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1. Definicija 

 

Sladkorna bolezen je bolezen sodobnega časa. Je kronična nenalezljiva bolezen. Nastane zaradi 

pomanjkljivega izločanja hormona insulina ali njegovega pomanjkljivega delovanja. Posledica je motena 

presnova OH, M, B. Normalna vrednost sladkorja pri zdravih osebah je na tešče 4,0-6,0 mmol/L. Na 

sladkorno bolezen kaže koncentracija sladkorja v krvi višja od 7,0 mmol/L na tešče oz. nad 11,0 mmol/L po 

hranjenju. 

Poznamo dva tipa sladkorne bolezni. V DFBJ se najpogosteje srečujemo s sladkorno boleznijo TIP 2. 

TIP 1: ta se pojavi v mladosti do 30 oz. 40 leta in je avtoimunska bolezen. Tu ni več proizvodnje insulina in 

se celo življenje zdravi samo z injekcijami insulina. Možna je tudi dedna dispozicija. 

TIP 2: lahko ga imenujemo tudi starostni diabetes, pojavi se po 40. letu starosti pri ljudeh s preveliko telesno 

težo. Je najpogostejša oblika sladkorne bolezni 90-95 % vseh primerov diabetesa. Nastane zaradi odpornosti 

tkiv na inzulin, zato trebušna slinavka poveča proizvodnjo inzulina vse dokler se ne iztroši. Njegovo 

pravilno delovanje pa preprečujejo: povišan holesterol, povišan krvni tlak, telesna neaktivnost,.. 

 

 

2. Zapleti pri sladkorni bolezni 

 

2.1. AKUTNI:  

 HIPOGLIKEMIJA – poznamo jo v treh stopnjah: 

- Blaga : lakota, znojenje, strah, bledica, povišan pulz, vznemirjenje.  

Ukrep: takojšne zaužitje sladkega živila (bonbon, med, sladek sok,..), stanje stabiliziramo z OH 

živili ( sendvič, krompir, testenine,..) 

- Srednja: težave s koncentracijo, zmedenost 

Ukrep: namažemo ustnice s sladkorjem ali medom. Če še ni moten refleks požiranja ponudimo 

sladko tekočino. Stanje stabiliziramo z OH živilom. 

- Težka: šumenje v glavi, mravljinci, motnje zavesti,  nezavest 

Ukrep: ne dajemo nič per os! Kličemo zdravnika. Nastavimo 40-50% GLUKOZO i.v.  ali  

apliciramo s.c. GLUCAGEN. V DFBJ imamo GlucaGen shranjen v hladilniku v ambulanti B. 
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 HIPERGLIKEMIJA = DIABETIČNA KETOACIDOZA 

- Znaki: žeja, suha koža, utrujenost, zaspanost, slaba koncentracija, slabost 

- Znaki kome: suh jezik in usta, mehka zrkla, Kussmaulovo dihanje (dihanje je globoko, počasno, 

enakomerno), vonj po acetonu, oslabljeni refleksi, tahikardija, ohlapne mišice. 

Ukrep: injekcija inzulina, kontrola vitalnih funkcij, uravnavanje sladkorja v krvi s pomočjo 

infuzije. Ko se sladkor uravna, prehod na dietno prehrano in vzdrževalno terapijo. 

 

 

2.2. KRONIČNI: 

- Diabetična retinopatija (okvara žilic na očesnem ozadju) 

- Diabetična nefropatija (kronična okvara ledvic) 

- Diabetična nevropatija ( okvara perifernega in avtonomnega živčevja) 

- Srčno- žilne bolezni 

- Diabetično stopalo 

 

3. Zdravljenje sladkorne bolezni  

 

S pravilno zdravljeno in urejeno sladkorno boleznijo želimo preprečiti akutne in kronične zaplete sladkorne 

bolezni in izboljšati kakovost življenja našim stanovalcem s sladkorno boleznijo.  Skupaj z njihovimi svojci 

se pogovorimo o pomembnosti pravilne dietne prehrane za njihove bližnje.  Ne smemo pozabiti na 

aktivnejšo telesno dejavnost in zmanjšanje prekomerne telesne mase.  Sladkorno bolezen  zdravimo  z 

oralnimi zdravili, z inzulinom in dietno prehrano. 

