Medvešček, 1988). Zaradi aterogenega delo-
vanja je bila namenjena posebna pozornost vnosu pre-
hranskega holesterola ter nasičenih maščob.
Čeprav se avtorji, ki opisujejo prehrano sladkornega 
bolnika, že vsaj stoletje sklicujejo na zdravo prehrano ali 
se vsaj povezujejo z njo, se je šele v devetdesetih letih 
termin »diabetična dieta« začel počasi poslavljati. Tako 
smo 1996 leta že lahko prebrali: »Sodobna prehrana slad-
kornega bolnika temelji na načelih zdrave, uravnotežene 
prehrane.« (Bohnec, Tomažin - Šporar); »Prehrana slad-
kornih bolnikov se ne imenuje več dieta, poseben način 
prehrane, na katerega je bolnik obsojen vse življenje, 
ampak zdrava prehrana, ki je priporočljiva še zdravemu 
človeku« (prav tam). To trditev je dopolnil Pokorn (1997): 
»Hranilni sestav diete za sladkorne bolnike bistveno ne 
odstopa od priporočil splošne varovalne diete odraslega 
človeka in je pravzaprav zelo podoben varovalni antia-
terogeni dieti.«
Sladkorni bolniki, ki se zdravijo z inzulinom, so še ved-
no na neki način »obremenjeni« z merjeno prehrano, 
preostali pa »dihajo malce svobodneje«, saj jim v okviru 
učenja nemerjene prehrane zadošča bolj okviren pouk, 



149

usmerjen v »Kaj naj jem, da bo moj krvni sladkor nižji?«, 
ter v zelo uporabno in dokaj poenostavljeno načrtovanje 
obrokov s pomočjo sheme krožnika.
Prehod v novo tisočletje je prinesel tudi številne tehnolo-
ške novosti. S funkcionalno inzulinsko terapijo in uporab-
nostjo inzulinskih črpalk se je pojavila potreba po »štetju 
ogljikovih hidratov«. Štetje ogljikovih hidratov (nadzoru-
je se samo količina ogljikovih hidratov v hrani, vsa ostala 
načela pa se skrijejo pod ime »zdrava prehrana«) je v 
bistvu minimum, potreben za še učinkovito funkcional-
no inzulinsko terapijo. Prehranski načrti in preglednice 
za zamenjavo enakovrednih živil se počasi izgubljajo; 
deloma tudi zato, ker jih sčasoma zamenjujejo različne 
računalniške aplikacije.
Globalizacijski trendi, ki so se v devetdesetih letih pre-
teklega stoletja začeli pospešeno vrivati v vse pore živ-
ljenja, so s seboj prinesli nove izzive in nove zahteve. 
Nenehna borba proti prehranskim mitom je postala 
vsakdan sladkornih bolnikov in njihovih edukatorjev. Če 
so bila devetdeseta leta pravi vihar prehranskih dilem, se 
je le-ta ob prelomu tisočletja preoblikoval v orkan. 
Snežna kepa, imenovana glikemični indeks, ki so jo sredi 
sedemdesetih zakotalili avstralski dietetiki, se je pri nas 
kotalila že v devetdesetih, svojo pravo rušilno moč pa 
je dosegla v prvem desetletju novega tisočletja. Glike-
mični indeks je kljub subjektivnosti v opisovanju priča-
kovanega porasta glukoze v krvi postal skoraj čudežna 
rešitev v hitri izbiri primernih živil. Veliko vode je moralo 
preteči do spoznanja, da je glikemični indeks samo skro-
men okvir, pravo vrednost za glikemično urejenost pa 
omogoča sočasno upoštevanje glikemičnega bremena. 
V zdravo prehrano sladkornih bolnikov vse pogosteje 
vstopajo prehranska dopolnila, s katerimi bolniki želijo 
(neuspešno) nadomestiti zdrave prehranske navade, 
včasih pa (tudi neuspešno) nadomestiti farmakoterapijo. 
Splošna dostopnost različnih trditev, podprtih z dokazi, 
in številne raziskave na področju vpliva hranil na zdravje 
vodi tudi v spreminjanje prehranskih priporočil, ki posta-
jajo vedno ohlapnejša in tolerantnejša. Konec koncev je 
treba dopustiti široko paleto koristnih prehranskih pra-
ks za zdravje, naj bo to mediteranska ali vegetarijanska 
prehrana ali celo modna prehrana z nižjo vsebnostjo 
ogljikovih hidratov. Pomembno je le, da prehrana ohrani 
sposobnost preventive srčno-žilnih in rakastih obolenj, 
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da z njo bolnik ureja in nadzoruje svojo telesno težo ter 
vzdržuje optimalno glikemično urejenost. 
V Slovenskih smernicah za klinično obravnavo sladkorne 
bolezni tipa 2 iz leta 2016 lahko preberemo o pomenu 
zdravega življenjskega sloga. Zato »bolnikom omogoči-
mo strukturirano in posamezniku prilagojeno izobraže-
vanje o zdravi in uravnoteženi prehrani. […] Osnovna 
priporočila temeljijo na priporočilih za zdravo prehrano, 
ki veljajo tudi za osebe brez sladkorne bolezni. Pri sveto-
vanju izhajamo iz bolnikovih obstoječih prehranjevalnih 
navad. Omogočimo individualno načrtovanje obrokov, 
pri tem upoštevamo bolnikove potrebe, želje, omejitve 
in kulturne posebnosti.« (Skvarča, 2016). Mogoče se zdi 
ta opis komu preveč enostaven, v bistvu pa zajema vse, 
kar je potrebno, še posebej, če ga obravnavamo kot ce-
loto, skupaj z ostalimi smernicami. 
Dilema »kje smo in kaj nas čaka«, je nepotrebna. Samo 
bežen skok čez lužo, v Kanado, ki je nedavno posodobila 
svoja prehranska priporočila, pokaže zanimivo sliko. Ker 
je več kakor 80 % sladkornih bolnikov tipa 2 pretežkih, 
je na prvem mestu urejanje telesne teže s priporočenim 
energijskim vnosom, prilagojenim ciljni teži posamezni-
ka ter njegovi telesni aktivnosti. Razmerje med posame-
znimi energijskimi hranili ni natančno opredeljeno in se 
lahko spreminja. Previdnost je smiselna le pred dietami 
z zelo nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov. Zato naj bi 
bil najnižji še sprejemljiv dnevni vnos 130 g ogljikovih 
hidratov, še bolje pa bi bil vnos okoli 45 % energije iz 
ogljikovih hidratov, saj le tako preprečimo previsok vnos 
nasičenih maščobnih kislin. (Sievenpiper et al., 2018).
Na vsak način lahko pričakujemo ogromno izzivov. Na-
čela zdrave prehrane, ki so postala osnova terapevtske 
prehrane sladkornega bolnika so in se bodo nenehno 
spreminjala glede na najnovejše raziskave. Želja po bolj-
ši glikemični urejenosti ter hitri ureditvi sicer prevelike 
telesne teže je pripeljala kar veliko sladkornih bolnikov 
do nizke ogljikovohidratne prehrane. S sodobnimi do-
kazi opremljene smernice danes opozarjajo, da takšna 
prehrana ne prinaša terapevtskih koristi (prav tam), zato 
se bomo v prihodnosti verjetno soočali z novimi in ved-
no bolj sofisticiranimi prehranskimi konstrukti in z vedno 
večjo željo po instantnem reševanju problemov. Zabav-
no bo!
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Medklic
Zaradi zdravstvenih razlogov sem bil daljnega leta 1988 
službeno premeščen na delovno mesto dietetika. Vajen 
»regulirane«, vendar dokaj sproščene prehrane sem se 
začel spopadati z različnimi preglednicami in tisočerimi 
pravili načrtovane dietne prehrane. Kmalu sem moral za-
četi z (danes gledano) »dokaj naivnimi« predavanji o pre-
hrani pri sladkorni bolezni. To sem počel redno tedensko 
v čakalnici pred diabetološko ambulanto. Bil sem videti 
kot kak ameriški pridigar iz tretjerazrednih hollywoodskih 
filmov, ko sem poskušal z glasom in gestami pritegniti 
pozornost na pregled čakajočih bolnikov. Z boljšo orga-
nizacijo kasneje ni bilo treba več izgubljati glasu med 
naveličanimi bolniki, le prehranske enote večini niso šle 
v glavo. Problem je rešil »sistem dlani«, ki so kar naenkrat 
začele peti svojo razumljivejšo pesem, in kasneje še »štet-
je ogljikovih hidratov«, ki je najprej zaživelo v domači ku-
hinji ter se nato dobro udomačeno preselilo v javnost.

Prequel: viharna leta tik pred 2. svetovno vojno
Trideseta leta dvajsetega stoletja so se okorno božajoče 
dotaknila sladkornih bolnikov. Odkritje inzulina v začet-
ku dvajsetih je podaljšalo življenje sladkornim bolnikom 
tipa 1, konec dvajsetih let pa je prišel v promet prvi oralni 
antidiabetik (gvanidinski preparat Synthalin, 1928, Nem-
čija), ki je polepšal in olajšal življenje sladkornih bolnikov 
tipa 2. Kljub temu je bila prehrana še vedno načrtova-
na pretežno izkustveno, čeprav so se v ozadju takratnih 
prehranskih priporočil že skrivale zanimive trditve. Tudi 
slovenski zdravniki in terapevti so imeli na razpolago 
kopico predvsem tuje strokovne literature, iz katere so 
lahko črpali napotke za zdravljenje. Leta 1927 in nato po-
novno 1932 je dr. Ljudevit Merčun za bolniške prilike na 
internem oddelku splošne državne bolnišnice v Ljubljani 
pripravil »dijetetični nasvet s seznamom prehrane«, ki se 
je razmeroma v kratkem času razmnožil po vsej dravski 
banovini (Merčun, 1938). Kar nekaj teh lističev je bilo na-
menjenih sladkornim bolnikom. Na pobudo »bolniških 
sester«, ki do takrat niso imele drugega učnega sredstva, 
ter v pomoč kolegom, preobremenjenim zdravnikom, je 
sestavil knjigo Prehrana v zdravju in bolezni, ki je izšla leta 
1939 v samozaložbi. 
O prehrani sladkornega bolnika je zapisano: »Hrana za 
bolnika bodi skrajno zmerna. Debeluh s sladkorno bolez-
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nijo mora naravno shujšati. Seveda pa je treba v prehrani 
upoštevati razmerje med ogljikovimi hidrati, beljakovina-
mi in tolščami.« Po izkušnjah tistega časa so vedeli, da 
prenese bolnik največ ogljikovih hidratov, ki so jih sicer 
v prehrani močno omejevali, če vsebuje hrana čim manj 
beljakovin in tolšč. Da so dosegli vsaj kolikor tolikšno to-
leranco do ogljikovih hidratov, so oblikovali t. i. »dvotirno 
hrano«. Tako so v prehrani poskrbeli ali za:
• ogljikove hidrate in mnogo tolšč ter skoraj nič beljako-

vin
•  ali pa za ogljikove hidrate in mnogo beljakovin, vendar 

le majhne količine tolšč (prav tam).
Da so to dosegli, so bila živila razdeljena med dovoljene 
»v navadnih zmernih merah«, in so bila opisana tudi ko-
ličinsko, ter med prepovedana živila. Teh sladkorni bolnik 
ni smel uživati niti v zmernih merah, temveč le toliko, 
kolikor mu jih posebej dovolil zdravnik kot «dodatke« 
(prav tam). Seznam prepovedanih živil je bil zelo dolg in 
je vključeval:
1. sladkor v vsaki obliki in med,
2. vse vrste slaščic in močnatih jedi, pripravljenih s slad-

korjem,
3. navadne močnate jedi (rezanci, riž, testenine, cmoki, 

žganci iz krompirjevega testa),
4. vse vrste mok, ki s rabijo kot vezilo jedi v omakah,
5. vse mlečne jedi (riž, zdrob, kaša, močnik ...),
6. močnate jedi, ki se rabijo kot zakuhe (riž, zdrob, rezan-

ci, cmoki ...),
7. fižol, grah, leča v suhem stanju, krompir,
8. vse sadje, razen kosmulj in brusnic (prav tam).
Napotki so bili opremljeni z zgledom jedilnika ter osnov-
nimi količinami. Pripravljeno je bilo več variant, med njimi 
izstopata osnovna in redilna. Da pa bi se organizem slad-
kornega bolnika lahko »prečistil«, se je najmanj enkrat, 
lahko pa tudi večkrat tedensko priporočala »vmesna« 
hrana, to je bil t. i. »stradalni dan« s čistim postom ali pa 
sadno-zelenjavni dan. Tudi pri zdravljenju z inzulinom je 
bil priljubljen »vmesni« dan z neslano in brezmesno hra-
no. »Ti vmesni dnevi naj bodo za delo trebušne slinavke 
nekaki prazniki,« piše Merčun in dodaja: «S takimi dnevi 
lahko preprečimo nastajanje acetona v telesu. Seveda ob 
tem dovolimo isto število dodatkov ogljikovih hidratov 
kakor ob navadnih dnevih.«

Fotokopija prehranskih navodil za 
sladkorno dieto iz leta 1927, avtor 
Merčun.
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Medklic
Prebiranje zaprašene literature vzbuja zanimive misli. Se-
stava obrokov, ki so jih priporočali sladkornim bolnikom 
v času pred drugo svetovno vojno, je nekam sumljivo 
podobna sodobnim idejam o nizki ogljikovohidratni pre-
hrani. Površen bralec bi lahko vzhičeno pomislil, da se je 
krog na neki način zaključil in kaj zlahka bi poveličeval 
miselnost in izkustveno znanje iz preteklosti. Pa vendar 
ne gre za razvojni krog, kvečjemu za evolucijsko spiralo, 
saj so napotki v preteklosti temeljili na povsem drugač-
nih izhodiščih kakor sodobna razmišljanja. Kljub vsemu 
pa so »Merčunovi lističi« in kasneje knjiga odličen pri-
pomoček, ki je v duhu in znanju nekega časa postavljal 
našo deželo ob bok svetovnim trendom, bolnikom pa 
lajšal življenje. 

Še hiter pogled čez sosedov plot
Groba zgodovina priporočil za prehrano sladkornega 
bolnika je podobna grobim zamahom, s katerimi stroka 
zmanjšuje ali povečuje količino specifičnih živil, dodaja 
ali odvzema prehranske skupine ali pa se z otroško mu-
havostjo poigrava z odstotki hranil in energije. Priporoči-
la, ki so v preteklosti temeljila na izkustvih, so dandanes 
vedno bolj odvisna od pestrosti in kakovosti raziskav. 
Ne le to, odvisna so tudi od natančnosti in dostopnosti 
aktualne farmakoterapije, samokontrole in različnih pri-
pomočkov. 

