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Društvo diabetikov Škofja Loka deluje v
Zdravstvenem domu Škofja Loka, Stara cesta 10
(2.nadstropje).
Uradne ure so vsak torek in sredo od 8.-10. ure v društveni
pisarni, kjer lahko opravite meritve krvnega sladkorja,
holesterola in krvnega tlaka.
Nudimo tudi izobraževalno literaturo s področja sladkorne
bolezni (revije, zloženke in knjige).
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DRUŠTVO DIABETIKOV ŠKOFJA
LOKA DELUJE ŽE 20 LET

Igor Draksler,
župan Občine Škofja Loka

Naprej bi rad izrekel iskrene čestitke
Društvu diabetikov Škofja Loka ob
dvajseti obletnici njegovega delovanja. Pa ne le za lep jubilej, pač pa
predvsem za njegovo aktivno in intenzivno delovanje. Društvo diabetikov je namreč lahko vsem nam zgled
dejavnega udejstvovanja na zelo različnih področjih.
Zgled ste nam najprej zato, ker se
tako pogumno spopadate s sladkorno boleznijo.
Ne pustite se bolezni, pač pa jo v društvu skupaj s svojimi prijatelji in znanci skušate čim bolj obvladati.
Udejstvujete se v številnih športnorekreativnih aktivnostih, radi se družite, potujete, srečujete se z drugimi
društvi v Sloveniji, obiskujete različna
srečanja in strokovne posvete.
Predvsem pa ste nam zgled zaradi
nesebičnega delovanja in izobraževanja.
Tu nikakor ne ostajate le v okvirih
društva, pač pa zavest o nujnosti
zdravega, dejavnega in odgovornega
načina življenja širite vsem občanom.

Tako že našim mladim prijateljem posredujete svoje vedenje, svoje izkušnje o nujnosti športnega udejstvovanja, o pomenu zdrave prehrane in
tovariškega druženja.
Kot župan Občine Škofja Loka vam
tudi zato izrekam svoje priznanje in
zahvalo.
Sam se bom še naprej trudil, da bo
Občina Škofja Loka tudi v bodoče
podpirala vaše delovanje.
V letu 2008 smo s podelitvijo Zlatega
grba občine Škofje Loke Tomažu Camleku, dr. medicine in diabetologu,
tudi na simbolni ravni izrekli priznanje za njegovo 15-letno prizadevno
skrb za naše sladkorne bolnike.
Za premagovanje sladkorne bolezni je potrebno mnogo strokovnega
znanja, naporov in odrekanja, ki se
kažejo tako v skrbi zdravnikov kot v
delovanju društva diabetikov.
Prav zato vam z željo, da bi še naprej
pomagali ljudem s sladkorno boleznijo, njihovim prijateljem in svojcem pri
obvladovanju te bolezni, vsem nam
pa s svojim zgledom in delovanjem,
ob jubileju iskreno čestitam.
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DRUŠTVU DIABETIKOV
ŠKOFJA LOKA OB 20-LETNICI

Milan Čadež,
župan Občine Gorenja vas—Poljane

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.
V Sloveniji ima zvišan krvni sladkor
preko 100.000 ljudi.
Delovanje društva diabetikov je nujno
potrebno, saj bolnikom s sladkorno
boleznijo pomagajo, jih seznanjajo z
boleznijo in jim dajejo napotke, kako
živeti, da bo njihovo življenje čim bolj
kakovostno.
V Občini Gorenja vas–Poljane imamo
58 članov Društva diabetikov Škofja
Loka, ki pokriva območje Upravne
enote Škofja Loka in ima 490 članov.
Število bolnikov s sladkorno boleznijo
iz leta v leto narašča.
Občina Gorenja vas–Poljane Društvu
diabetikov Škofja Loka na osnovi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih

dejavnosti vsako leto dodeli določena
sredstva, predvsem za naslednje programe: strokovno izobraževanje diabetikov, socialno pomoč diabetikom,
druženja in srečanja diabetikov.
Vsi si želimo, da bi Društvo diabetikov Škofja Loka še naprej vestno,
kvalitetno in odgovorno opravljalo
svoje humanitarno delo.
Občina Gorenja vas–Poljane vodstvu
in članom Društva diabetikov Škofja
Loka ob 20. obletnici društva iskreno
čestita in jim želi uspešno delo tudi v
bodoče.
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SLADKORNI BOLNIKI IZ
SELŠKE DOLINE SO ČLANI
DRUŠTVA DIABETIKOV
ŠKOFJA LOKA
Mihael Prevc,
župan Občine Železniki