 

 

3.1. PREHRANA STANOVALCA S SLADKORNO BOLEZNIJO 
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Sodobna prehranska priporočila za sladkorne bolnike so skoraj enaka smernicam zdrave prehrane. 

Razlikujejo se le po izbiri ogljikohidratnih (OH) živil – priporočljiva so tista , ki povzročajo čim manjši 

porast glukoze v krvi. Pomembno je tudi, da je hrana razdeljena na več obrokov čez dan, trije redni obroki in 

dva do tri dopolnilna obroka dopoldanska malica, popoldanska malica in povečerek. Vsak dnevni obrok naj 

vsebuje živila iz treh skupin: sadje in zelenjava,žita in stročnice, mleko in mesni izdelki.  

 

 Ogljikovi hidrati: prednost v prehrani dajemo sestavljenim ogljikovim hidratom, ki so bogatejši s 

prehranskimi vlakninami (polnozrnati kruh in moka, musli, testenine, riž, kaše,..).  Naštetih je tudi 

nekaj ogljikohidratnih živil, ki se hitro prebavljajo – to pomeni, da HITRO dvigajo raven sladkorja v 

krvi, katera niso priporočljiva.  To so živila, ki  vsebujejo enostavne sladkorje (kuhinjski sladkor, 

živila in pijače, ki vsebujejo sladkor: marmelada, med, sladkarije,…). Tudi nekatero sadje: rozine, 

fige, grozdje, ananas, večje količine sadnih sokov ali mleka.  

 Beljakovine: pomembna je izbira med takimi beljakovinskimi izdelki, ki ne vsebujejo preveč 

maščob. Pri mlečnih izdelkih in mleku je priporočljivo uživanje nemastnih izdelkov iz posnetega 

mleka. Pri mesnih izdelkih izberemo pusto meso (piščančje meso brez kože, puranje, konjsko meso, 

mlada govedina). Boljši izbor beljakovin so ribe. Beljakovine dobimo  tudi iz stročnic (grah, fižola, 

leče), žit in zelenjave. 

 Maščobe: pomembno je, da omejimo uživanje »slabih« nasičenih maščob, ki se nahajajo v mastnem 

mesu in polnomastnem mleku.  Maščobo vključujemo v obroke vedno skupaj z ogljikohidratnimi in 

beljakovinskimi živili. Beljakovine in maščobe ne dvigujejo krvnega sladkorja tako visoko in tudi ne 

tako hitro kot ogljikovi hidrati, še več če uživamo beljakovine in maščobe skupaj z ogljikovimi 

hidrati krvni sladkor ne bo naraščal tako hitro. 

 

3.1. ZDRAVLJENJE S PER ORALNO TERAPIJO 

Po navadi se osebam s sladkorno boleznijo najprej svetuje primerna prehrana in telesna vadba.  Če s tem cilji 

zdravljena niso doseženi, zdravnik predpiše zdravila, običajno v obliki tablet, ki se zaužijejo. Ko učinek 

tablet popusti, se začne zdravljenje z insulinom. Danes je med peroralnimi antihiperglikemiki  več različnih 

skupin zdravil, ki s tem ponujajo več možnosti za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2. Ker imajo različna 

zdravila različne učinke,  zdravnik lahko predpiše več različnih zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni.   
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3.3. ZDRAVLJENJE Z INZULINOM 

Poznamo različne vrste insulinov in  njihov način delovanja. Bolniki s sladkorno boleznijo utegnejo 

potrebovati različne vrste inzulina ob različnem času dneva. Namen zdravljenja z insulinom je večja 

urejenost glikemije in vzdrževanje ravni krvnega sladkorja čim bliže normalnim vrednostim. 

 Hitro delujoči insulin: je bister, začne učinkovati približno 15 minut po injiciranju, vrh doseže v 

približno 1 uri in učinkuje približno od 2 do 4 ure. Npr. analog človeškega inzulina. To sta:Aspart, 

Lispro – tržno ime Humalog in Glulizin. 