Fotokopija prehranskih navodil za 
sladkorno dieto iz leta 1927, avtor 
Merčun.

Zgodovina prehranskih priporočil

Leto OH (%) B (%) M (%) kcal Opis 
1864 Veliko Malo Malo Razredčeno mleko, občasno zakuhano z malo kruha ali ječmena
konec 19 st. 43 18 39 800–1000 Riž, oves, stročnice in krompir 
1900–1920 Malo Veliko Malo

(Postenje!)
Stradalna dieta po Allensu

1927 22 16 62 Normalno Tehtana prehrana po Joslinu
1940 38 17 45 1600 Izdelane prehranske skupine: dovoljena le zelenjava z do 5 % OH, vse 

skrbno merjeno in načrtovano
1950 42 19 37 1700 Predhodnice prehranskih enot; zelenjava A in B 
1979 50–60 12–20 Preostanek; 

do 10 NMK
American Diabetes Assotiation

1986 55–60 0,8 g/*g do 30 American Diabetes Assotiation
1994 10–20 do 10 iz NMK American Diabetes Assotiation
2018 Ni idealnega razmerja med hranili; primerno vse, kar omo-

goča optimalno glikemično urejenost; urejenost serumskih 
maščob ter čim bolj normalno telesno težo; manj kakor 130 
g OH se ne priporoča; pri večini naj znaša vnos OH okoli 45 
% energijskega vnosa.

Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Commitee

Vir: Povzeto in prilagojeno po Wheeler, 2000.
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Že bežen pregled preglednice pove, da nas ni treba biti 
sram, saj le z majhnim zamikom zvesto sledimo svetov-
nim trendom in jih uvajamo. 

In še opomba
Zaradi pomanjkanja časa in ustreznih znanj za zgodo-
vinsko objektivno pisanje je prispevek zelo subjektivno 
obarvan, izključno z željo, da se poskušajo predstaviti 
vsaj okvirne točke nekaterih sprememb skupaj z du-
hom časa. Tako v prispevku niso niti omenjeni številni 
pomembni oblikovalci in izvajalci prehranskih napotkov 
sladkornega bolnika. Vsem tem velja iskreno opravičilo!
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Obravnava nosečnic s sladkorno 
boleznijo 

1980–2018
Timski pristop k obravnavi nosečnic s sladkorno bolez-
nijo se je v Sloveniji začel leta 1980 z ustanovitvijo tima 
specialistov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljublja-
na, ki so ga sestavljali diabetolog in ginekolog, ki sta bila 
usmerjena v vodenje nosečnice s sladkorno boleznijo. 
Medicinska sestra edukatorka je v diabetološki obravnavi 
skrbela za edukacijo pretežno o prehrani in zdravljenju 
z inzulinom. Edukacija o prehrani je obsegala splošna 
priporočila. Nosečnice so bile vključeno v edukacijo 
skupaj z novo odkritimi bolniki sladkorne bolezni tipa 
2. Pogosto se je zgodilo, da je morala edukatorka med 
učno uro poudarjati, kaj velja za eno skupino in ne za 
drugo. Pogosto si ljudje zapomnimo ravno tisto, kar je 
manj pomembno za nas in bolj za druge. 
Dve leti kasneje se je timu pridružil še neonatolog. Na 
Kliniki za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolez-
ni in na Oddelku za perinatologijo Ginekološke klinike 
v Ljubljani sta se oblikovali subspecialistični ambulan-
ti za vodenje nosečnic s sladkorno boleznijo. Nekaj let 
kasneje je postal tudi perinatološki oddelek v Mariboru 
terciarni center in deloma prevzel obravnavo nosečnic 
s sladkorno boleznijo, in tako je obravnava nosečnic s 
sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2 centralizirana v ter-
ciarnih centrih. Največji delež nosečnic s sladkorno bo-
leznijo tipa 1 in 2 je še obravnavan v timu UKC Ljubljani.
Od leta 2011 je v UKC Ljubljana organiziran, strukturiran 
in sistematičen program za edukacijo nosečnic z no-
sečniško sladkorno boleznijo. Nosečnica takoj po posta-
vitvi diagnoze dobi osnovne informacije in jasen načrt 
za nadaljnji potek obravnave v nosečnosti.
Poučevanje energetsko odmerjene prehrane je za no-
sečnice posebej organizirano. Nosečnice so upravičene 
do merilnikov merjenja sladkorja v krvi s strani ZZZS-ja, 
v preteklosti so bili merilniki donirani ambulanti in so si 
jih nosečnice izposodile do poroda.
 Oblikovane so tudi učne ure, namenjene kratkim posve-
tom nosečnic, ter analizi meritev samokontrole in dnev-
nikov prehrane.
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Organizirana je tudi učna ura o zdravljenju z inzulinom, 
ki je namenjena le nosečnicam z nosečnostno sladkorno 
boleznijo.
Nosečnice z nosečnostno sladkorno boleznijo so v UKC 
Ljubljana obravnavane celostno in sistematično. (9)
V letu 1999 je bil ustanovljen Perinatalni dnevni center 
na Oddelku za perinatologijo Ginekološke klinike v Lju-
bljani, v katerem je en dan v tednu namenjen obravnavi 
bolnic s sladkorno boleznijo, ki potrebujejo komplek-
snejšo obravnavo diabetologa in perinatologa in priha-
jajo iz vse Slovenije.
Zbiranje podatkov o nosečnosti in porodih za vse poro-
dne oddelke v Sloveniji (12 v področnih bolnišnicah in 
dva v univerzitetnih bolnišnicah) se je začel v letu 1987 
in prva analiza za izide nosečnosti nosečnic s sladkorno 
boleznijo je bila napravljena za obdobje 1992-1998 (1).
Odkrivanje nosečnostne sladkorne bolezni je tradicio-
nalno vključeno v obravnavo nosečnic na primarnem 
nivoju. Odločitev, katerim ženskam se opravi test za od-
krivanje nosečnostne sladkorne bolezni, je bila v osem-
desetih in zgodnjih devetdesetih letih v rokah gineko-
loga na primarnem nivoju. Strokovna priporočila tima v 
UKC Ljubljana so bila, da se test opravi pri nosečnicah z 
večjim tveganjem za pojav nosečnostne sladkorne bo-
lezni (tabela 1). Priporočila so opredeljevala, da je treba 
vsaki nosečnici ob prvem pregledu opredeliti tveganje 
za pojav nosečnostne sladkorne bolezni. Presejalni test 
smo priporočali sprva le tistim z visokim tveganjem in 
po letu 1998 tudi tistim z zmernim tveganjem za pojav 
nosečnostne sladkorne bolezni. Presejalni in hkrati tudi 

Veliko tveganje 

debelost

nosečnostna sladkorna bolezen v predhodni nosečnosti

glukozurija

sladkorna bolezen v družini

Zmerno tveganje

starost nad 25 let

normalna telesna teža pred nosečnostjo

brez sladkorne bolezni v družini

brez anamnestičnih podatkov o moteni toleranci za glukozo

brez predhodnih slabih izidov nosečnosti

pripadnica narodnosti z majhno pojavnostjo nosečnostne sladkorne bolezni

Majhno tveganje

Nosečnice, mlajše od 25 let in brez ostalih dejavnikov tveganja za NSB
Dejavniki tveganja za pojav 
nosečnostne sladkorne bolezni
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diagnostični test je bil do leta 1998 OGTT s 100 g glu-
koze (2), ki je bil napravljen nosečnicam v 24.-28. tednu 
nosečnosti, razen tistim z zelo visokim tveganjem, pri 
katerih smo ga svetovali že ob prvem pregledu in nato 
še enkrat med 24.-28. tednom nosečnosti ali kadarkoli, 
če se pojavijo znaki, ki kažejo na hiperglikemijo. Glede 
na izsledke raziskav in priporočil konference, izdanih z 
naslovom Recommendations of Forth and Fifth Interna-
tional Workshops-Conferences on Gestational Diabetes 
Mellitus v letu1998 (3), smo v Sloveniji spremenili pri-
poročila in začeli izvajati presejalni test z obremenitvijo 
s 50 g glukoze z vrednotenjem glikemije 60 minut po 
zaužitju glukoze (tabela 3). Presejalni test je bil vrednoten 
kot pozitiven, če je bila 60 minut po zaužitju glukoze 
dosežena ali presežena glikemija 7,8 mmol/l. Nosečnice 
z pozitivnim presejalnim testom so opravile še diagno-
stični test s 100g OGTT.
Po izvedeni epidemiološki raziskavi v letu 2000 se je iz-
kazalo, da je imelo le 36 % nosečnic opravljen presejalni 
test. Z izvedenimi strokovnimi srečanji na nacionalni rav-
ni v okviru Združenja ginekologov in porodničarjev Slo-
venije in Združenja endokrinologov Slovenije, ki so bili 
posvečeni odkrivanju sladkorne bolezni v nosečnosti, se 
je izvajanje odkrivanja nosečnostne sladkorne bolezni iz-
boljšalo in ponovljena raziskava v letu 2006 je pokazala, 
da je presejalni test opravilo 51 % nosečnic (4), V letu 2007 
so bile izdane tudi Slovenske smernice za obravnavo bol-
nikov s sladkorno boleznijo tipa 2, kjer so bile v poglavju 
nosečnost dane tudi smernice za odkrivanje sladkorne 
bolezni v nosečnosti (5).
Kasneje raziskava o opravljenem presejanju na nosečno-
stno sladkorno bolezen ni bila opravljena, vendar ocenju-
jemo, da bi bil sedaj delež večji od 70 %.

Triurni 100-g OGTT – diagnostični 
test za nosečnostno sladkorno 
bolezen Mejne vrednosti po predlogu 
Carpenter in Caustan (2).

Čas Glukoza v plazmi

na tešče 5,3 mmol/l

1 h 10,0 mmol/l

2 h 8,6 mmol/l

3 h  7,8 mmol/l 

Enourni 50-g obremenilni test 
– presejalni test za nosečnostno 
sladkorno bolezen

Čas  Glukoza v plazmi
na tešče         odvzem ni potreben
60 min.          7,8 mmol/l

Prvi pregled

Določimo koncentracijo glukoze v krvi na tešče ali v naključnem vzorcu. 

Če ima nosečnica koncentracijo glukoze po 8 urah teščosti višjo od 5,1 mmol/l, to že zadostuje za diagnozo nosečnostne 
sladkorne bolezni.

Če pa je koncentracija glukoze na tešče ≥ 7 mmol/l, ima nosečnica sladkorno bolezen, ki je bila prisotna že pred nosečnostjo 
in ni bila odkrita. 

Če je določitev glukoze v naključnem vzorcu ≥ 11 mmol/l, moramo za potrditev prisotne sladkorne bolezni določiti še glukozo 
na tešče, ki mora presegati 7 mmol/l. 

Pregled v 24.-28. tednu

Najprej določimo vrednost glukoze na tešče, in če je ta po 8 urah teščosti ≥ od 5,1 mmol/l, to že zadostuje za diagnozo noseč-
nostne sladkorne bolezni in OGTT testa ni treba napraviti.

Vsem nosečnicam z vrednostjo na tešče pod 5,1 mmol/l, ki v tej nosečnosti niso imele potrjene sladkorne bolezni ali nosečno-
stne sladkorne bolezni, po 8-urni teščosti, opravimo 2-urni 75-g OGTT. 

Izvajanje odkrivanja sladkorne 
bolezni v nosečnosti
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Po objavi rezultatov raziskave Hyperglycemia and Adver-
se pregnancy Outcomes (6) in kasneje priporočil (7) smo 
v letu 2011(8) priporočila spremenili in prešli na univerzal-
no presejanje celotne populacije nosečnic z izvajanjem 
določitve koncentracije glukoze na tešče ob prvem pre-
gledu in kasneje še med 24. in 28. tednom (tabela 4).
Napotitev na test za odkrivanje nosečnostne sladkorne 
bolezni je skrb ginekologa. Izvajanje testa se vrši na pri-
marnem in sekundarnem nivoju. Obravnava nosečnice 
z nosečnostno sladkorno boleznijo je tradicionalno po-
tekala in še poteka v internističnih diabetoloških ambu-
lantah in pri ginekologu na primarnem nivoju, v primeru 
zapletov pa so napotene v terciarni center. 
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Diagnostične vrednosti 75-g OGTT v 
nosečnosti

Glukoza mmol/l
na tešče ≥ 5,1
1h ≥ 10,0
2h ≥ 8,5
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Razvoj samokontrole in merilnikov

