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SLADKORNA BOLEZEN 
Pripravili: Prostovoljci FZV 

Maribor, 2016 

SLADKORNA BOLEZEN 

Sladkorna bolezen ali Diabets Mellitus je kronično stanje, pri 
katerem celice trebušne slinavke ne proizvajajo dovolj 
inzulina oziroma pri katerem telo proizvedenega inzulina ne 
more učinkovito rabiti. To glukozi (ki jo dobimo iz hrane) 
oteži prehod v celice, zato te ne morejo normalno delovati. 
Zmoti se tudi presnova ogljikovih hidratov, beljakovin in 
maščob. Gre za epidemijo 21. stoletja.  

 

14. November SVETOVNI DAN SLADKORNE BOLEZNI 

 

NORMALNE VREDNOSTI 

GLUKOZE V KRVI 

• Zdrav človek na tešče: 3,8 – 6,0 mmol/l; 

• 2 uri po hrani/pijači, bogati z OH: 6,7 – 7,8 mmol/l. 

TIPI SLADKORNE 

BOLEZNI 

SLADKORNA BOLEZEN TIPA 1 
• Povzročena avtoimunsko. 

• Znaki: suha usta, žeja, izločanje nenormalno velike količine urina; 
hujšanje, povečan apetit, utrujenost, motnje vida. 

• Zdravljenje: z inzulinom. 

 

SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2 
• Običajno nastane zaradi neprimernega  

načina življenja. 

• Nastanek in razvoj bolezni v več ravneh. 

• Zdravljenje z inzulinom je potrebno šele 

      po več letih ali desetletjih trajanja bolezni. 

 

 

 

TIPI SLADKORNE 

BOLEZNI 

SEKUNDARNA SLADKORNA BOLEZEN 

Je posledica drugih bolezni ali delovanja nekaterih zdravil 

(uničenje trebušne slinavke zaradi vnetja, tiazidnih 

diuretikov …). 

 

SLADKORNA BOLEZEN V NOSEČNOSTI 

pojavi se v nosečnosti in ponavadi izgine po porodu oz. 
dojenju 2‐3% vseh nosečnic. 

DEJAVNIKI TVEGANJA 

• Prekomerna telesna teža. 

• Premajhna telesna aktivnost. 

• Visok krvni tlak. 

• Sladkorna bolezen v družini. 

• Previsoka raven maščob v krvi. 
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ZNAKI SLADKORNE 

BOLEZNI 

• Glukoza v krvi >10 mmol/l; 

• Izločanje z urinom → merjenje z testnimi lističi; 

• Večja koncentracija glukoze v urinu → več urina; 

• Huda žeja →povečano pitje tekočin; 

• Lakota → veliko hrane → hujšanje; 

• Neurejena glukoza: slabo počutje, zaspanost, utrujenost, 
nezmožnost večjih telesnih naporov; 

• Nejasen vid, težje celjenje ran, nagnjenost k okužbam. 

BODIMO POZORNI NA 

ZNAKE SLADKORNE 

BOLEZNI 

ZAPLETI SLADKORNE 

BOLEZNI 
OKVARA VELIKIH ŽIL: 

• koronarno srčna bolezen (srčni 
infarkt ali možganska kap), 

• okvare žil na nogah (mrzle noge z 
bolečinami v mečih, pri hoji), 

• zapora žil se stopnjuje (boleče 
rane, ki se zelo težko celijo). 

 

OKVARA MALIH ŽIL: 

• poškodbe oči in ledvic. 

OKVARA ŽIVČEVJA SE KAŽE PO VSEM TELESU: 

• motnje v prebavi, 

• motnje v uravnavanju krvnega pritiska, 

• motnje v delovanju srca, 

• motnje v delovanju sečnega mehurja, 

• motnje v potenci, 

• "mravljinci" v nogah in rokah, 

• pekoče bolečine, 

• oslabel občutek za dotik, bolečino in temperaturo (pogoste 
poškodbe). 

ZAPLETI SLADKORNE 

BOLEZNI 

SAMOKONTROLA 

SLADKORNE 

BOLEZNI 

Merjenje krvnega sladkorja 

Načelno lahko merite krvni sladkor: 

• na tešče oziroma pred obroki; 

• eno do dve uri po obroku, da ugotovite 
porast sladkorja po obroku; 

• pogosto za boljši nadzor nad stanjem 
krvnega sladkorja. 

ZDRAVLJENJE SLADKORNE 

BOLEZNI 

• Odvisno od tipa sladkorne bolezni. 

• Pri sladkorni bolezni tipa 1 je nujno zdravljenje z 
inzulinom. 

• Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa  
2 se uporabljajo tablete. 

• Izboljšajo porabo glukoze na periferiji. 

• Pospešijo izločanje inzulina. 

• Zmanjšajo prehod glukoze iz črevesja. 
 

v primeru nezadostne učinkovitosti zdravljenja s tabletami, 

nadomeščamo INZULIN, ki je je hormon, kemijska beljakovina, 
ki jo izločajo beta celice v trebušni slinavki. 
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ZDRAVLJENJE Z 

INZULINOM 

Osnovni namen presnove, vzdrževanje ravni krvnega sladkorja 
čim bliže normalnim vrednostim. 