 Kratko delujoči inzulin: je bister začne učinkovati v približno 30 minutah, vrh doseže po približno 

2 do 3 urah in učinkuje približno od 3 do 6 ur. Sem spada sintetični človeški inzulin. Npr. Apidra, 

Homorap , NovoRapid, Humulin R. 

 Srednje dolgo delujoči inzulin: je mlečen- moten. Začne učinkovati 2 do 4 urah, vrh doseže po 4 do 

12 urah in učinkuje približno od 12 do 18 ur. npr. Insulatard, Humulin N, Humolong. 

 Dolgo delujoči inzulin: začne učinkovati več ur po injiciranju, ima majhen vrh ali ga sploh nima in 

učinkuje 24 ur. Npr. Lantus, Levemir. 

 Mešani inzulin: to je kombinacija med hitro delujočim in srednje dolgo delujočim inzulinom v enem 

pripravku. Njegova uporaba je lahko bolj praktična, lahko zmanjša možnost napak na odmerjanju, 

vendar pa mešani inzulin ne omogoča enake prožnosti zdravljenja kot uporaba dveh ločenih vrst 

inzulina. To je npr. Mixtard 10-50. 

 Bazalni inzulin: njegova vloga je vzdrževanje ravni glukoze v krvi ponoči in v obdobju med obroki.  

Bazalni odmerek  je količina insulina s katero telo pokrije osnovno potrebo po insulinu in ni odvisno 

od zaužite hrane. 

 

POVZETEK: 

1. Vsak sladkorni bolnik ima sebi prilagojeno potrebno kombinacijo insulina, dozo in število aplikacij 

na dan.  

2. Hitro delujoči insulin vedno apliciramo pred jedjo,  med jedjo ali takoj po obroku. 

3. Kratko delujoči insulin apliciramo 30 minut pred obrokom hrane 1-3x dnevno. 

4. Srednje in dolgo delujoči insulin apliciramo 1-2x dnevno, zjutraj in/ali pred spanjem in je neodvisno 

od obroka hrane. 
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5. Doza inzulina se prilagaja na osnovi objektivnih meritev krvnega sladkorja. 

 

4. Meritve vrednosti krvnega sladkorja 

 

4.1. Pripomočki 

Na taso si pripravimo naslednje  pripomočke: 

- sterilne zložence, 

- razkužilo za roke, 

- razkužilo za vbodno mesto, 

- sterilna lanceta, 

- merilnik za krvni sladkor, 

- rokavice, 

- posoda za ostre predmete, 

- ledvička. 

4.2. Izvedba meritve 

Kri odvzamemo iz prsta. Prvo kapljico krvi obrišemo, drugo kapljico krvi pa usmerimo na merilni listič. 

Odčitamo vrednost krvnega sladkorja in jo zabeležimo v negovalno dokumentacijo. V kolikor se na 

merilniku izpiše znak HI pomeni, da je vrednost krvnega sladkorja zelo visoka -  nad 30 mmol/L – 

HIPERGLIKEMIJA. Postopamo v skladu z navodili za posameznega stanovalca, oziroma, če le teh ni 

konzultiramo osebnega ali dežurnega zdravnika ali diabetični dispanzer v SB Novo mesto. 

4.3. Merilniki krvnega sladkorja 

V DFBJ uporabljamo merilnike Wellion. Merilnike 1x letno nadomestimo z novimi. Pozorni moramo biti na 

delovanje merilnega aparata. Če zaznamo nepravilnosti, najprej preverimo uporabnost testnih lističev, 

preverimo stanje baterij v aparatu ter ugotavljamo morebitne fizične poškodbe aparata. V kolikor 

podvomimo v izmerjeno vrednost krvnega sladkorja meritev ponovimo z drugim aparatom. Odslužen ali 

poškodovan aparat oddamo vodji ZNO. 

4.4. Pogostnost kontrol nad nivojem krvnega sladkorja  

Pogostost merjenja krvnega sladkorja je odvisna od vrste zdravljenja in cilja urejenosti krvnega sladkorja. 