Prvi strokovni zapis arabskega zdravnika Avicena (980-
1037) opisuje klinične znake, zaplete in napredovanje 
sladkorne bolezni, kjer so bolezen diagnosticirali z vzor-
ci urina ter proučevali njegovo barvo, sedimentacijo in 
pogosto tudi okus. Takrat še niso odkrili zdravil, so pa 
razvijali različne teste za odkrivanje sladkorne bolezni na 
podlagi urinskih vzorcev in sladkorno bolezen večinoma 
obvladovali le z dieto.
Ko so leta 1921 odkrili inzulin. se je zgodil velik premik 
v zdravljenju, ki pa še ni sledil na področju samokontro-
le. Meritve glukoze v krvi so takrat opravljali s pomočjo 
bakrenih reagentov in oksidacije glukoze v urinu. Šele v 
zgodnjem 19. stoletju so odkrili prisotnost glukoze v krvi.
Prvi znanilci, ki so nakazovali razvoj današnjih merilni-
kov glukoze, so nastali v poznih šestdesetih in zgodnjih 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Naprave so bile 
zelo zapletene, rezultati niso bili natančni prikazali so le 
približno vrednost glukoze v krvi. Prvi prenosni merilnik 
glukoze je bil Ames® Reflectance Meter, ki ga je razvil 
Anton H. Clemens iz podjetja Miles Laboratories in je 
na trg prišel leta 1969. Bil je težak 1,2 kg, zelo drag in na 
voljo le v zdravniških ambulantah in na urgentnih oddel-
kih. Skozi okno današnjega časa je bil je velik kot opeka, 
težak in okoren, a obenem prvi, ki je utrl pot številnim, 
ki so mu sledili. Merilniki so skozi leta razvoja postajali 
manjši in enostavnejši za uporabo ter iz okolja bolnišnic 
prešli v roke uporabnikov, ki so prvič lahko videli svojo 
vrednost krvnega sladkorja izpisano na zaslonu. To je bil 
velik napredek z izjemnim pomenom za uspešno vode-
nje sladkorne bolezni in preprečevanje njenih akutnih in 
kroničnih zapletov. 
V podjetju, kjer so spoznali, da sta pomembna vizija in 
razvoj zdravljenja sladkorne bolezni v Sloveniji, je bil to 
zagon za razvoj ideje, ki je bil prvi korak uvajanja samo-
kontrole v slovenski prostor. 
V Sloveniji segajo začetki samokontrole v leto 1993, ko 
sta se pojavila prva dva Bayerjeva merilnika za doma-
čo uporabo. Imenovala sta se Glukometer GX in Glu-
kometer 3 ter bila približno dvakrat večja, kot je večina 
današnjih. Tehnologija merjenja in vzorčenja se je razli-
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kovala od njunih naslednikov in temu primerna je bila 
tudi točnost rezultatov. Čas merjenja je bil minuta in pol. 
Zdravstvena zavarovalnica je tedaj ob sodelovanju stro-
ke uvrstila merilnike in testne trakove med medicinske 
pripomočke, do katerih so bili upravičeni vsi sladkorni 
bolniki, ki so se zdravili za sladkorno boleznijo in so bili 
sposobni izvajati samokontrolo. 
Skozi zgodovinski pregled uporabe pripomočkov za sa-
mokontrolo lahko ugotovimo, da so se leta 1941 poja-
vile prve tablete za ugotavljanje glukoze v urinu. Temu 
je sledil 1969 prvi prenosni merilnik glukoze v krvi, ki 
je opisan v zgornjem tekstu. Leta 1981 se pojavi prvi 
merilnik glukoze za osebno uporabo, ki mu leta 1985 
sledi prvi merilnik s spominom. V letih 1987-1989 so se 
pojavili merilniki z označevalniki dogodkov, programsko 
opremo za analizo podatkov ter telefonsko povezavo. V 
letu 1994 smo na našem trgu dobili vsem dobro znani 
merilnik z imenom Elite, ki je bil prvi merilnik z biosen-
zorsko metodo merjenja in kapilarnim vlekom. 
Kot velika inovacija in predhodnik ostalih podobnih me-
rilnikov se je leta 1997 na našem trgu pojavil prvi mul-
titestni merilnik z več testnimi lističi na disku (naenkrat) 
po imenu Dex. Po izkušnjah ob edukaciji so bili bolniki 
zelo zadovoljni z njim, ker jim ni bilo treba vstavljati po-
sameznega diagnostičnega traku v merilnik. Velikokrat je 
obveljalo, da ga tisti, ki so ga začeli uporabljati, niso želeli 
zamenjati nikoli več ter so redko prešli na uporabo meril-
nika za posamezno vstavljanje diagnostičnih trakov. Do 
današnjih dni se je razvilo še nekaj podobnih merilnikov. 
Tudi v letu 2003, ko se je pojavil prvi enostavni merilnik 
s funkcijo brez kode, je to predstavljalo za edukatorje 
veliko izboljšavo, kajti učenje bolnikov, ki so morali upo-
rabiti testno kodo, preden so izmerili krvni sladkor, je bil 
velik izziv. 
Naslednja velika sprememba pri uporabi merilnikov se 
je gotovo poznala v letu 2006 s prihodom prvih , ki so 
imeli skrajšani čas delovanja na 5 sekund, temu je sledil 
razvoj merilnikov do današnjih dni, kjer lahko segamo 
po merilnikih, ki so popolnoma drugačni in skoraj lahko 
rečemo popolni.
Postali so izjemno točni, hranijo veliko podatkov in 
omogočajo povezavo s pametnim telefonom. Z upora-
bo aplikacije na telefonu lahko bolnik vodi dnevnik sa-
mokontrole, v katerega lahko vpiše fotografije obrokov, 
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aktivnost in druge pomembne dejavnike, ki vplivajo na 
nihanje glukoze v krvi.
Ob stalni skrbi za razvoj samokontrole se je ob tem za-
čel tudi razvoj nekaterih drugih orodij, ki prav tako zelo 
pripomorejo k uspešnemu vodenju bolezni.
Kontinuirano dovajanje inzulina in kontinuirano merje-
nje glukoze v medceličnini sta bila izziv konec devet-
desetih let prejšnjega stoletja. Pomembna povezava 
slovenskega podjetja z ameriškim podjetjem MiniMed, 
ki je bil takrat in je še danes v okviru družbe Medtronic 
vodilni v raziskavah razvoja in proizvodnji inzulinskih čr-
palk in sistemov za kontinuirano merjenje glukoze v krvi, 
je prinesla napredek razvoja na tem področju. Leta 2013 
je na slovenski trg prišel senzor Dexcom za kontinuirano 
merjenje glukoze v medceličnini. Uporablja se še danes 
tako v diagnostične in edukativne namene kot osebne 
potrebe po samokontroli. Za marsikoga je takšen način 
merjenja glikemije prava revolucija, saj ima vsak trenutek 
vpogled v stanje sladkorja v krvi.
Podobno kot pri samokontroli je bilo tudi na področju 
uvajanja inzulinskih črpalk vloženega veliko truda. Stroka 
je inzulinske črpalke sprejela rahlo obotavljajoče: ni bilo 
izkušenj, večja odgovornost, zahtevnost medicinskega 
pripomočka in potreba po stalni tehnični podpori za 
uporabnike, visoki stroški in neobstoj pravice bolnikov iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja so bile okoliščine, 
ki so oteževale začetke zdravljenja v Sloveniji.
Stroka je zaradi vpliva svetovnega trenda v razvoju 
zdravljenja sladkorne bolezni sprejela ponujeno novost 
in sodelovala z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije v smislu utemeljitve koristnosti pripomočka 
ter v največji meri pripomogla k temu, da je Zavod uvr-
stil inzulinske črpalke med pravice zavarovancev iz ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja. Prvi uporabniki so 
bili uvedeni na črpalke že leta 2000 na podlagi izredne 
pravice do medicinskega pripomočka. Sredi naslednjega 
leta je Zavod inzulinsko črpalko uvrstil v pravila obvezne-
ga zavarovanja s pravico do uporabe otrokom do 15. leta 
starosti v letu 2003. Tri leta kasneje, leta 2005, je bila pra-
vica do črpalke razširjena na odrasle bolnike in nosečnice 
ob izpopolnjevanju določenih pogojev.
Od prvih začetnih korakov s črpalkami do velikega ra-
zvoja se številnim uporabnikom obeta novo poglavje v 
zdravljenju sladkorne bolezni, kajti čisto malo še manjka, 
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da bo uresničena želja in up milijonov sladkornih bolni-
kov o zaprti zanki oz. umetni trebušni slinavki.
Poleg inzulinske črpalke se je na našem trgu znašel še en 
sistem, ki omogoča uporabniku neprekinjeno merjenje 
glukoze v medceličnini in s tem neprekinjen vpogled v 
glikemijo. Novejši sistemi uporabniku na prijazen in ne-
moteč način omogočijo vpogled in beleženje vrednosti 
glukoze v medceličnini do 7 dni, pri čemer uporabnik 
ves ta čas preživi v svojem vsakdanjem okolju in opravlja 
svoje običajne aktivnosti.
Vsi sistemi se skupaj z napredno programsko opremo že 
vrsto let uporabljajo za edukacijo, motivacijo in opolno-
močenje oseb s sladkorno boleznijo ter so nepogrešljiv 
pripomoček diabetologu in eduktorju pri spreminjanju 
terapije in uvajanju inzulinske črpalke.
Samokontrola je sestavni del zdravljenja in v ožjem 
smislu pomeni preverjanje glukoze v krvi ali urinu. Je 
sestavni in nepogrešljivi del samovodenja sladkorne bo-
lezni predvsem pri bolnikih, ki se zdravijo z inzulinom. 
Samokontrola ima čedalje večji pomen tudi pri zdravlje-
nju bolnikov z drugimi vrstami sladkorne bolezni: no-
voodkriti tipa 2, nosečnic: bolnice tipa 1 in gestacijski 
diabetes, onkološki bolniki ...
Vendar ni bilo vedno tako. Z zanimanjem se zmeraj 
spomnim svojih začetkov dela v Ambulanti za sladkor-
ne bolnike v Ljubljani. Pisalo se je leto 1993, ko sem kot 
mlada in neizkušena medicinska sestra prestopila prag 
diabetoloških ambulant, kjer je bila moja osnovna nalo-
ga poučevanje bolnikov s sladkorno boleznijo. 
Izkušene medicinske sestre edukatorke Irena Poljšak, 
Majda Mori Lukančič, Ana Čerpnjak in Darja Kržišnik so 
bile polne znanja, ki so ga podajale bolnikom s sladkorno 
boleznijo.
V tistem času se je znanje o diabetologiji z edukacijske-
ga vidika prenašalo od ust do ust ... Edina literatura, ki 
je bila na voljo, je bila Interna medicina. V njej je bila le 
ena stran napisana v zvezi s sladkorno boleznijo in kra-
tek odstavek o edukaciji, prehrani in nekaj prvih omemb 
samokontrole. Kasneje se je začelo pojavljati čedalje več 
raziskav iz tujine, kjer so bili dokazi o pomembnosti iz-
vajanja samokontrole.
Leta 1993 je še vedno zelo veliko bolnikov s sladkorno 
boleznijo uporabljalo za oceno stanja merjenje gluko-
ze v urinu ter optično odčitavanje glukoze v krvi (kar je 
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omogočalo bolj grobo oceno vrednosti glukoze v krvi).
Kmalu zatem pa so se začeli pojavljati prvi sodobnejši 
merilniki, ki so za tisti čas s preprosto metodo omogočili 
uporabnikom izmeriti glukozo v krvi bistveno natančne-
je. Na začetku je veliko bolnikov brez prave edukacije 
menilo, da je merilnik le eden izmed stvari, ki jih dobiš 
kar tako, saj je Zavod za zdravstveno zavarovanje v tistem 
času omogočal pridobitev merilnika vsakemu bolniku. Z 
razvojem edukacije in strukturiranega izvajanja progra-
mov v zvezi z uvedbo inzulina in ostalih vsebin je postala 
edukacija o samokontroli pomembnejša, kar so spoznali 
tudi bolniki in začeli veliko resneje izvajati samokontrolo 
za boljše izvajanje samovodenja.
Bolniki so se čedalje bolj zavedali, kako pomemben je ta 
pripomoček, kjer je hkrati potekal razvoj samovodenja, 
in spoznanje, kako pomembno je zapisati vsako izmer-
jeno vrednost in ob tem poskušati beležiti še opombo, 
vezano na prehrano, gibanje, razpoloženje ali bolezni, ki 
vplivajo na dvig in padec glukoze. 
Ker v tistem času ni bilo na voljo nobene literature za 
razlago delovanja inzulinov, smo si medicinske sestre-e-
dukatorke pomagale s skiciranjem delovanja inzulinov 
. To smo pred bolnikom skicirale kar na prazen list ter 
jim s tem skušale približati razumevanje delovanja raz-
ličnih shem in jih spodbujali k samostojnemu spreminja-
nju doze inzulina glede na rezultate. Takrat je še veljalo 
prepričanje, da je samo zdravnik tisti, ki lahko spremeni 
dozo inzulina. Kasneje je sledil razvoj posameznih pripo-
močkov za lažjo predstavitev sheme, ki jih uporabljamo 
še danes, kot so Insulinčki, d. o. o, Insulinska shema ipd.
Prvič se je o pomembnosti znanja medicinske sestre 
edukatorke o samokontroli in
samovodenju pisalo v prvem priročniku, namenjenemu 
medicinskim sestram. 
V naslednjih dveh priročnikih sta samokontrola in samo-
vodenje opisana bolj natančno in izčrpno. V letih, ki so
sledila, je Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih teh-
nikov v endokrinologiji vsako leto pripravila strokovna
srečanja, na katerih so pogosto pisali in predavali o tej 
temi. Samokontrola in samovodenje sta prav tako 
nepogrešljiv del programov za medicinsko osebje, ki se 
ukvarjajo s sladkornimi bolniki; izobraževanja za medi-
cinske
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sestre iz družinskih ambulant (oz. referenčne medicinske 
sestre), izobraževanja za CKZ-je, izobraževanja za zdrav-
nike
splošne medicine, funkcionalna osnovna izobraževanja 
za medicinske sestre …
Pomembno prelomnico in novo mesto pa je samokon-
trola gotovo dobila pri omembi v prvih Slovenskih smer-
nicah za obravnavo sladkornih bolnikov tipa 2 in kasneje 
leta 2012, ko je izšel Kurikulum za edukacijo, kjer sta sa-
mokontrola in samovodenje opisana kot ena izmed po-
membnih 37 vsebin, ki jih mora medicinska sestra znati 
predstaviti bolniku s sladkorno boleznijo.
Cilj današnje uspešne samokontrole in samovodenja je 
to, da bolnik, ki opravlja meritve, le-te opravlja struktu-
rirano in z dobljenimi vrednostmi tudi prav ukrepa. Če 
to ponazorim z drugimi besedami: bolnik si lahko iz-
meri vrednost glukoze tudi 15-krat na dan, če ob tem 
ustrezno ne ukrepa (še posebej, če so vrednosti slabe), 
je njegovo merjenje zgolj merjenje in beleženje rezulta-
tov. Le ustrezno motiviran in pravilno poučen bolnik bo z 
uspešno samokontrolo zagotavljal ustrezne rezultate, ki 
bodo vodili v uspešno preprečevanje kroničnih zapletov 
in kakovostnejše življenje bolnika s sladkorno boleznijo.
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Klara Peternelj

Zgodovina inzulinskega zdravljenja 

Sladkorna bolezen je ena najstarejših diagnosticiranih 
bolezni, ena najbolj razširjenih kroničnih bolezni, po po-
teku bolezni tudi ena izmed najbolj nepredvidljivih in 
psihično zelo obremenjujočih.
Klinična slika sladkorne bolezni z izgubo telesne teže, 
hujšanjem in pogostim uriniranjem je bila prvič opisana 
na Ebersovem papirusu iz okoli 1550. leta pred našim 
štetjem. Našli so ga v ruševinah nekega templja v Egiptu 
in za katerega se je izkazalo, da je pravzaprav obširen me-
dicinski priročnik. V njem je bilo omenjeno tudi zdravlje-
nje sladkorne bolezni z dieto. 
Mnogi zdravniki so se od antike dalje ukvarjali s sladkor-
no boleznijo, ki so jo prepoznavali na osnovi kliničnih 
znakov, niso pa še poznali mehanizmov okvar. Indijski 
mislec Susruta je v 3. stoletju pr. n. št. prvi razlikoval slad-
korno bolezen med tipoma 1 in 2. Ocenil je, da so suhi 
in mladi
bolniki, ki so imeli klinično sliko sladkorne bolezni, umrli 
kmalu po pojavu bolezni; starejši in debeli pa so žive-
li dalj časa. V 40. letih prejšnjega stoletja je sir Harold 
Himswort na podlagi znanstvenih poskusov dokazal, 
da obstajata inzulinsko odvisna in inzulinsko neodvisna 
sladkorna bolezen, kar je predstavljalo temelj za kasnejšo 
delitev sladkorne bolezni na tip 1 in tip 2. 
V 3. stoletju našega štetja je bil diabetes v kitajski in ja-
ponski medicini opisan kot bolezen žeje, k diagnozi pa so 
jim pomagali psi, ki so lizali urin, saj je vseboval sladkor.
V 6. stoletju so indijski zdravniki ugotavljali diabetes s 
pokušanjem urina, ki je bil sladek, bolnike pa so spre-
mljali žeja, mišična oslabelost, neprijeten vonj, zaspa-
nost, težko dihanje in motnje v prebavi. Po letu 1800 
so bolezen začeli tudi raziskovati. Ugotavljati so začeli 
sladkor v urinu, leta 1838 pa je zdravniku Georgeu Reesu 
uspelo prikazati povišan krvni sladkor v serumu bolnika 
kot značilnost sladkorne bolezni. Možnost začetkov sa-
mokontrole je leta 1908 ponudil Benediktov reagent, ki 
je omogočil kvantitativno določanje sladkorja. Še vedno 
je ostal edini način zdravljenja sladkorne bolezni dieta. V 
medicinski doktrini so se izmenjevala obdobja stradalnih 
diet in večjega ali manjšega omejevanja ogljikovih hidra-
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tov in maščob. Z ustrezno dieto in telesno aktivnostjo 
naj bi bolniki dosegli, da bo njihov urin brez sladkorja, 
kar je takrat pomenilo dobro urejenost bolezni. Dieta je 
bila kolikor toliko uspešno zdravilo le pri sladkorni tipa 
2, bolniki s tipom 1 (zlasti otroci in mladi) pa so bili do 
odkritja inzulina zapisani zgodnjemu in zanesljivemu 
umiranju predvsem v diabetični ketoacidozi. 

