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ZDRAVLJENJE SLADKORNE BOLEZNI 

Odvisno od tipa sladkorne bolezni 

Pri sladkorni bolezni tipa I je nujno 

zdravljenje z inzulinom. Za 

zdravljenje sladkorne bolezni tipa II 

se  večinoma uporabljajo tablete, v 

primeru nezadostne učinkovitosti 

zdravljenja s tabletami 

nadomeščamo inzulin. 

PREVENTIVA ZAPLETOV SLADKORNE 

BOLEZNI 

• 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, 
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• merjenje  krvnega  tlaka in 
kontrola krvnih maščob. 

 

PRAVILNO SHRANJEVANJE 

INZULINA IN APLIKACIJA 

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. 
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SLADKORNA BOLEZEN 

Sladkorna bolezen ali diabetes 

mellitus je stanje, ko telo ne more 

predelati ogljikovih hidratov in 

maščob iz hrane zaradi pomanjkanja 

ali pomanjkljivega delovanja 

hormona, ki ga imenujemo inzulin. 

Rezultat je povečana koncentracija 

krvnega sladkorja (glukoze) v krvi. 

 

NORMALNE VREDNOSTI GLUKOZE: 

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

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

• med 6,1 in 6,9 mmol/l na 
tešče = mejna vrednost; 

• več kot 7,0 mmol/l na tešče = 
možna sladkorna bolezen; 

• več kot 11,0 mmol/l kadarkoli 
= možna sladkorna bolezen. 
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TIPI SLADKORNE BOLEZNI: 

 sladkorna bolezen TIPA I -
največkrat je povzročena 
avtoimunsko, zaradi uničenja 
celic beta v trebušni slinavki; 

 sladkorna bolezen TIPA II -
običajno nastane zaradi 
neprimernega načina življenja; 

 sekundarna sladkorna 
bolezen 

 sladkorna bolezen v 
nosečnosti. 
 

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: 

Pojavijo se, ko glukoza v krvi naraste 
nad 10 mmol/l;  
 

• pogosto mokrenje, 

• hujšanje, 

• velika žeja, 

• pomanjkanje energije. 

 

ZAPLETI SLADKORNE BOLEZNI: 

• motnje v prebavi, 

•   motnje v uravnavanju 
krvnega pritiska, 

•   motnje v delovanju srca, 
•   motnje v delovanju sečnega 

mehurja, 
•   "mravljinci" v nogah in rokah, 
•   pekoče bolečine, 
•   oslabel občutek za dotik, 

bolečino in temperaturo 
(pogoste poškodbe). 

 

 