Stanovalcem, ki se zdravijo z inzulinom in imajo urejene vrednosti krvnega sladkorja izvajamo kontrole 

krvnega sladkorja enkrat tedensko na tešče. Sladkorni bolnikom, ki so na per os terapiji izmerimo nivo KS 
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1X mesečno, 1X na 3 mesece oziroma 1X letno, glede na navodila domske zdravnice. Vsekakor je potrebno 

krvni sladkor izmeriti ob slabem počutju, akutni bolezni in pri intenzivnejši telesni dejavnosti. Vsi stanovalci  

s sladkorno boleznijo v DFBJ hodijo na redne kontrole v diabetološki ambulanto v Splošno bolnišnico 

Jesenice. Pred kontrolo v diabetološki ambulanti, se stanovalcem en teden pred kontrolo meri krvni sladkor 

3x na dan. Odmerke inzulina lahko prilagajamo za 4 enote glede na vrednost krvnega sladkorja, po dogovoru 

z domsko zdravnico. Če pri starostniku izmerimo vrednost krvnega sladkorja pod 4 mmol/L  in se zdravi z 

inzulinom mu ponudimo nekaj sladkega in potem večkrat preverimo vrednosti krvnega sladkorja. O 

odstopanju obvestimo domsko zdravnico.   

 

5. Aplikacija inzulina 

 

Insulin vedno injiciramo v podkožje –s.c. najpogostejša mesta so v trebuh –tu insulin učinkuje najhitreje, v 

nadlaht, zgornji del zadnjice in zunanji del stegen. Insulin do uporabe hranimo v hladilniku. Ko ga prvič 

uporabimo ga lahko hranimo pri sobni temperaturi. Pozorni moramo biti če v peresniku opazimo grudice, 

obročke ali ločevanje plasti ga zavržemo in uporabimo novega. Vedno preverimo datum uporabnosti 

insulina. 

 

 

5.1. Izvedba aplikacije 

Inzulin pretresemo, razkužimo mesto vboda, apliciramo v kožno gubo pod kotom 90 stopinj, iglo izvlečemo 

pod istim kotom kot smo jo zabodli. Insulin, ki je označen z imenom in priimkom stanovalca shranimo v 

voziček s terapijo, ki se nahaja v sobi za zdravila. 

(glej ND 02.18 Aplikacija inzulina) 

 

Pripravila: Maja Oblak, Namestnica direktorja za zdravstveno nego in oskrbo 

Viri: 

1. http://www.zaloker-zaloker.si/sl/sladkorna-bolezen/zanimivosti-in-nasveti/samokontrola-sladkorne-

bolezni/ 

2. http://www.wellion.si/sl/Sladkorna_bolezen/Samokontrola_vrednosti_glukoze_v_krvi/Kdaj_in_kako

_pogosto_meriti/ 

3. http://jedel.bi/nasvet/prehrana-pri-diabetesu/ 

http://www.zaloker-zaloker.si/sl/sladkorna-bolezen/zanimivosti-in-nasveti/samokontrola-sladkorne-bolezni/
http://www.zaloker-zaloker.si/sl/sladkorna-bolezen/zanimivosti-in-nasveti/samokontrola-sladkorne-bolezni/
http://www.wellion.si/sl/Sladkorna_bolezen/Samokontrola_vrednosti_glukoze_v_krvi/Kdaj_in_kako_pogosto_meriti/
http://www.wellion.si/sl/Sladkorna_bolezen/Samokontrola_vrednosti_glukoze_v_krvi/Kdaj_in_kako_pogosto_meriti/
http://jedel.bi/nasvet/prehrana-pri-diabetesu/
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4. http://www.lekarnar.com/proizvajalci/accu-chek 

5. http://www.accu-chek.si/S3300/Zdravljenje+sladkorne+bolezni 

6. http://www.diabetes-zveza.si/uploads/SB95_julij12clanki1.pdf 

7. http://www.ambulanta-selnica.si/drobtinice/sladkorna-bolezen-in-prehrana.pdf 

8. http://www.zaloker-zaloker.si/sl/sladkorna-bolezen/e-gradiva/ 

9. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_logar_monika.pdf 

10. http:// www.kreft.weebly.com/.../koncana_seminarska-pela_mlakar_in_alja_cestnik-sladkorna_bol... 
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