Leta 1869 je Paul Langerhans1 v trebušni slinavki odkril 
otočke, ni pa ugotovil njihove funkcije. Nalogo Langer-
hansovih otočkov je leta 1901 odkril Eugene Opie. Ugo-
tovil je, da otočki izločajo hormon inzulin in da uničenje 
teh celic povzroča sladkorno bolezen. Že leta 1889 sta 
evropska raziskovalca Minkowski in J. von Mering odkrila, 
da so se pri psih, katerim so odstranili trebušno slinavko, 
razvili vsi simptomi sladkorne bolezni, psi pa so kmalu 
po posegu poginili. Leta 1910 je Edward Sharpey-Shafer 
odkril, da v trebušni slinavki ljudi s sladkorno boleznijo 
primanjkuje hormon inzulin, kar sta kasneje uporabila 
tudi uspešna kanadska raziskovalca Friderik Grant Ban-
ting in Charles Herbert Best. Banting in Best sta namreč 
leta 1921 odkrila, da izvleček trebušne slinavke znižuje 
krvni sladkor. Pred odkritjem inzulina sta še dva znan-
stvenika opravila poskuse, ki so dali zanimive rezultate. 
Georg Ludwig Zulzer (1870–1949) je ekstrahiral pankreas 
in s tem preparatom dobil odlične rezultate pri odpra-
vljanju simptomov diabetesa. Vendar so to snov kmalu 
popolnoma opustili, ker je povzročala znojenje, hipoten-
zijo, kolaps in hipertermijo. Najverjetneje je šlo za težko 
hipoglikemijo zaradi prevelikih doz inzulina. Drugi je bil 
Nicolae Paulescu, ki je leta 1916 izvedel ekstirpacijo pan-
kreasa, iz njega pripravil vodni ekstrakt in ga vbrizgal v 
drugega pankreatektomiranega psa z diabetesom. Krvni 
sladkor je takoj padel, vendar je bil poskus prekinjen za-
radi nemogočih delovnih pogojev v okupirani Bukarešti 
in se je nadaljeval šele leta 1919, ko je avtor svoje izsledke 
tudi objavil. Ta članek je bil poznan tudi Bantingu, ki je 
citiral romunskega kolega v svoji prvi objavi po odkritju 
inzulina. 
Zgodovina uporabe inzulina sega v leto 1921, ko so z 
injekcijami ekstrakta goveje trebušne slinavke delali prve 

1 Otočke v trebušni slinavki je odkril nemški patolog P. Langerhans in so 
po njem dobili ime.
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poskuse na diabetičnih psih. Odkriti inzulin je bil kratko 
delujoči, zato ga je bilo treba vbrizgati večkrat na dan. 
Januarja 1922. leta je dr. Friderick Banting v bolnišnici v 
Torontu na svojo roko prvič vbrizgal inzulin 14-letnemu 
dečku Leonardu Thompsonu, ki je nato živel še 13 let.
Univerza v Torontu je farmacevtskim družbam nemudo-
ma izdala licenco za proizvodnjo inzulina. Leta 1922 je 
začela ameriška tovarna Eli Lilly izdelovati prečiščeni ži-
valski inzulin za klinično uporabo, imenovan Iletin. Prido-
bivali so ga iz goveje ali svinjske trebušne slinavke, ker je 
bil tako pridobljen inzulin najbolj podoben človeškemu. 
Že leta 1923 sta Evropo z inzulinom preskrbovali nem-
ška farmacevtska tovarna Hoechst in Novo na Danskem. 
Nastopilo je novo obdobje v zdravljenju diabetesa. Z 
injekcijami inzulina je bilo mogoče rešiti življenje di-
abetikom, ki so zašli v diabetično acidozo ali diabetično 
komo. Prav tako je bilo mogoče obvladati težke oblike 
diabetesa pri mladostnikih, ki so bili pred tem obsojeni 
na smrt. Leta 1930 so se začeli ukvarjati z dejstvom, da 
je učinek dosedanjega inzulina kratek, zato je potrebnih 
za zdravljenje več injekcij na dan. Usmerili so se v razvoj 
inzulina z daljšim delovanjem. Leta 1934 je Scott odkril 
vezavo inzulina na cink in s tem njegovo podaljšano de-
lovanje. V začetku leta 1936 je Hagedorn ugotovil, da se 
učinek inzulina lahko podaljša z dodajanjem proteina, 
imenovanega protamin. Tako je dobil prvi depo inzulin. 
Od takrat je zadostovala ena sama injekcija inzulina na 
dan. Kasneje istega leta sta Kanadčana D. Scott in A. Fi-
sher razvila dolgo delujoči cink-protamin-inzulin, ki ga je 
bilo treba pred uporabo pretresti. 
Leta 1946 je uspelo raziskovalcema danskega podjetja 
Novo proizvesti kristalni protamin inzulin. Kristalna ob-
lika pomeni, da je bilo sedaj možno mešanje protamin 
inzulina s hitro delujočim inzulinom brez izgube ali spre-
membe učinka na kateri sestavini inzulina. Ta izdelek, ki 
ga je tržila danska farmacevtska družba Novo, je bil lan-
siran na ameriški trg 1950. leta kot srednje dolgo delujoči 
NPH2 inzulin. 
Naslednji cilj danske raziskovalne skupine je bil izpopol-
niti inzulin NPH, kar ji je leta 1953 tudi uspelo. Izdelala je 
skupino inzulinov lente (Semilente, Lente in Ultralente), 
dolgodelujočo suspenzijo inzulina in cinka. Trije novo 

2  NPH je skrajšano ime iz Neutral Protamin Hagedorm.

Inzulin Iletin

NPH inzulin LEO
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nastali inzulini so se med seboj razlikovali glede na de-
lež podaljšanega delovanja, kar so raziskovalci dosegli s 
kemično kombinacijo inzulina in cinka. 
Leta 1955 je Sanger razvozlal zaporedje 51 aminokislin 
inzulina in dokazal, da imajo beljakovine natančno do-
ločeno kemijsko zgradbo. To dognanje je bilo podlaga, 
da je bilo kasneje mogoče inzulin sintetizirati tudi v la-
boratoriju. Odkril je tudi strukturno formulo govejega 
inzulina. 
Leta 1960 so študije v ZDA pokazale, da vsi ljudje s slad-
korno boleznijo tvorijo protitelesa proti inzulinu, zato 
je njegov učinek oslabljen. Bolniki zato potrebujejo za 
uspešno obvladovanje bolezni vedno večje količine 
inzulina. Prav tako so se pri mnogih bolnikih pojavljale 
alergijske reakcije. Razvoj farmacevtske industrije inzu-
lina se je usmeril v proizvodnjo vedno bolj prečiščenih 
vrst inzulina, da bi se zmanjšale njegove imunogene last-
nosti in s tem alergijske reakcije v organizmu človeka. 
V tem smislu je bila utemeljena težnja za proizvodnjo 
monospecies inzulina3. Znano je, da je svinjski inzulin po 
kemični sestavi najbolj podoben človeškemu, študije pa 
so dokazale, da povzroča tudi manj alergijskih reakcij kot 
goveji. S postopkom mikrokristalizacije pri proizvodnji 
inzulina z bolj ali manj podaljšanim delovanjem je od-
padla potreba po tuji beljakovini, po protaminu, ki naj bi 
se postopno sproščal iz kompleksa s cinkom in molekulo 
inzulina. Nadaljnji napredek v tej smeri predstavlja visoko 
prečiščeni ali tako imenovani monokomponentni inzulin 
(leto 1973). Konec leta 1963 je uspela sinteza inzulina, kot 
prvega človeškega proteina.
Po uvedbi visoko prečiščenega inzulina je bila želja izde-
lati tak inzulin, kot ga proizvaja človeško telo – humani 
inzulin. Sintetično proizveden inzulin se tudi zaradi bolj-
šega razlikovanja od živalskega imenuje humani inzulin. 
Leta 1982 so v podjetju Novo izdelali prvi humani inzulin 
na svetu iz prašičjega inzulina, tako da so nadomestili 
eno samo aminokislino v prašičji inzulinski molekuli.
Istega leta je družba Eli Lilly predstavila prvi biosintetični 
inzulin pod imenom Humulin. 
Leta 1987 je začelo podjetje Novo z genskim inženirin-
gom izdelovati humani inzulin, s katerim je prodrlo na 
trg leta 1989, ko je z združitvijo podjetij Novo in Nordisk 

3  Inzulin, proizveden iz pankreasa ene same živali.

Inzulin lente
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nastalo podjetje Novo Nordisk. Ta inzulin je poznan pod 
imeni: Actrapid, Insulatard, Mixtard.
Naslednji mejnik predstavlja leto 1996, ko so prišli na 
evropski trg inzulinski analogi podjetja Eli Lilly, znani pod 
imenom Humalog. Analogi še bolj posnemajo delovanje 
človeške molekule inzulina, tako njegov začetek kot tudi 
trajanje. Leta 1999 mu je s svojim kratko delujočim analo-
gom (Novorapid) sledil Novo Nordisk. Leta 2002 je Novo 
Nordisk proizvedel še inzulinski analog z dvojnim spro-
ščanjem (Novomix 30) in leta 2004 dolgo delujoči inzulin 
detemir z imenom Levemir. Leta 2003 je na slovenski trg 
vstopilo še podjetje Aventis (nakdanji Hoechst) z dol-
godelujočim analogom glarginom, imenovanim Lantus. 
Izpopolnjevanje inzulina vseh treh svetovnih podjetij (Eli 
Lilly, Novo Nordisk in Sanofi Aventis) se nadaljuje tudi v 
zadnjem desetletju. Njihov cilj je izdelati in na trg uvrstiti 
izdelek, ki kar najbolj posnema delovanje človeku lastne-
ga inzulina, ki je varen in preprost za uporabo. Vse našteto 
zagotavlja večjo verjetnost, da bodo bolniki bolje uredili 
sladkorno bolezen. Podjetje Sanofi je 2007 prodrlo z ana-
logom Apidra, 2014 pa z inzulinom NPH Insuman basal, 
2016 pa z dolgodelujočim analogom glarginom Toujeo. 
Novo Nordisk je svoji bogati paleti 2013 dodal še inzu-
lin degludek Tresiba, bazalni inzulinski analog, katerega 
lastnost je ultra dolg, stabilen in predvidljiv profil delova-
nja. Leta 2009 je Novo Nordisk izdelal zdravilo liraglutid 
(Victoza), analog glukagonu podobnega peptida (GLP 
1), za zdravljenje odraslih s sladkorno boleznijo tipa 2. 
Deluje tako, da stimulira izločanje inzulina le, če je nivo 
krvnega sladkorja zvišan. Od začetka leta 2017 je slad-
kornim bolnikom na razpolago celo ampulirano kom-
binirano zdravilo liraglutida in degludeka (Xultophy). Eli 
Lilly je svojemu naboru inzulinov leta 2017 dodal dolgo 
delujoči analog glargin z imenom Abasaglar.

Proizvodnja in začetki uporabe inzulina pri nas 
Pri nas je predhodnica zagrebške Plive, Plibah, leta 1939 
začela proizvajati inzulin. Odkritelji inzulina ga niso pa-
tentirali, češ da je inzulin splošno dobro in naj to vsi 
uporabljajo. 
Kdaj so začeli uporabljati inzulin v Sloveniji, ne vemo za-
gotovo. Sklepajo, da je bilo to leta 1927 v slovenjgraški 
bolnišnici. Iz arhivskih zapisov Bolnišnice Slovenj Gradec 
je razvidno, da je bil bolnik sprejet pod diagnozo »Diabe-
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tes Mellitus, Coma diabeticum«.4 Kot terapija je naveden 
»Insulin 50 E x 2«. To najbrž pomeni 50 enot inzulina 
2-krat na dan.
Leta 1944 se je v terapiji sladkorne bolezni pojavil inzu-
lin DEPO, leta 1947 pa se je pojavil kristalni inzulin pod 
novim imenom alt inzulin. Leta 1950 smo srečali prvi alt 
inzulin, takrat domače (beograjske) proizvodnje, Prolek 
inzulin. Istega leta se je začelo zdravljenje s protamin-
-cink inzulinom in kristalnim inzulinom. Leta 1952 je za-
čela proizvodnjo inzulina zagrebška Pliva. 
Od leta 1939 je tovarna Pliva izdelovala Protamin cink 
inzulin in kratek inzulin. 1968. leta smo dobili inzuline iz 
skupine Lente. Tovarna Galenika iz Zemuna se je namreč 
odločila za sodelovanje z Novom. Izdelovala je tudi kra-
tek inzulin.
Tako zagrebška Pliva kot Galenika sta Slovenijo oskrbo-
vali z inzulini do leta 1980. Ti inzulini so bili zelo nečisti, 
zato je Pliva sledila proizvodnji monokomplementarnih 
inzulinov podjetja Novo. Tudi pri nas so jih vpeljali leta 
1982. Nekaj let kasneje smo tudi pri nas začeli uporabljati 
z genskim inženiringom pridobljene inzuline proizvajal-
cev Eli Lilly, Novo Nordisk in kasneje še podjetja Sanofi 
Aventis.