Je že tako, da zdravje znamo ceniti šele takrat, ko ga izgubimo. Številne bolezni in zdravstvene težave
združujejo ljudi v najrazličnejša društva, ki opravljajo svoje humanitarno poslanstvo. Tudi vi, diabetiki, se
gotovo dobro zavedate humanitarne vloge vašega društva. Prepričan
sem, da je Društvo diabetikov Škofja
Loka, ki združuje sladkorne bolnike
s sladkorno boleznijo občin Škofja
Loka, Gorenja vas–Poljane, Železniki in Žiri, v teh dvajsetih letih povsem upravičilo svoje človekoljubno
poslanstvo. Bolnikom s podobnimi
zdravstvenimi težavami ogromno
pomeni druženje, ki ni srečevanje
zgolj na kulturni ali športni ravni, pač
pa ljudem omogoča boljše poznavanje in s tem tudi boljše obvladovanje
te bolezni. Prav skozi društva bolniki
s sladkorno boleznijo začutijo, da so
njihove težave premostljive, da se
lahko povsem normalno vključujejo
v vsa področja družbenega življenja
in da je njihovo življenje nadvse dragoceno.

S svojimi bogatimi izkušnjami delujejo društva tudi preventivno, saj z
raznimi predavanji in seminarji po
šolah in drugih ustanovah odkrivajo
tabu sladkorne bolezni, poudarjajo
pravočasno zdravljenje ter izvajajo
merjenje krvnega sladkorja na terenu.
Ob dvajsetletnici delovanja, spoštovano vodstvo in člani društva diabetikov, vam iskreno čestitam v imenu
Občine Železniki in vam tudi v prihodnje želim veliko volje in energije za vaše humanitarno delo, ki naj
resnično vodi k uspešni preventivi,
zdravljenju in normalni vključitvi vaših članov v družbeno življenje s čim
manj težavami pri vsakodnevnem
spopadu s sladkorno boleznijo.
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SLADKORNI BOLNIKI IZ ŽIROV
SO AKTIVNI ČLANI DRUŠTVA
DIABETIKOV ŠKOFJA LOKA

Bojan Starman,
župan Občine Žiri

Diabetes je bolezen modernega
časa, posledica sodobnega tempa
življenja, v katerem se vrstijo nenehni stresi, sami pa mu pomagamo
tudi z nepravilno prehrano.
Društvo diabetikov Škofja Loka je
po ustanovitvi novih občin na območju Upravne enote Škofja Loka
zadržalo članstvo iz vseh štirih občin
– Škofje Loke, Gorenje vasi–Poljan,
Železnikov in Žirov. Člani društva so
ugotovili, da so povezani močnejši,
zato se niso razdelili na občinska
društva, pač pa delujejo skupaj ter
pomagajo ljudem s sladkorno boleznijo, njihovim prijateljem in svojcem pri obvladovanju te bolezni.

boleznijo. Tako nimajo možnosti pridobiti boljšega poznavanja in s tem
boljšega obvladovanja te bolezni.
Prav poznavanje bolezni in samodisciplina sta prva koraka v pravo
smer.
Članom Društva diabetikov Škofja
Loka čestitam ob 20-letnici delovanja društva in vam želim vztrajno in
uspešno delo tudi v prihodnje.

Prav boljše poznavanje bolezni ljudem omogoči spoznati, da je bolezen obvladljiva in da se lahko
povsem normalno vključijo v vsa področja družbenega življenja.
V Društvo diabetikov Škofja Loka je
vključenih tudi 60 občanov občine
Žiri. Žal ugotavljamo, da v društvo
niso vključeni vsi bolniki s sladkorno
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20 LET DRUŠTVA DIABETIKOV
ŠKOFJA LOKA

30. marca 1989 je bilo v Škofji Loki
ustanovljeno »Društvo za boj proti
sladkorni bolezni Škofja Loka«, ki
je vključevalo in še vedno vključuje sladkorne bolnike občin: Škofja
Loka, Gorenja vas—Poljane, Železniki in Žiri. Društvo je v oktobru 2008
imelo 450 članic in članov.
Pred 20-imi leti je iniciativni odbor,
ki so ga sestavljali pravnik Momir
Sibinčič, zdravnik Jože Možgan in
osem članov, ustanovil IO in komisi-
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je. S tem so bili dani temelji bodočega delovanja društva, ki si je zadalo
cilj, pomagati sladkornim bolnikom
v navedenih krajih. Zdravnik Možgan je prevzel predsedstvo, pravnik
Sibinčič pa je najprej pripravil statut
društva, ki je bil sprejet na občnem
zboru 30. 3. 1989, nato finančni
program, malo kasneje pa še pravilnik o finančnem poslovanju. Ti dokumenti so bili usklajeni s statutom
Zveze društev za boj proti sladkor-