 

Vrste inzulinov glede na čas delovanja: 
• Ultrakratko delujoči (3 do 4 ure). 

• Kratko delujoči (6 ur, predstavniki te skupine  so Actrapid, Humulin R 
ali Homorap). 

• Srednje dolgo delujoči (18 ur, predstavniki te  skupine so Insulatard, 
Humulin N ali Homofan). 

• Dolgo delujoči (do 24 ur, predstavnika te skupine  
sta Lantus ter Levemir) 

INZULINSKA ČRPALKA 

• Je nameščena zunaj telesa, preko tankega plastičnega katetra, ki se 
konča z mehko kanilo ali iglo, je povezana v podkožje. 

• Kanilo ali iglo si pacient menja sam vsakih 48 do 72 ur. 

• Je velika približno toliko kot manjši mobilni telefon. Inzulin je shranjen 
v posebnem vložku znotraj črpalke. 

• Pacient si lahko črpalko za krajši čas (npr. med plavanjem) brez težav 
odstrani, pri dolgotrajnejših odstranitvah je potreben začasen prehod 
na standardno zdravljenje z injekcijami po vnaprej določenem 
programu, ki ga skupaj določita diabetolog in pacient, vbrizgava inzulin 
v podkožje. 

PRAVILNA UPORABA 

INZULINSKIH INJEKCIJ IN 

INZULINSKIH PERES 
• Inzulin shranjujemo v hladilniku pri 

temperaturi 2‐8 °C , ne sme zmrzniti. 

• Inzulin suspenzijo je potrebno pred uporabo 
premešati s premikanjem  
peresa narahlo gor in dol in ne z močnim 
stresanjem. 

• Vbodno mesto sistematsko menjamo: 
trebuh, stegno, zunanja stran nadlahti, 

• Apliciramo tako da naredimo gubo in vanjo 
pod kotom 90° vbodemo iglo. 

• Ko smo aplicirali inzulin počasi štejemo do 
10 in nato izvlečemo iglico. 

PREVENTIVA SLADKORNE 

BOLEZNI 

• Pravilni način življenja. 

• Zdrava, uravnotežena prehrano. 

• Opustitev razvad, predvsem kajenja in 
uživanja pretiranih količin alkohola. 

• Normalna telesna teža, redna telesna 
aktivnost. 

• Zgodnje odkrivanje bolezenskih 
komplikacij. 

• Kontrola krvnega sladkorja. 

• Merjenje krvnega tlaka in kontrola 
krvnih maščob. 

PREVENTIVA ZAPLETOV 

SLADKORNE BOLEZNI 
Redna kontrola krvnega sladkorja, jemanje zdravil, aplikacija inzulina. 

 

ZDRAVA PREHRANA 
Osnovna značilnost diete je zdrava, uravnotežena prehrana, dieta je 
individualno prilagojena. Hrana naj vsebuje veliko dietnih vlaknin, 
beljakovinsko živilo, optimalno količino vitaminov in mineralov. Omejimo 
živalske maščobe. Močno omejimo ogljikove hidrate ( sladoled, med, 
marmelada, bomboni, čokolada…). Hrano razdelimo na 5 obrokov na dan. 
 

TELESNA AKTIVNOST 
Važna je enakomerna telesna aktivnost, šport‐mišično delo stopnjuje 
izgorevanje in znižuje krvni sladkor, potrebni so vmesni odmori z obroki 
hrane. 

OSEBNA HIGIENA 
Sladkorni bolnik naj bo pozoren na osebno nego, predvsem na pravilno 
izbiro oblačil, obutve, pravilno striženje nohtov, nego kože, lasišča, zaradi 
zvečane možnost infekcije, slabšega celjenja ran. 

• vsako dnevno pregledovanje nog, poskrbite da bodo zmeraj tople; 

• poroženelo kožo je potrebno odstranjevati sprotno; 

• uporabo posebnih vložkov za čevlje; 

• noge pogosto umivati v mlačni vodi z milom; 

• skrbno jih osušite, posebej med prsti, kajti vlaga omogoča rast bakterij 
in plesni;  

• nohte na nogah režite ravno, ostre robove opilite;  

• rane ki se ne celijo naj pogleda zdravnik. 

PREVENTIVA ZAPLETOV 

SLADKORNE BOLEZNI 
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ZAKLJUČEK 

Sladkorna bolezen spremlja človeštvo že tisočletja. Ne gre le 
za eno bolezen, kakor nakazuje ime, temveč za skupino 
presnovnih bolezni, ki jim je skupna zvišana raven krvnega 
sladkorja oz. glukoze. Dolgotrajno zvišanje krvnega sladkorja 
vodi v kronične okvare oči, ledvic, živcev ter srca in ožilja. Z 
izbiro načina življenja lahko odločilno vplivamo zoper pojav 
sladkorne bolezni in njenih zapletov. 

NAJLEPŠA HVALA ZA 

POZORNOST 