Pripomočki za aplikacijo inzulina skozi čas
Ko so začeli zdravljenje sladkorne bolezni z inzulinom, so 
za njegovo vbrizgavanje uporabljali steklene brizgalke in 
kovinske igle, ki so bile prvih 50 let od začetka zdravljenja 
z inzulinom namenjene večkratni uporabi. Hranili so jih 
v metilnem alkoholu in občasno pred ponovno upora-
bo prekuhavali. Prvotno so zdravilo dajali bolnikom le 
zdravniki, kar je bilo zelo nepraktično, saj so bolniki pot-
rebovali inzulin večkrat na dan. 
Pribor, s pomočjo katerega so prvotno vbrizgavali bol-
nikom inzulin, je bil za današnje čase naravnost strah 
vzbujajoč. Že videz požene strah v kosti, verjetno pa bi 
tudi priprava terjala veliko potrpežljivosti in spretnosti. 
Leta 1924 je Harald Petersen prvi oblikoval posebno briz-
go, s pomočjo katere so si bolniki sami vbrizgali ustrezno 
količino inzulina. 
Bolniki so tako dobili ustrezen pripomoček za vbrizga-
vanje inzulina. S prekuhavanjem so brizge ohranjali ste-

4  Iz arhiva Bolnišnice Slovenj Gradec, popis bolezni št. 313/27 iz leta 1927.

Primer prvih pripomočkov za 
vbrizgavanje inzulina
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rilne oz. primerno čiste. Da bi omilili bolečine, ki so jih 
povzročale debele, večkrat uporabljene in zato skrhane 
igle, so jih brusili s plovcem5. Steklene brizge so nadome-
stile plastične, ki se jih je prijelo ime »inzulinke« in so za 
natančno odmerjanje nekaterih zdravil na voljo še danes. 
Več kot 50 let sta bili viala in igla edina pripomočka za 
aplikacijo inzulina. 
Vodilna farmacevtska podjetja, ki so izdelovala inzulin, so 
si vzporedno s proizvodnjo inzulina prizadevala izdelati 
čim bolj praktične pripomočke za njegovo aplikacijo. 
Preporod so predstavljali peresniki, pripomočki, ki se jih 
je prijelo takšno ime zaradi svoje podobnosti nalivnim 
peresom. Ideja za izdelavo prvega peresnika se je porodi-
la zdravnici peresa Sheili Reith, materi otroka s sladkorno 
boleznijo. To naj bi bila preprosta naprava, v katero bi 
vstavljali inzulinske vložke. svojo idejo je delila s kolegom 
Johnom Irelandom iz splošne bolnišnice v Glasgowu. 
Skupaj sta zamisel o inzulinskem peresniku predstavila 
tovarnam, ki so proizvajale inzulin. Na začetku sta seveda 
naletela na odpor, spomladi 1983. leta pa je postal to 
prvi tržno dostopen peresnik na svetu. Imenoval se je 
Penject.
 Leta 1985 je prišel na trg NovoPen, injekcijski sistem z 
zamenljivim inzulinskim vložkom, ki po videzu spominja 
na nalivno pero. Omogočal je natančnejše odmerjanje 
inzulina in boljši nadzor nad sladkorno boleznijo.
Izpopolnjeni peresniki z zamenljivim vložkom se upora-
bljajo še danes in so zlasti cenovno ugodnejši od njiho-
vih naslednikov, peresnikov za enkratno uporabo. Skozi 
čas so vsi proizvajalci inzulina na trg dajali svoje pripo-
močke: NovoPen 3 in NovoPen 4, Humapen Savvio in 
Luxura, Optipen, Autopen, ClikStar.
Peresniki za enkratno uporabo imajo že vgrajen inzulin-
ski vložek in se jih po izpraznitvi zavrže. Peresniki vodil-
nih podjetij so prepoznani pod imeni NovoLet, Huma-
ject, Optiset, Flexpen, Humulinpen, Kwikpen, SoloStar, 
Flextouch. Prav vsak pripomoček so skozi čas izpopol-
njevali, da bi zagotovili čim preprostejšo, natančnejšo in 
diskretnejšo aplikacijo, ki naj bi bila tudi čim manj boleča. 
Vse našteto vpliva na bolnikovo adherenco pri zdravlje-

5  Plovec je porozna vulkanska kamnina. Plovec se uporablja tudi kot 
abraziv, predvsem v polirnih sredstvih, radirkah, kozmetičnih sredstvih 
za čiščenje kože. Večji kosi plovca se uporabljajo kot abraziv za odstra-
njevanje grobe kože na podplatih in žuljev.

Prva brizga, s pomočjo katere so si 
bolniki sami vbrizgali inzulin

Inzulinka

Prvi NovoPen
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nju sladkorne bolezni. Novejša peresa imajo slišni klik za 
posamezni odmerek in slišni klic na koncu aplikacije, ki 
opozarja, da je pripravljen odmerek apliciran. Zvočni klik 
pomaga slabovidnim osebam, ki lahko »štejejo« klike, da 
pravilno odmerijo število enot. Za aplikacijo je potreb-
na tudi manjša potisna sila na potisni gumb kot nekoč. 
Peresniki so prilagojeni tudi specifičnim skupinam bol-
nikov, opremljeni so z barvnimi in taktilnimi označbami, 
ki opredeljujejo vrsto inzulina. 
Novo je želel kar najbolj izboljšati inzulinske peresnike in 
je leta 1989 na trgu predstavil Insuject.
Istega leta je prišel na trg prvi prednapolnjeni peresnik 
na svetu, NovoLet.
Pohod sodobnih peresnikov in naprav za dovajanje inzu-
lina se je nadaljeval. Iz Novo Nordiska so leta 2001 prišli 
kar trije pripomočki. Prednapolnjeni peresnik Flexpen je 
bil najprej napolnjen z inzulinom Novorapid, kasneje (od 
2002) z Novomixom in nato še (od 2004) z Levemirjem.  
InnNovo je bila prva elektronska naprava, ki je bolnikom 
omogočila preverjanje, kdaj so si aplicirali zadnji odme-
rek inzulina in kolikšen je bil ta odmerek. InnoLet je bil 
prvi sistem za dovajanje inzulina, zasnovan posebej za 
uporabnike s slabšim vidom in slabšo ročno spretnostjo.
Leta 2010 so razvili NovoPen echo, ki je namenjen otro-
kom. Ima vgrajeno pomnilniško funkcijo, inzulin pa se 
lahko odmerja na pol enote natančno. Dansko podje-
tje je zaokrožilo nabor svojih peresnikov Flextouch (leto 
2013), ki je prvi in do sedaj edini peresnik, pri katerem 
ostane potisni gumb tudi po odmerjanju enot na istem 
mestu. 
Vrhunec naprav za dovajanje inzulina predstavlja inzulin-
ska črpalka. Prva je bila izdelana 1974. leta; imenovala se 
je Biostator. Bila je okorna in moteča, saj je bila velikosti 
nahrbtnika. Do danes je tehnološko izpopolnjena, veli-
kosti škatlice igralnih kart ter zato diskretna in nemoteča. 
Njene izpopolnjene funkcije omogočajo tudi bistveno 
večjo varnost pri dovajanju inzulina. 
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Mira Slak in prof. dr. Vilma Urbančič Rovan

Diabetična noga 1989–2018

Diabetična noga, zgodba o nogi …, kakorkoli jo že ime-
nujemo, ni nekaj, kar se je dogajalo daleč nazaj, pač pa 
je to zgodba, katere del smo vsi, ki smo se z diabetič-
no nogo ukvarjali, ki je še vedno del našega delovnega 
vsakdana in del nje bodo tudi tisti, ki za nami šele priha-
jajo. Nekateri, ki smo bili tukaj od začetka, bi morali vsaj 
približno vedeti, kdaj se je kaj dogajalo in kateri so tisti 
prelomni dogodki, ki so zgodovino napisali tako, kot je.
Ob ustanovitvi Endokrinološke sekcije medicinskih se-
ster in zdravstvenih tehnikov pri ZDMSS-ju leta 1988 (kot 
se je takrat imenovala ) se je odprlo neko novo pog-
lavje, v katerem si je v hitrem zaporedju sledilo veliko 
pomembnih stvari. Bil je pravi čas, pozitivna klima, bili 
smo ravno prav stari, polni delovne vneme, entuziazma, 
bili smo dober tim, ki se je rad povezoval tudi zasebno.
Oktobra 1989 so se v St. Vincentu v dolini Aoste v Italiji 
pod okriljem regionalnega urada WHO za Evropo in Med-
narodne diabetološke zveze (IDF) predstavniki evropskih 
ministrstev za zdravje in organizacij bolnikov sestali s 
strokovnjaki za področje sladkorne bolezni. Soglasno 
so sprejeli deklaracijo, ki si je zastavila za cilj zmanjšanje 
pogostnosti zapletov sladkorne bolezni – eden izmed 
teh ciljev je bil tudi zmanjšanje števila amputacij zaradi 
diabetične gangrene na polovico. Da bi uresničili ta cilj 
tudi pri nas, je kot mlada zdravnica svojo priložnost do-
bila dr. Vilma Urbančič Rovan. Posnetek stanja v Sloveniji 
leta 1989: Vsi sladkorni bolniki so zdravljeni v specialistič-
ni ambulanti, kjer pa ni specializiranih ambulant za nogo; 
presejalni test za nogo ni poznan in se ne izvaja; posebna 
obutev za bolnike ni na voljo; ni kiropodov in podiatrov 
in ni izdelanega programa za oskrbo diabetične noge ali 
veljavnega dogovora s priporočili. 
Kako začeti ambulanto za nogo? Diabetolog Max Spraul 
iz Nemčije je nekoč dejal: »Za začetek morajo biti samo 
trije: diabetolog, medicinska sestra in bolnik. In za niko-
gar ni opravičila, da ne bi mogel začeti na ta način!«
In smo začeli! Kot prva iz Slovenije je dr. Urbančičeva 
odšla na izobraževanje na King‘s College Hospital v Lon-
don, kjer je poleg oskrbe diabetične noge in praktične-
ga dela dobila vpogled tudi v organizacijo ambulante 
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za diabetično nogo. In že v januarju 1990. leta so se v 
Sloveniji v okviru diabetoloških ambulant odprle prve 
tri ambulante za diabetično nogo (Ljubljani, Kopru, No-
vem mestu, kasneje tudi drugje). V Londonu na King‘s 
College Hospital je bil Diabetic Foot Centre ustanovljen 
že leta 1982.
Glavna sestra Dispanzerja za diabetike, Ljuba Tabernik, 
je imela pogum, da je skupaj z dr. Urbančičevo sprejela 
nov izziv. Ko se je kmalu nato upokojila, jo je nasledila 
Duška Vreg, julija 1991 leta pa Mira Slak. Začetek dela je 
izgledal prav po taborniško, nobenih posebnih pediker-
skih stolov, komaj kakšne klešče, pa še te slabe, imeli pa 
smo skalpele. Od obvezilnega materiala smo imeli samo 
gazo, fiziološko raztopino in povoje, kar je danes komaj 
predstavljivo. Sprva smo obravnavali samo bolnike z 
razjedami na nogah. Edukacija je bila povezana z nego, 
opazovanjem in prevezo rane. Kasneje smo edukacijo 
razširili še na obutev. Ko se je rana zacelila, smo dodali 
nego zaceljene noge in preventivo nastanka nove rane. 
Ob delovanju ambulante za nogo smo se tudi mi uči-
li iz lastnih izkušenj. Leto 1992 pa štejemo za začetek 
edukacije o diabetični nogi. Edukacija je najprej potekala 
skupinsko, kasneje tudi individualno. Začeli smo eviden-
tirati edukacijo.
Sčasoma so ambulante za diabetično nogo oskrbovale 
vedno več bolnikov, kar je zahtevalo tudi vedno bolj izo-
braženo medicinsko sestro. Tako sem januarja 1992 odšla 
kot prva medicinska sestra na izobraževanje v London na 
King‘s College Hospital, kjer sem se seznanila tudi s prak-
tičnim delom v Foot centru in kjer sem znanje obnavljala 
redno vsako leto. 
V juniju 1994 je Ministrstvo za zdravstvo ustanovilo Od-
bor za uresničevanje St. Vincentske deklaracije v Sloveni-
ji, v januarju 1995 pa je bila ob finančni podpori Zaloker 
in Zaloker ustanovljena Delovna skupina za diabetično 
nogo. Ustanovni člani so zdravniki diabetologi, naši so-
delavci: dr. Koselj, dr. Kreč - Šorli, dr. Mesec - Staut, dr. 
Staut, dr. Piletič, dr. Završnik, dr. Kostevc - Zorko, dr. Med-
vešček, dr. Urbančič - Rovan. 
Primarni namen Delovne skupine za diabetično nogo 
je bil uresničevanje programa St. Vincentske deklaracije, 
istočasno pa tudi razširjeno delovanje na področju di-
abetične noge, predvsem na opredeljevanje strokovne 
doktrine oskrbe diabetične noge, zakonodaje in zavaro-
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valništva. Že takrat je bil v skupino za zdravljenje diabe-
tične noge vključen multidisciplinarni tim. V programu 
je bilo zapisano tudi, da je treba najti ustrezno obliko 
sodelovanja s pedikerji, saj je bilo ravno na tem področju 
največ nereda in neznanja.
Delovna skupina za diabetično nogo je kmalu izdelala 
tudi karton (obrazec za zapis stanja nog ) za preventivni 
pregled stopal pri sladkornem bolniku, ki je enoten za 
celo državo in je še vedno v uporabi!! Istočasno je bila 
vzpostavljena tudi računalniško podprta baza podatkov 
o preventivnem pregledu nog, ki danes v Ljubljani vse-
buje zapise več kot 13.000 bolnikov in več kot 30.000 
vnosov podatkov (vsak vnos vsebuje več kot 80 podat-
kov).
Leta 1996 smo uvedli redne preventivne preglede nog, 
katerih namen je odkrivanje ogroženih bolnikov za na-
stanek razjede na nogi. V vseh letih je preventivni pre-
gled nog ostal enak, dodali smo le nekaj preiskav za 
odkrivanje nevropatije. Leta 2000 smo preventivnemu 
pregledu stopala po potrebi dodali še meritve perfuzij-
skh tlakov na spodnjih okončinah. Kmalu smo ugotovili, 
da samo odkrivanje in zapis o stanju bolnikovih nog ni 
dovolj, pač pa je treba bolnika poučiti tudi o preventivi 
nastanka diabetične noge in razjede na stopalu. Eduka-
cija – vsebina podanih snovi in način podajanja pa sta 
se v vseh teh letih vseskozi dograjevala in spreminjala, 
kar je plod znanja in tudi izkušenj, ki smo jih pridobili ob 
delu (razširjena edukacija, kronični zapleti ob sladkorni 
bolezni). 
Kmalu smo se zavedli dejstva, da moramo pridobljeno 
znanje in izkušnje deliti, kajti primernega obstoječega 
izobraževalnega programa v Sloveniji ni bilo in ga žal 
tudi danes še ni. Zato smo leta 1996 začeli redne vsako-
letne izobraževalne Tečaje oskrbe diabetičnega stopala, 
ki vsebuje teoretični del in praktične vaje v pristojni am-
bulanti za diabetično nogo. Tečaj je bil sprva namenjen 
medicinskim sestram, nato zdravstvenim timom (zdrav-
nik in medicinska sestra), kasneje pa so se nam pridružili 
tudi drugi zdravstveni delavci (farmacevti, ortotiki …). 
Veliko pozornost smo v izobraževanju vedno posvečali 
pedikerjem, saj je bil naš primarni cilj preprečitev razje-
de in okužbe pri sladkornem bolniku. Veseli nas, da se 
je verjetno tudi zaradi naših izobraževanj dvignila raven 
pedikerskih storitev (uporaba izključno sterilnih instru-
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mentov, suha pedikura, dokumentacija …). Od leta 2010 
se izvaja tudi začetni tečaj, ki je namenjen dijakom in 
zunanjim kandidatom, ter se redno izvaja na Srednji 
zdravstveni šoli Ljubljana. Redno sodelujemo tudi v izo-
braževalnih programih višjih in visokih strokovnih šol za 
pedikuro. Svoje delo pogosto predstavljamo tudi laični 
javnosti v raznih medijih.
V vseh letih delovanja ambulant za diabetično nogo po 
vsej Sloveniji smo sodelovali v številnih domačih in tujih 
raziskavah glede oskrbe diabetične noge, še zlasti po-
nosni smo, da smo bili del projekta Eurodiale. Izsledke 
študij smo tudi redno objavljali. Redno se udeležujemo 
in sodelujemo na domačih in tujih srečanjih, simpozi-
jih ter kongresih, kjer smo pogosto aktivni udeleženci. 
Zaposleni v ambulantah za diabetično nogo beležimo 
neskončno objav, predavanj, delavnic … Smo člani raz-
ličnih delovnih teles (nekaterih tudi v tujini) in sodeluje-
mo pri uvajanju novih metod zdravljenja. 
Skozi leta se je delo v ambulanti za diabetično nogo ne-
kako ustalilo. Noga ni več nekaj, od česar bi vsi bežali. 
Timu se je pridružila še sestra Maja Garbas. Prostori so 
primerni, imamo dovolj ustreznih instrumentov, upo-
rabljamo sodobne obloge … Delo, tako preventivni kot 
kurativni del, je časovno ovrednoteno. Napisali smo pri-
ročnik in kurikulum za diabetično nogo, ki nam lahko 
pomagata, uvedene imamo klinične poti ob določenih 
boleznih. Vzpostavljena je komunikacijska pot z vsemi 
sodelujočimi v procesu oskrbe diabetične noge. In ne 
nazadnje imamo tudi znanje.
V ambulantah za diabetično nogo zdaj delo poteka mir-
no, utečeno, brez stresa. Vsak ve, kaj je njegovo delo, 
med seboj sodelujemo, se imamo lepo in vzdržujemo 
prijetne in korektne medsebojne odnose. 
Ob meni so ljudje, ki so neizmeren vir spomina in nav-
diha. Morda si kaj tudi ob pravem času zapišejo, da ne 
pozabijo. In potem spomine nesebično delijo. Diabetič-
na noga je področje, kjer posameznik ne more narediti 
veliko – za uspeh je potrebna dobra ekipa, v kateri vsak 
obvlada svoj del posla. Ponosni smo, da smo na področju 
diabetične noge v malo manj kot 30 letih iz nič postavili 
ime male Slovenije na prepoznavno mesto svetovnega 
zemljevida.