Peter Ceferin

Levo: Podelitev priznanj ob
novem letu 2001/2002
Desno: V Radgonski kleti

ni bolezni Slovenije in z zahtevami
lokalnih oblasti o delovanju društev. Rešena so bila tudi kadrovska
vprašanja (računovodstvo, blagajna,
tajniška opravila idr.; vsi so delali
zastonj, edino plačilo je bila steklenička in bonboniera ob koncu leta
ter topla beseda zahvale).

Ob svetovnem dnevu
diabetikov 14. 11. 1999 je bilo
v Škofji Loki prvo tekmovanje
učencev iz znanja o sladkorni
bolezni

Iz zapiskov lahko ugotovimo, da je
bilo leta 1991 v društvo včlanjenih
150 od 800 evidentiranih sladkornih
bolnikov v navedenih občinah. Dr.
Jože Možgan je zaradi preobremenjenosti odstopil v letu 1990. IO je
določil za predsednika društva Momirja Sibinčiča, ki je s svojo zagnanostjo in znanjem skupaj s sodelavci

društvo še naprej utrjeval. Po njegovi
izpovedi je veliko pomoči, posebej z
dokumenti in nasveti, dobil pri predsedniku Zveze, Štefanu Temljinu, in
Mihu Logarju, predsedniku kranjskega društva.
Društvo je začelo z edukacijo (izobraževanjem) po občinah, kupovali so
knjige o sladkorni bolezni in jih prodajali članom po nižji ceni. Začeli so
se dogovarjati z nekaterimi podjetji,
da bi pričela proizvajati sladkornim
bolnikom primerno prehrano, s trgovskimi podjetji pa, da bi imela po
trgovinah posebne police s prehrambenimi proizvodi za sladkorne bolnike. Skratka - društvo je zaživelo.
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Naslednji pomemben dosežek društva, do katerega je prišlo z velikim
prizadevanjem g. Sibinčiča, je bil
ustanovitev ambulante za sladkorne
bolnike v ZD Škofja Loka; z delom
je pričela 15. septembra 1991. V začetku so v ambulanti, ki je bila odprta dvakrat mesečno, delovali zdravniki iz Kranja in Golnika. Seveda je
bila gneča velika in dolgo čakanje v
laboratoriju ter ambulanti. Društvo
je razmišljalo naprej, kako normalizirati delo v ambulanti, da bi bilo manj
čakanja. Vodstvo ZD Škofja Loka je
svetovalo, naj pritisk na zdravstvene
oblasti izvede društvo. Zato je predsednik Sibinčič pisal na Ministrstvo
za zdravstvo, navedel problematiko
in obvestil, da imamo v Škofji Loki
mladega zdravnika, ki je končal tovrstno specializacijo, ter medicinsko
sestro, ki se je tudi specializirala na
tem področju. Po prejemu ustrezne
odločbe z Ministrstva je l. 1993 Ško-
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fja Loka dobila svojega zdravnika
diabetologa dr. Tomaža Camleka in
odlično ambulanto z rednim urnikom delovanja, v katero hodi sedaj
že 1952 sladkornih bolnikov (po evidenci dr. Camleka v oktobru 2008) s
področja vseh štirih občin.
Sladkorna bolezen terja svoj davek
in tudi zdravstveno stanje Momirja
Sibinčiča se je poslabšalo, zato je bil
na občnem zboru 26. 4. 1997 za
predsednika društva izvoljen Marjan
Gantar, ki je društvo vodil do 26. 6.
2002. Društvo je v tem obdobju,
ob aktivnem delovanju predsednika
Gantarja, blagajnika Cvirna, članov
IO, komisij in drugih članov, utrjevalo organizacijo, organiziralo športne
prireditve, izlete, družabna srečanja,
izobraževanja in sodelovalo z zdravstveno službo. Dobro sodelovanje
se je razvilo in se nadaljuje s sosednjimi društvi (Kranj, Jesenice, Tržič,
Domžale), prav tako je napredovalo