179

 izr. prof. dr. Nataša Bratina in Ana Gianini

Diabetes v otroštvu  
– Pediatrična klinika od prvih 
začetkov 1956 do danes
Vsi vemo, da so leta 1922 prvič uporabili inzulin za 
zdravljenje sladkorne bolezni pri otroku. 
14-letni Leonard Thompson naj bi imel sladkorno bole-
zen v tem času že skoraj dve leti. Prvo injekcijo rjavkaste 
tekočine je Leonard prejel 11. januarja 1922, a po tej prvi 
injekciji inzulina so se pojavili nenavadni stranski učinki 
inzulina; tako je nato drugo injekcijo dobil šele po več 
dneh, tej pa so sledile nove in nove, dokler ni bilo pov-
sem jasno, da zdravilo deluje. 
Kmalu so z inzulinom začeli zdraviti velike skupine mla-
dih ljudi s sladkorno boleznijo. Pripravljanje inzulina je že 
leta 1923 prešlo v industrijsko proizvodnjo. Seveda pa so 
sprva uporabljali pripravke inzulina iz izvlečkov trebušne 
slinavke psov, goveda in svinj. Tako pripravljeni inzulin 
je imel nepredvidljiv učinek, enot še niso znali pravilno 
razporediti, obenem pa so se pojavljali tudi drugi stranski 
učinki, predvsem izrazita lipohipertrofija na mestih vbo-
da. Razvoj pa je vendarle postopoma prinesel izboljšani 
inzulin, ter po več desetletjih še humanega – z genet-
skim inženiringom pripravljeni inzulin, ki so jim sledili še 
inzulinski analogi z izboljšanimi lastnostmi in predvidlji-
vejšim učinkom.
Tudi v Sloveniji ima zdravljenje sladkorne bolezni pri 
otrocih in mladostnikih na Kliničnem oddelku za en-
dokrinologijo, diabetes in bolezni presnove izjemno 
dolgo tradicijo, ki se je začela pred več kot šestimi dese-
tletji. Ledino je na Pediatrični kliniki oral nestor slovenske 
pediatrične diabetologije in endokrinologije prof. dr. Lev 
Matajc. Sprva so se otroci in mladostniki s sladkorno bo-
leznijo še zdravili po internističnih oddelkih slovenskih 
bolnišnic, z leti pa so se postopno vsi otroci s sladkorno 
boleznijo tipa 1 srečali z inzulinom na Pediatrični kliniki. 
Prav vse generacije pa vedo, da je bilo prvi deklici s SBT1, 
ki se je začela zdraviti na Pediatrični kliniki leta 1956, ime 
Mirica, in to številko je nosil tudi njen karton v ambulan-
ti. Od takrat je število otrok, ki so se srečali s sladkorno 
boleznijo, na naši kliniki že preseglo 2000, več kot 1300 
pa jih je bilo seveda že predanih v roke diabetologov 
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internistov po Sloveniji, številni so v tem času končali štu-
dij, si ustvarili družine in sledili svojim življenjskim ciljem.
Ne smemo pozabiti, da so bili začetki zdravljenja sladkor-
ne bolezni drugačni, vodenje bolezni zahtevno, vendar 
se je v teh šestih desetletjih zdravljenje sladkorne bolez-
ni izboljšalo, nova spoznanja in tehnologije so prinesle 
boljšo kakovost življenja ter izhod zdravljenja. Sprva je 
bil odmerek inzulina strogo določen s strani zdravnika, 
prepovedana je bila vsakršna telesna aktivnost, prehrana 
je komajda omogočala rast in razvoj.
Prof. dr. Henri Lestradet je bil prvi, ki je s poukom o samo-
kontroli začel spreminjati obravnavo otrok s sladkorno 
boleznijo. Leta 1953 je osnoval tudi prvi poletni tabor za 
otroke s sladkorno boleznijo v Franciji, bil je tudi usta-
novitelj ISGD-ja (International Study Group for Diabetes, 
ki je bil predhodnik sedanjega združenja pediatrov di-
abetologov ISPAD), poleg diabetesa ga je izjemno zani-
mala prehrana. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
je postavil temelje samokontrole, kjer je učil, kako lahko 
s sprotnim prilagajanjem odmerkov inzulina ter z dolo-
čanjem izvidov glukozurije in ketonurije v urinu večkrat 
dnevno ob otroku primerni varovalni prehrani dobro 
urejamo krvni sladkor.
Njegovemu zgledu so sledili drugi. Tako se je pred 25 leti 
(leta 1993) skupina vodilnih diabetologov z vsega sveta 
sestala na otoku Kos v Grčiji, med njimi  je bil tudi prof. 
dr. Ciril Kržišnik. To strokovno srečanje so posvetili kva-
litetni obravnavi otrok in mladostnikov s SBT1. Objavili 
so zaključke tega srečanja, ki so znani kot Deklaracija z 
otoka Kos.
Tako so na otoku Kos leta 1993 zapisali, da:
• mora biti inzulin dostopen vsem otrokom na svetu,
• je treba zmanjšati akutne zaplete in smrtnost zaradi 

prepozno postavljene diagnoze SBT1,
• morajo imeti vse družine dostop do ustrezne eduka-

cije,
• mora biti dostopnost do urinskih trakov in merilnikov 

krvnega sladkorja v porastu po vsem svetu,
• je treba povečati število raziskav na področju juvenil-

nega diabetesa,
• je treba pripraviti smernice sodobne obravnave otrok 

in mladostnikov s sladkorno boleznijo.
Seveda se je že pred tem tudi prof. dr. Lev Matajc prid-
ružil Lestradetovi šoli in v Sloveniji uvedel podoben so-
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dobni način obravnave otrok in mladostnikov s sladkor-
no boleznijo. Njegovi šoli je sledil prof. dr. Ciril Kržišnik, 
omeniti pa je treba tudi prim. dr. Ljubico Brus, ki je vse 
svoje delo posvetila dobrobiti otrok s sladkorno bolezni-
jo − svojim «sladkorčkom”. Generacije medicinskih sester 
so se vrstile na endokrinološkem oddelku in tradicional-
no z vso predanostjo skrbele za sladkorčke, ki so vedno 
pogosteje prihajali na pediatrično kliniko; spremljale so 
jih od prvih dni, ko se je zdravljenje z inzulinom začelo, 
ter preko številnih kolonij v Kraljevici in na Debelem rtiču 
opazovale, kako rastejo, končujejo šolanje in si ustvarjajo 
poklicne kariere in družine. Tudi danes se mnogi vrnejo 
na kliniko predstavit svoje partnerje in otroke, in to je za 
vse nas dokaz, da smo bili s svojo šolo uspešni.
Najdlje so delale z otroki medicinske sestre Marina Jerina, 
ki kljub upokojitvi nadaljuje delo v koloniji, dipl. med. se-
stra Ivica Zupančič, ki je dolga leta razvijala šolo dobrega 
vodenja sladkorne bolezni, ter medicinska sestra Mihela 
Jurčec, ki je aktivna tudi v Društvu za pomoč otrokom s 
presnovnimi motnjami in vsa ta leta pomaga oblikovati 
kolonijo. Izjemno vlogo je v delu oddelka imela tudi Bre-
da Stergar, ki je vrsto let poučevala v šoli dobrega vodenja 
sladkorne bolezni in predajala svoje znanje in izkušnje, 
pridobljene ob zdravljenju svojega sina, ki je imel diabe-
tes od mladih let. Sledili so še medicinske sestre Zvonka 
Žnidar, Magda Špilak, Marta Vozlič, Boštjan Pohlin, Irena 
Novšak, Jure in Pamela Groster, številne diplomirane me-
dicinske sestre − Tadeja Logar Dolinšek, Marija Dolinar 
Šifrer, Barbara Murn Berkopec, Ana Gianini, Rebeka Kokalj 
Vrtarič; pa Teja Sever Šraj, Urška Sever, Jasmina Horvat, tu 
so zdravniki − Nina Bratanič, Mojca Žerjav Tanšek, Nataša 
Bratina in Tadej Battelino, ki so jim sledile še nove gene-
racije z Darjo Šmigoc Schweiger, Jasno Šuput Omladić in 
Klemnom Dovčem ter Urhom Grošljem.
Naše vrste je okrepila še psihologinja Simona Klemenčič, 
brez strokovnjakinje za prehrano Andreje Širca Čampa 
ne bi šlo...
Tako tudi danes na oddelku ves čas teče vzgoja mladih 
kadrov, ki enak pristop do otroka z novoodkrito slad-
korno boleznijo in njegove družine ohranjajo na pristni 
emocionalni osnovi, kar lahko družini pomaga prebro-
diti prvo stisko ob spoznanju, da ima otrok sladkorno 
bolezen.
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Spremembe, ki jih je prinesel čas
Vodenje sladkorne bolezni se je v teh šestdesetih letih 
močno spremenilo. Sprva so družine uporabljale ste-
klene brizgalke za večkratno uporabo in igle, ki so po 
številnih injiciranjih inzulina postale tope, ukrivljenje in 
so se celo lomile.
Otrok je imel na razpolago eno brizgalko in dve igli za 
eno leto, starši so se pogosto morali znajti na različne 
načine, da so dobili več brizgalk in iglic. Brizgalko in iglico 
so namreč morali po strogih pravilih vsakič znova preku-
hati v posebni posodi, da so s takim preprostim postop-
kom sterilizacije omogočili «čisto injiciranje”. Seveda pa si 
lahko zamislite stisko teh družin, otrok med taborjenjem 
v tujini, ko je ta edina brizgalka počila med prekuhava-
njem ali pa je bila igla tako zelo topa ali ukrivljena, da je 
postala povsem neuporabna. Seveda je bilo treba pos-
krbeti, da se inzulin ni pregrel in tako je bilo prvo delo 
staršev na dopustu, da so v kampih brez elektrike kopali 
zemljanke za hrambo inzulina. 
Odločitev o odmerku inzulina je temeljila na analizi 
urinskega izvida. Nekaj kapljic tako imenovanega Bene-
diktovega reagenta so doma prekuhali skupaj z urinom 
na posebnem gorilniku ali pa kar na štedilniku, sledila 
je še uporaba praška ali tablete Clinitest, ki so jo dodali 
drugemu vzorčku urina in v doma načrtan zvezek nato 
zapisali, koliko križev sladkorja in acetona je bilo v urinu 
dopoldne, popoldne in ponoči. Debela črna pika poleg 
+++ je pomenila, da je otrok veliko lulal, črka «Ž”, dodana 
k piki, je pomenila da je bil otrok res žejen, velik krogec 
pa je pomenil hipo. Seveda pa je bilo pomembno, kje je 
bil ta znak napisan: če je bil pred temi narisanimi +++, 
je to pomenilo pred dopoldansko ali pred popoldansko 
malico ali celo pred polnočjo, kadar pa je bil znak zapi-
san za +++ v prvem, drugem ali tretjem stolpcu, pa je 
to pomenilo čas med dopoldansko malico in kosilom, v 
času med popoldansko malico in večerjo ali po polnoči.
Takšno učenje je bilo res zahtevno. Potem ko si pravilno 
izpolnil zvezek, se je bilo treba nato s 24-urnim zamikom 
odločati, kakšen odmerek inzulina bo pravi za naslednje 
jutro, popoldne ali noč. Seveda so imele družine tudi 
posebna navodila, kako ravnati, če otrok zboli. V tem 
primeru namreč shema s kristalnim cinkom in prota-
min-cinkom ni zadoščala in je bilo treba računati, koliko 
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kristalnega inzulina bo otrok dobil v tem primeru za zaj-
trk, kosilo, večerjo in ob polnoči. In vse to brez meritev 
krvnega sladkorja!
Zato so bila nihanja sladkorjev v tem času zelo velika, 
povprečne vrednosti krvnega sladkorja so pogosto pre-
segale 20,0 mmol/l, pogoste so bile ketoacidoze. Tudi 
težke hipoglikemije so bile del vsakdana, še posebej pri 
najmlajših – predšolskih otrocih, ki pa so v teh zgodnjih 
letih zboleli za SBT1 redkeje kot danes.
Konec sedemdesetih let so na trg vstopili prvi gluko-
metri − merilniki sladkorja v krvi, kar je prineslo velike 
spremembe pri vodenju sladkorne bolezni. Prvi aparati 
so bili veliki in neprimerni za domačo rabo, saj je bilo 
njihovo umerjanje zamudno, rezultat meritve pa dosto-
pen po več minutah. Kljub temu so imeli pri nadzoru 
nad sladkorjem, sprva predvsem v bolnišnici in nato na 
poletnem taboru, pomembno mesto ob analizi urinskih 
izvidov ter meritvi glikiliranega hemoglobina. V koloniji 
smo nato majhne, priročnejše merilnike začeli uporab-
ljati pred več kot 25 leti, tako smo končno imeli mož-
nost pri vseh otrocih preveriti, ali imajo res hipoglikemijo 
in kakšen je njihov krvni sladkor pred obrokom. Danes 
težko verjamemo, da so sprva starši in otroci odklanjali 
uporabo merilnika, saj niso verjeli, da je merilnik koris-
ten pripomoček – velikokrat so nam rekli, da so urinski 
izvidi dovolj. Prvi lancetni sprožilniki, ne pozabimo tudi 
na «ročne” lancete, so naredili na nežnih otroških prstih 
prave brazgotine, zato je bilo meritev sladkorja malo, 
vendar smo kmalu dobili nove generacije avtomatskih 
lancetnih sprožilnikov, ki so omogočali prilagoditev glo-
bine vbodov, lancete so bile manjše, tanjše in ostrejše, 
udarec lancetnika pa nežnejši. Tako smo začeli novo Šolo 
dobrega vodenja sladkorne bolezni in postopno iz pre-
dlagane ene meritve sladkorja na dan prešli na štiri do 
šest ali celo več meritev dnevno.
Razvoj je prinesel novosti in spremembe tudi na drugih 
področjih: steklene brizgalke so zamenjale brizgalke za 
enkratno uporabo, ki so prvič res omogočile natančno 
prilagajanje odmerka inzulina. 
Inzulin je bil pripravljen v stekleničkah tako, da je bilo 
v enem mililitru tekočine 40 enot inzulina. Starši so s 
prvo izvlečno iglico prebodli stekleničko z NPH ali kot 
so mu rekli «ta motnega inzulina”, izvlekli pravo količino 



184

inzulina, nato pa z drugo izvlečno iglico v novo brizgalko 
dodali še «ta bistrega kristalca” in na koncu na vso sre-
čo s tanjšo in krajšo iglico injicirali dva inzulina zapored 
otroku v podkožje nadlakti, trebuha, zadnjice ali stegna. 
S temi brizgalkami so res lahko odmerili inzulin vsaj na 
eno enoto natančno, z malo domišljije celo na polovičko 
enote. 
Kmalu so prišle nove brizgalke, ki so imele iglico fiksno 
pritrjeno in potrebno je bilo dodatno šolanje, kako izvle-
či pravo število enot inzulina s hitrim učinkom in nato 
v isto brizgalko dodati še počasni − motni inzulin. Mar-
sikatera brizgalka je sprva romala v smeti, saj starši ali 
najstnik niso bili prepričani, ali so bili pri pripravi inzulina 
dovolj natančni.
V osemdesetih letih smo nato postopno začeli uvajati 
sodobne mehanske injektorje. Ti so v devetdesetih letih 
popolnoma izpodrinili brizgalke. Izjemno tanke iglice, ki 
so bile elektronsko brušene, možnost prilagajanja od-
merka inzulina na 0,5 enote natančno in pripravek in-
zulina, ki je bil bolj koncentriran, saj je bilo v 1 ml zdaj 
100 enot inzulina, so olajšali injiciranje inzulina tudi pri 
najmlajših otrocih.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je napovedala 
še ena novost – inzulinska črpalka. V Sloveniji smo jih 
začeli uvajati na pediatrični kliniki v letu 2000, kmalu so 
prevzele vodilno vlogo pri samokontroli sladkorne bo-
lezni v otroštvu. Zdaj jih uporablja več kot 85 % vseh 
otrok in mladostnikov s SBT1, ki so obravnavani na na-
šem oddelku. Pri otrocih, mlajših od treh let, jih začnemo 
uporabljati takoj po odkritju bolezni, ko razrešimo keto-
acidozo; po tretjem letu starosti pa po koncu remisije, 
kar pomeni v povprečju 6 do 12 mesecev od začetka 
bolezni. 
Tudi senzor za neprekinjeno merjenje sladkorja v medce-
ličnini smo prvič uporabili leta 2000, sprva kot pripomo-
ček za retrogradno analizo gibanja sladkorja v obdobju 
treh do šestih dni, nato pa kot sodoben pripomoček za 
sprotno spremljanje glikemije. Danes alarmi otroka ali
mladostnika opozorijo na prevelika nihanja sladkorja, 
novejši tip črpalke se ob uporabi senzorja ob hitrem 
padanju sladkorja samodejno zaustavi – predvidoma 20 
minut pred hipoglikemijo in se nato samodejno zažene 
po stabilizaciji sladkorja.
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Zaključek
Sodobno vodenje sladkorne bolezni pomeni, da ima 
vsak otrok, mladostnik, odrasel posameznik s SBT1 svoj 
merilnik krvnega sladkorja, s katerim lahko na zelo prep-
rost način v najkrajšem času izmeri raven krvnega slad-
korja. Sodobni lancetni sprožilci povzročajo minimalni 
zbodljaj v prst in testne trakove za merjenje ketonov v 
urinu lahko nadomestimo s sodobno metodo meritve 
ketonov v krvi. Večina mladih uporablja funkcionalno 
inzulinsko terapijo in odmerek inzulina sproti prilagaja 
količini zaužitih ogljikovih hidratov in višini sladkorja.
V prehrani smo zmanjšali vnos ogljikovih hidratov na 
45 % vseh zaužitih kalorij, pogovarjamo se o prehran-
skih krožnikih in o največjem vnosu ogljikovih hidratov 
za določeno starost, s čimer skušamo preprečiti prena-
jedanje in debelost.
Črpalka je stalnica v obravnavi sladkorne bolezni v ot-
roštvu, s sodobnim računalom pomaga pri izračunu 
potrebnega odmerka inzulina glede na vnos ogljikovih 
hidratov in višino krvnega sladkorja. 
Starši in otroci imajo možnost odčitavanja črpalke s po-
močjo računalnika, kar omogoča boljši vpogled v niha-
nja sladkorja. Senzor uporablja danes že 15 % otrok, na 
pohodu je intermitentni senzor.
Vsem družinam nudimo 24-urno pomoč Centra za di-
abetes, s katero razrešijo zaplete ob prebolevanju okuž-
be, potovanju in športnih aktivnosti ...
Leta 1967 je bila prvič organizirana kolonija otrok s slad-
korno boleznijo v Kraljevici, ki poteka nepretrgoma že 
več kot 50 let.
Od leta 1977 smo najprej kot endokrinološki oddelek, 
nato pa je to vlogo prevzelo Društvo za pomoč otro-
kom s presnovnimi motnjami, organizirali letna srečanja 
Kluba otrok, mladostnikov in mladih odraslih s sladkorno 
boleznijo in njihovih družin. Sladkorčki kot glasilo mladih 
s sladkorno boleznijo so bili prvič izdani leta 1971 in pos-
tajajo pomemben del izobraževanja o SBT1. Dopolnili 
smo jih z posebno publikacijo za učitelje in vzgojitelje 
o sladkorni bolezni, dodali smo še zdravstveni načrt za 
vodenje sladkorne bolezni v vrtcu in šoli ter algoritem 
ukrepov pri visokih in nizkih sladkorjih. Vse skupaj smo 
dopolnili tudi z izkaznico o sladkorni bolezni, ki jo lahko 
vsak otrok, mladostnik ali odrasel s sladkorno boleznijo 
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dobi v naši ambulanti ali na oddelku. Zbornik Sladkorčki 
je almanah, v katerem najde vsak odgovore na vprašanja 
iz življenja s SBT1, dve kuharski knjigi pa dajeta možnost, 
da popestrimo jedilnike družin s SBT1.
Več let je že aktivna spletna stran sladkorcki.si, približno 
tri leta tudi Facebook. 
Več kot deset let vodimo posebno izobraževanje o slad-
korni bolezni za vzgojitelje in učitelje, 2004 se je izobra-
ževanja udeležilo 35 učiteljev, v zadnjih petih letih število 
udeležencev vedno preseže 300. Tudi ta oblika izobraže-
vanja je brezplačna, podobno kot poldnevni seminar o 
obravnavi otroka s sladkorno boleznijo, ki je namenjen 
pediatrom, specializantom in drugim zainteresiranim 
zdravnikom in medicinskim sestram.
Senzorji, zaprta zanka, novi inzulini, preventivne raziska-
ve − v vse te raziskave so vstopili tudi slovenski otroci in 
mladostniki s sladkorno boleznijo. Vključeni smo v med-
narodne registre SBT1 in tako pazljivo spremljamo tren-
de o pogostnosti sladkorne bolezni. Projekt Kakovost v 
zdravstvu kaže, kaj smo dosegli pri vodenju sladkorne 
bolezni v zadnjih letih, in rezultati so pomembni: števi-
lo ambulantnih pregledov dosega 4 na leto, z uporabo 
črpalk in dobro Šolo vodenja sladkorne bolezni pa je 
glikozilirani hemoglobin HbA1c v celotni skupini otrok 
in mladostnikov v zadnjih 15 letih padel z 9,25 na 7,6 %. 
Da bi znanje še povečali, obnovili, smo uvedli Razširjeno 
letno kontrolo, v kateri otroci in mladostniki odslej enkrat 
letno opravijo pregled stopal in očesnega ozadja, posvet 
pri dietetiku in diplomirani medicinski sestri edukatorki, 
rešijo tudi presejalni test o morebitnih psiholoških teža-
vah in opravijo odvzem krvi za določitev ščitničnih hor-
monov, celiakalnih protiteles in višino holesterola. Tisti, 
ki imajo celiakijo, vsako leto opravijo tudi meritev kostne 
gostote.
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Danilo Karba