Spodaj od leve: prvi predsednik,
zdravnik Jože Možgan;
• drugi predsednik Momir
Sibinčič je društvu dal pravne
in organizacijske temelje;
• tretji predsednik Marjan
Gantar je organiziral prvo
tekmovanje učencev iz znanja o sladkorni bolezni;
• sedanja predsednica Silva
Žontar uspešno deluje v
Društvu in Zvezi.

sodelovanje z Zvezo društev sladkornih bolnikov. V tem okviru je bilo
organizirano prvo državno tekmovanje osnovnošolcev »Kaj vem o sladkorni bolezni« in državna proslava
ob svetovnem dnevu diabetikov leta
1999 v Škofji Loki, skupaj s kolektivom Osnovne šole Ivana Groharja in
Občino Škofja Loka. Statut Društva
diabetikov Škofja Loka je bil usklajen z zakonom o društvih in 14.
maja 1997 registriran na Upravni
enoti Škofja Loka ter v marcu 2004

ponovno usklajen z zakonom o društvih.
Mesto v. d. predsednika je junija
2002 prevzela Silva Žontar ter bila
na občnem zboru društva 25. 1.
2003 izvoljena za predsednico. Silva je s svojo odločnostjo in zagnanostjo ter ob pomoči članov uspela
ponovno utrditi že rahlo razrahljane
povezave v delovanju društva. Spet
so se vrstila družabna srečanja, športne prireditve, izleti, izobraževanje,

Prvi piknik za Poljansko dolino
in Žiri je bil pri »Pesku« nad
Žirmi
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sodelovanje z zdravstvom, občino in
sosednjimi društvi. O njeni zavzetosti so se prepričali tudi v Zvezi (kljub
nekaterim pomislekom ob zamenjavi predsednikov). Pomembno je
bilo sanirati finančno delovanje in
delovati v skladu s predpisi, hkrati
pa uvesti duh demokratičnega delovanja vseh članov izvoljenih odborov
in komisij ter članov društva. Od občine Škofja Loka je društvo v ZD Škofja Loka dobilo v uporabo pisarno,
ki služi za sestanke in druge potrebe društva; v njej štiri prostovoljke
dvakrat tedensko merijo krvni sladkor, krvni tlak, holesterol, prodajajo
knjige o sladkorni bolezni ter revijo
»Sladkorna bolezen« in včlanjujejo
v društvo diabetike in simpatizerje.
Društvo diabetikov Škofja Loka ima,
po evidenci v mesecu novembru
2008, 455 članov, kar je 1/3 vseh
evidentiranih sladkornih bolnikov na
območju štirih občin. Slaba tretjina
naših članov je starih med 30 in 60
let, ostali so starejši.
Društva diabetikov in njihova Zveza
so pomembni dejavniki civilne družbe na humanitarnem področju, saj
sladkornim bolnikom dajejo moč in
upanje, da bo nekdo deloval v njihovo korist, posebno še sedaj, ko
obstaja nevarnost, da se pravice teh
kroničnih bolnikov zmanjšajo. Poleg
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tega Društvo diabetikov organizira
celo vrsto za vse nas prijetnih in koristnih prireditev (športnih in družabnih srečanj, izletov, izobraževanj),
učinkovito sodeluje z zdravstvom
in lokalnimi oblastmi, zato lahko z
gotovostjo trdimo, da je naše društvo nadvse humano in družbeno
potrebno. Dobrega delovanja (kljub
vzponom in padcem) pa ne bi bilo
brez prizadevnih posameznikov, ki
žrtvujejo svoj prosti čas za sebe in
za druge. To so: predsednica Silva Žontar, podpredsednica Marija
Mančevski, predsednik Komisije za
šport in pohodništvo Ivan Rolih pa
tajnica Maruša Kržišnik, člani IO in
komisij ter drugi. Hvala zdravniku
dr. Tomažu Camleku, občini Škofja
Loka in njenemu županu Igorju Drakslerju, Osnovni šoli Ivana Groharja, vodstvom in članom gorenjskih
društev diabetikov za zelo dobro
sodelovanje in prijateljevanje, hvala
sponzorjem ter vsem, ki si prizadevajo, da društvo dobro deluje.

20 LET USPEŠNEGA DELA

Spoštovane bralke, dragi bralci, člani
Društva sladkornih bolnikov Škofja
Loka,
Janko Kušar, predsednik
Zveze društev diabetikov Slovenije
Pohodi ob svetovnem dnevu
diabetesa, 14.11., v Škofji Loki

lep in prisrčen pozdrav.

Tako kot v večini držav po svetu se
tudi v Sloveniji soočamo s porastom
sladkorne bolezni, ki predstavlja že
velik javnozdravstveni izziv. Staranje
prebivalstva, prekomerna telesna
teža, pomanjkanje gibanja, s tem
povezana debelost in še druge ne-
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zdrave navade močno vplivajo na
obolelost in težave, ki jih imamo
sladkorni bolniki.
Vse pogosteje slišimo, da ima danes
sladkorna bolezen epidemične razsežnosti, saj je na svetu že več kot
246 milijonov odraslih ljudi (to je 5,9
% ) s sladkorno boleznijo. Še posebej pa vse nas zaskrbljuje dejstvo, da
se zelo hitro povečuje število otrok
s to boleznijo. Po zanesljivih informacijah na svetu VSAK DAN več kot
200 otrok zboli za sladkorno boleznijo.
Za zdravljenje in preprečevanje sladkorne bolezni in njenih zapletov
smo samo v letu 2007 v svetovnem
merilu porabili najmanj 232 milijard
ameriških dolarjev. Tudi v Sloveniji
so stroški za zdravljenje in preprečevanje sladkorne bolezni v stalnem
porastu.
Ozaveščanje javnosti o pomenu in
možnostih za preprečevanje sladkorne bolezni zato postaja ena od
temeljnih nalog; ne samo društva
in zveze sladkornih bolnikov, pač
pa tudi vsi ostali, stroka, strokovna
združenja in drugi akterji bodo morali prevzeti svoj del nalog in odgovornosti, da bomo postopno zaustavili trend naraščanja te kronične,
nenalezljive bolezni, ki napreduje
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počasi, toda nepopustljivo in vztrajno.
V nacionalnem programu za obvladovanje sladkorne bolezni, ki je v
Sloveniji v pripravi (javna razprava o
predlogu tega programa naj bi potekala v prvi polovici prihodnjega
leta), bodo naloge za posamezne
nosilce bolj jasno in nedvoumno
opredeljene.
Zagotavljanje pogojev za zdrav življenjski slog bolnikov, dostop do
celovite nepretrgane in kakovostne
obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo, uspešna in redna samokontrola so temeljne naloge in cilji, ki

Pohodi ob svetovnem dnevu
diabetesa, 14.11., v Žireh

jih moramo doseči pri obvladovanju
te bolezni. Prvi korak v tej smeri je
bil že storjen konec lanskega leta,
ko smo dobili »Smernice za zdravstveno oskrbo bolnikov s sladkorno
boleznijo«, ki predstavljajo temelj
kakovostne obravnave sladkornih
bolnikov.
Spoštovani! Društvo sladkornih bolnikov Škofja Loka, ki letos praznuje
častitljivo 20. obletnico svojega organiziranega in uspešnega dela, se
zelo uspešno in odgovorno vključuje
v vse aktivnosti in programe, ki jih
organiziramo na nivoju Zveze. Zelo
prizadevno pa društvo izvaja svoje
lastne programe, ki so številčno dobro obiskani in skrbno pripravljeni.
Delo vašega društva dodobra poznam, zato z vso odgovornostjo lahko rečem, da sodite med tista naša
društva, ki skrbno in odgovorno poskrbijo za svoje člane in tudi ostale
sodelavce in prijatelje. Še posebej je
vodstvo vašega društva občutljivo
do socialno ogroženih in starejših
članov, ki jim je sladkorna bolezen
že do te mere načela zdravje, da se
ne morejo aktivno vključevati v posamezne programe, ki jih izvajate.
Tu velja še posebno priznanje predsednici društva, g. Silvi Žontar, ki že
vrsto let zelo zavzeto in odgovorno
vodi društvo. V veliko pomoč, še po-