Moja zgodba

Tisto noč sem že osmič vstal iz postelje. Pogledal sem na 
uro. Nisem mogel verjeti, pol treh je bilo, jaz pa nisem 
spal še niti minute. Hvala bogu, da so počitnice, da zjut-
raj ne rabim v šolo. Razmišljal sem, ali naj grem najprej 
do kuhinje, da napolnim prazno steklenico z vodo, ali 
naj stečem do stranišča. Dosti časa nisem imel, kajti moj 
polni mehur mi ni dopuščal dosti obotavljanja. Zelo me 
je tiščalo in nisem bil prepričan, da je ravno pametno 
tekanje v kuhinjo, saj lahko pijem tudi v kopalnici iz pipe, 
vodo pa si lahko tudi kar tam natočim. Najraje bi kar 
ostal v kopalnici, kajti naveličal sem se že nenehnega 
vstajanja in sprehajanja po stanovanju sredi noči. Pa še 
ata in mama sta se že dvakrat zbudila.
Le kaj se to dogaja z mano, nikoli v življenju še nisem bil 
tako žejen kot teh nekaj zadnjih dni in nikoli še nisem 
toliko lulal, pa še prave vročine ni zunaj, da bi me zaradi 
tega žejalo. Danes sem spil že najmanj 10 litrov vode in 
stokrat sem šel na stranišče.
»Otroci pač pijejo in v puberteti, ko se razvijajo in rastejo, 
rabijo še posebno dosti tekočine,« je modro dejala so-
seda, ko ji je mama potožila, da se ji zdi čudno, ker sem 
vedno žejen. In zadnje čase opaža, da sem shujšal. »Naš 
je tudi ogromno pil in kaka suha prekla je vedno bil, pa 
glej kaki korenjak je zrasel. Voda je zdrava za organizem, 
moj Peter je živ dokaz za to. Tvoj Dani pa se je v zadnjem 
letu tudi potegnil, raste, draga moja, in telo pač porabi 
vse za kosti in kite, mišice pridejo kasneje na vrsto.«
In mama se je sprijaznila s pametnim nasvetom izkušene 
sosede. Ta odgovor se ji je zdel najbolj sprejemljiv, naj-
manj tragičen je bil. In za kako uro je potlačila skrbi malo 
na stran in se je trudila, da bi ji verjela.
Popoldan sem bil zmenjen s sošolcem, da greva v kino. 
Nekje 10 minut sem rabil do avtobusne postaje, kjer sva 
bila dogovorjena z Miranom. Spomnim se, da me je spet 
zelo žejalo. Preden sem šel od doma, sem spil pol litra 
soka in z urnimi koraki odšel proti postaji. Nisem prišel 
niti do polovice poti, ko me je spet prijelo lulanje in žeja. 
Pa kako spet? Saj sem bil ravnokar na stranišču, hektoli-
ter soka sem že spil danes, to ne more biti res! Pospešil 
sem korak in ko sem prišel do postaje, sem skoraj že 
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tekel. »Pohiti, avtobus nama bo odpeljal,« je vpil Miran. 
»Ne morem na avtobus, bova šla na drugega,« sem mu 
odgovoril in odhitel mimo njega v kafič, ki je bil tik ob 
cesti. Zadnji trenutek sem prišel do WC-ja, drugače bi 
bila katastrofa. Uh, kakšno olajšanje, niti sekunde več ne 
bi zdržal, sem mislil sam pri sebi. Zdaj pa še pit! Nataka-
rica je bila prijazna. Natočila mi je vodo in ko je videla s 
kakšnim užitkom sem spil dva deci, se mi je nasmehnila. 
»To pa je bila žeja.« »Ja, res sem žejen, a lahko prosim še 
za en kozarec?«
Natakarica v mestu pa ni bila tako prijazna. Ko sem tekel 
mimo nje na WC, je vpila za mano »Hej mali, tukaj ni 
javno stranišče, kako bi zgledalo, če bi vsi hodili k nam na 
potrebo, bo treba prej še nekaj spit!« »Jooooj, kaj mora 
pol mesta slišat kam sem namenjen,« sem se jezil sam 
pri sebi. In jaz jo naj potem še prosim za vodo? Groza. 
Seveda mi je ni hotela dati. »Vode ne točimo, če ne spiješ 
še kaj drugega zraven. Lahko zaprem lokal, če bi hodili 
sami takšni sem, kot si ti. No kaj bosta pila?« Pogledal 
sem prijatelja. »Kaj boš ti?« sem ga vprašal. »Kokakolo,« 
je rekel. In naročil sem dve kokakoli. »In tri deci vode 
zraven!« Zdaj mi jo pa mora dati. Eksal sem kokakolo in 
kar hitro za njo še vodo in s prijateljem sva se odpravila 
v kino.
Sploh ne vem, kateri film so vrteli. Hvala bogu, da sva 
sedela na robu vrste in da so bila vrata blizu. Od filma 
nisem imel nič, res čisto nič. Ko sva se vračala proti domu, 
sem se počutil, kot da bi me povozil tramvaj. Vrtelo se mi 
je, slaboten sem bil in v ustih sem imel okus, kot da bi 
pojedel celo vrečko pecilnega praška ali pa kvasa, sploh 
nisem znal opisat okusa. Miran me je začudeno gledal. 
»Kaj je s tabo danes Dani, ful si čuden in cel film si letal 
okoli, skoraj nič te ni bilo v dvorani. In še celo žepnino 
sem zapravil za kokakolo zaradi tebe.« »Eh nič ni, verjetno 
sem kaj takega pojedel, da me žeja in »šraufa« v želodcu 
jutri bom že kot nov, moram bit kot nov, ker grem k Da-
rinki do konca počitnic.« Darinka je bila moja sestrična, 
stara je bila 13 let, se pravi leto mlajša je bila od mene in 
vedno je bilo super, ko sva bila skupaj. Imela sva toliko 
skupnih interesov in komaj sem čakal, da se vidiva. Doma 
je bila v Rušah, dobrih 10 km stran od mene. Imeli so 
veliko dvorišče in sadovnjak, pa gozd v bližini hiše, nikoli 
nama ni bil dolgčas.
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Mami in ateju vseeno ni dalo miru. »Soseda res veliko ve 
in h kruhu je spravila že tri otroke, ampak meni se vseeno 
ne zdi normalno, da je Dani tako žejen in da toliko lula, 
pa kako je shujšal.« Mamo je bilo strah. »Jutri gremo k 
zdravniku, naj naredijo preiskave! Bomo vsaj vedeli, na 
čem smo,« je še dodal ata.
»Jooj ne, prosim! Darinki sem obljubil, da pridem jutri 
k njim. Cele počitnice se že veselim tega.« Najraje bi se 
razjokal. »Pa saj sem že čisto v redu, danes nisem več 
toliko pil, pa lulat me skoraj ne tišči več,« sem se jima 
zlagal. »Sigurno sem kaj takšnega pojedel.« 
»Do konca počitnic je še cel teden in tako dolgo ne 
bomo čakali s pregledom,« je bil strog ata. »Obljubim, 
da pridem takoj domov, če bo kaj narobe. V redu sem 
že, saj vidita, nič še nisem pil, odkar sem prišel iz kina.«
Komaj sem čakal, da sta odšla v svojo sobo. Ležal sem 
na postelji s prekrižanimi nogami in si mislil, da se mi 
bo zmešalo, tako me je tiščalo, in če ne bi tisti trenutek 
odšla, ne bi mogel več zdržati, polulal bi se, o tem sem 
bil prepričan. Pet minut sem bil nato prilepljen na pipo 
v kopalnici, nisem in nisem nehal piti. Tisti grozen okus v 
ustih in počutje pa je še kar naprej vztrajalo. Ponoči sem 
s težavo, tiho, po prstih kakor tat drsal do kopalnice in 
nazaj. Pazil sem, da se slučajno ne bi zbudila in me slišala. 
To sem ponavljal celo noč.
Nekako mi je le uspelo prepričati mamo in ateja, da mi 
gre na bolje, da mi bo bivanje pri sestrični samo koristilo. 
Če bo bilo kaj narobe, pa se seveda takoj vidimo. Ob 
11.00 je prišel po mene stric. Ata ga je poklical na stran 
in mu ves čas nekaj razlagal. »Brez skrbi, bomo že uredili 
tako, da bo prav, po moje ne bo nič hudega, v varnih 
rokah bo,« ga je tolažil stric.
»Greva Dani, Darinka te že komaj čaka!«
Delal sem se, da je vse super, da sem fajn in da nisem 
ravno ta trenutek tako žejen, da bi spil hektoliter vode 
in da me spet tišči na malo potrebo. »Kako dolgo rabiva 
do vas?« sem vprašal strica. Nekaj sem moral reči, da se 
zamotim. Pot sem dobro poznal, saj sem se že milijonkrat 
peljal po njej, in prav dobro sem vedel, koliko časa pot-
rebujeva. »Slabih dvajset minut. Bom pohitel, da bova 
čim prej na cilju.« Uh, joj, bogi jaz, bog pomagaj, dvajset 
minut, ne vem, če bom zdržal, sem panično razmišljal.
Pa sem zdržal, drugega mi ni preostalo. Sestrične nisem 
niti prav pozdravil. Začudeno je gledala za menoj, ko 
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sem divjal proti stranišču. »Oprosti,« sem ji zaklical, »ta-
koj bom nazaj.«
»Kaj si ti na shujševalni?« me je vprašala, ko sem se vrnil. 
»Nekam suh se mi zdiš, same kosti so te,« se je smejala 
in me boksnila v ramo. »Nekaj sem bil bolan zadnje čase, 
ampak nič hudega, sedaj je že vse ok,« sem narejeno 
brezbrižno odvrnil in se obrnil stran od nje, da ne bi vi-
dela mojega bledega obraza. »Bom te jaz že poredila, 
brez skrbi. Popoldan greva v sadovnjak na slive, ful so 
dobre in sladke kod med, včeraj sem jih pojedla celo 
košaro.« Njihove slive so bile najboljše, vsako leto sem 
komaj čakal, da dozorijo.
Slive. Nikoli v življenju ne bom pozabil teh sliv. Popoldan 
sva res odšla v sadovnjak. Hvala bogu, da je bila krošnja 
nizka in da so bile veje tik nad tlemi. Zaradi oslabelosti, 
ki sem jo čutil, se ne bi mogel stegovati za slastnimi, 
temno modrimi sadeži, ki so viseli na vejah. Začel sem 
jih jesti. S sladkim sokom, ki se je cedil iz njih, sem hotel 
pregnati zoprn okus po kvasu, ki me je spremljal že nekaj 
dni. Sesal sem tekočino in zdelo se mi je, da so me celo 
odžejale. Veliko sem jih pojedel, danes vem, da veliko 
preveč. Zvečer sem se počutil grozno. Zdelo se mi je, da 
bom kar umrl. Neznosno me je bolel želodec in bruhal 
sem že, ko sem se spomnil na hrano. Vrtelo se mi je in 
stranišča sploh več nisem zapuščal.
»V posteljo moraš, mi je zaskrbljeno rekel stric, verjetno 
si pojedel preveč sliv.« »Ne v posteljo, samo to ne,« sem 
prosil. Vedel sem, da ne bom več vstal, če bom legel, 
noge me sploh niso hotele več ubogati. Kako bom šel 
potem na WC? Vendar je bil stric neizprosen. Prijel me 
je pod pazduho in počasi odpeljal proti sobi.To je bilo 
zadnje, česar sem se spomnil.
S težavo sem odprl utrujene oči. Veke sem imel težke in 
svetloba, ki je silila skozi njih, me je zelo motila. Kje sem 
in zakaj je vse tako svetlo in sterilno okoli mene in kaj 
pomenijo cevke, ki so speljane v mojo žilo? Za stekleno 
steno tik ob postelji sem videl žensko v beli uniformi, ki 
je ves čas nekaj dopovedovala človekoma ob njej. Govo-
rila je tiho, skoraj šepetala je, vendar sem slišal, kaj jima 
je razlagala. »Pozno je prišel do nas, fant je že kar nekaj 
časa v ketoacidozi, čisto je izsušen in še čudno je, da je 
tako dolgo zdržal, da se ni že prej sesul. Te slive so bile 
samo še pika na i. Res škoda, da ga niste prej pripeljali, 
dosti lažje bi bilo, kaj niste videli, da se nekaj dogaja z 
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njim? Vendar ne skrbite, zmazal se bo, čez par dni bo 
kakor nov. In potem, ko si bo malo opomogel, ga bomo 
premestili v Ljubljano, oni so strokovnjaki na tem po-
dročju in najbolje mu bodo znali pomagati. Kar pa prav 
zagotovo vem, je to, in s tem se boste mogli sprijazniti, 
celo življenje si bo moral dajati injekcije inzulina.« Ko sta 
se človeka obrnila, sem videl, da jokata. Bila sta mama 
in ata. Ateja nisem še nikoli videl jokati, bil je tako trden 
človek, nič mu ni prišlo do živega, za vsako stvar je našel 
rešitev. Spomnil sem se, da je enkrat le jokal, čeprav ga 
takrat mi ostali nismo videli, smo pa vsi vedeli, da je. Ko je 
umrla moja babica, je tik pred pogrebom nekam zginil in 
kar lep čas ga ni bilo nazaj. Ko nas je že začelo skrbeti, kje 
hodi, se je prikazal izza mrliške vežice. Zgledal je miren 
in zravnan, ampak vsi smo vedeli, da je jokal, oči so ga 
izdajale. Sedaj pa sem ga videl, čeprav on tega ni vedel. 
Mislil je, da jaz še vedno spim.
»Mislila sva, da pije zato, ker raste in se razvija in da je 
to nekaj normalnega, pa zadnje čase se je počutil bolje, 
ni bil več tako žejen in lulal tudi ni več tako pogosto. 
Soseda je rekla, da se je z njenimi sinovi dogajalo popol-
noma enako in da je zdaj vse čisto v redu. Ne more biti 
sladkorna, gospa zdravnica, pri nas v družini nima noben 
sladkorne. Kaj nimajo sladkorne samo starejši ljudje? On 
je še otrok, gotovo se motite. Mu lahko prosim ponovite 
preiskave? To ne more biti res.« Skoraj proseče je gledal 
zdravnico. »In zakaj injekcije? Dani se ne bo pikal celo 
življenje samo zaradi tega, ker malo več pije in ker hodi 
na stranišče!«
In od tistega dne, od 18. septembra 1978, se pikam vsak 
dan, niti en sam dan nisem izpustil. Iz pediatrije v SBM, 
so me premestili na Vrazov trg v Pediatrično kliniko v 
Ljubljano. Na začetku je bilo grozno, vse se mi je zdelo 
tuje, zastrašujoče, novo. Novi ljudje, novi obrazi, novo 
življenje. Po 2 mesecih, ki sem jih takrat preživel pri njih, 
skoraj nisem hotel domov. Toliko prijateljev sem spoznal, 
toliko dobrih ljudi.
Injekcije so bile na začetku zares hude. Tope so bile. Na 
leto sem dobil eno iglo, s katero sem izvlekel inzulin iz 
stekleničke, in eno oziroma dve, s katerima sem se ozi-
roma me je ata celo leto pikal. Vsako jutro smo iglice in 
brizgalke prekuhali, da so bile spet sterilne. Spomnim 
se, da je bila igla že tako topa, da se je upognila, pre-
den je prebodla kožo. In spomnim se tudi ateja, kako je 
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skrival, da mu je hudo in da bi raje pičil sebe, kakor pa 
mene. Vendar je znanost hitro napredovala in z njo tudi 
tehnologija. Prav kmalu smo dobili brizgalke in injekci-
je za enkratno uporabo. Kakšen luksuz je bil to. Konec 
prekuhavanja! Res je, da je šlo velikokrat kar nekaj inzu-
lina mimo, brizgalke pač niso dobro tesnile in nikoli nisi 
vedel, koliko inzulina si si resnično vbrizgal. Ko so prišli 
na trg peni, se je stvar bistveno spremenila, izboljšala 
in olajšala naše življenje. Danes čakam na novo črpalko. 
Pravijo, da bo zelo podobna zaprti zanki, kar pomeni, da 
bo dovajala v telo toliko inzulina, kot ga telo potrebuje, 
vsaj približala se bo temu. In danes so ljudje poučeni o 
tem, kaj je sladkorna bolezen in kakšni so znaki, in da 
lahko zboli prav vsak med nami. Moja mama in ata tega 
nista vedela, nista mogla vedeti. V družini ni imel noben 
diabetesa in v časopisih se je o tem zelo malo pisalo. 
Sploh pa je nekako veljalo pravilo, da lahko zbolijo le 
starejši, debeli ljudje, nikakor pa ne otroci.
Danes sem srečen, da se je vse zgodilo, kot se je. Spoznal 
sem veliko dobrih ljudi, imam veliko dobrih prijateljev, 
spoznal sem, da moramo ceniti življenje, ki ga imamo, in 
da moramo za to tudi sami veliko narediti. In ne nazadnje 
sem spoznal tudi, kako huda zna biti žeja. Žeja po …
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