sebej po strokovni plati, je društvu
dr. Camlek, ki ga srečamo na vseh
pomembnejših predavanjih in zborih. Društvo danes šteje 455 članov,
kar je izredno velik odstotek v primerjavi s številom sladkornih bolnikov na vašem območju.
Kljub velikim uspehom, ki jih dosegate pri ozaveščanju, izobraževanju
in organizaciji telesne aktivnosti,
vam priporočam, da storite vse, kar
je v vaši moči, da bo čim večje število
sladkornih bolnikov z vašega območja vključeno v vaše aktivnosti in
da bodo čim bolj normalno živeli in
dočakali lepo starost.
Seveda pa ne pozabite, drage bralke
in spoštovani bralci, da brez lastne
odgovornosti in znanja o bolezni ne
bo šlo. Tudi dr. Camlek vam ne bo
mogel kaj veliko pomagati, če boste
zanemarjali njegove nasvete in priporočila.
Iskrene čestitke ob vaši 20. obletnici
organiziranega in uspešnega dela v
želji za dobro in uspešno sodelovanje tudi v bodoče.
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DRUŠTVO DIABETIKOV
ŠKOFJA LOKA OB JUBILEJU
20-LETNEGA USPEŠNEGA
DELOVANJA
Društvo diabetikov je humanitarno
društvo, ki združuje osebe, neposredno ali posredno prizadete zaradi
sladkorne bolezni, osebe, ki se na
kakršenkoli način ukvarjajo z zdravljenjem sladkorne bolezni in njenih
posledic.
Po zakonu o humanitarnih organizacijah je Ministrstvo za zdravje RS
na osnovi predstavljenih programov
našemu društvu 27. 5. 2007 podelilo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na
področju zdravstvenega in socialnega varstva. Društvo diabetikov Škofja Loka vključuje diabetike in naše
prijatelje iz naslednjih občin: Škofja
Loka, Gorenja vas–Poljane, Žiri in
Železniki.
Temeljni cilji naših programov so
preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s sladkorno
boleznijo, ustvarjanje možnosti za
čim bolj kakovostno življenje vsakega diabetika, krepitev zdravja in preprečevanje poslabšanja socialnega
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položaja diabetikov.
Pri sestavi naših letnih programov
sodeluje diabetolog dr. Tomaž Camlek, ki s svojo strokovnostjo svetuje, da dosežemo kar najboljše rezultate pri preprečevanju kroničnih
zapletov te bolezni. Programi so sestavljeni tako, da vsak posameznik,
ne glede na starost, v njih najde določene aktivnosti in izobraževanje.

Silva Žontar,
predsednica
Piknik pod kozolcem v
Crngrobu za člane društva iz
Škofje Loke in Selške doline

Piknik v Hlavčih Njivah za člane
iz Poljanske doline in Žirov

Organiziramo strokovna predavanja o zdravljenju sladkorne bolezni,
zdravi prehrani, zdravem načinu življenja in druga predavanja o kroničnih zapletih sladkorne bolezni.
Vsako leto nudimo diabetikom
okrevanje s programi izobraževanja
v Šmarjeških toplicah, kjer se izvajajo
predpisani programi (učne delavnice
o zdravi prehrani, posebni programi
telesne aktivnosti, predavanja in animacijski programi). Spodbujamo in
organiziramo športne in rekreativne
aktivnosti, nudimo socialno pomoč
in obiskujemo starejše člane.

Na osnovi programa Zveze društev
diabetikov Slovenije sodelujemo pri
vseh dejavnostih Zveze ter njenih
organih, organiziramo aktivnosti ob
svetovnem dnevu diabetikov ter skrbimo za družabne aktivnosti.
V društvu si prizadevamo, da bi bili
vsi diabetiki kar najbolje poučeni o
naši kronični bolezni in njenih zapletih, da bi dobili dovolj znanja, ki bi
jim pomagalo k dobremu življenju s
sladkorno boleznijo.
Zavedati se moramo, da so okvare,
ki jih povzroči sladkorna bolezen,
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neozdravljive. Čeprav naša bolezen
ne boli, nam to ne sme biti v tolažbo, saj je zahrbtna in jo je treba
jemati zelo resno. Za svoje zdravje
največ lahko naredimo sami, zato
se moramo še naprej izobraževati za
ohranitev kvalitetnega življenja.
V 20-ih letih dela se je v društvu nabralo veliko izkušenj in želja, ki jih
bomo v bodoče s skupnimi močni
tudi uresničili. Vse zastavljene programe bomo dopolnjevali in jih še
bolj približali diabetikom iz oddaljenih krajev Selške in Poljanske doline. Naša skrb v prihodnje bo, da v
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programe vključimo čim večje število
članov. Prioritetne naloge društva
bodo vzgoja in strokovno izobraževanje, izvajanje posebnih socialnih
programov ter pridobivanje novih
članov. Poglobili bomo povezovanje
z ostalimi društvi diabetikov v Sloveniji in še naprej aktivno sodelovali z
Zvezo društev diabetikov Slovenije.
Delo v društvu temelji na prostovoljstvu, zato bi se za to plemenito delo
zahvalila vsem prostovoljcem, medicinskim sestram v Domu starejših v
Škofji Loki in diabetologu dr. Tomažu Camleku.

Merjenje krvnega sladkorja in
holesterola v Železnikih

KOMISIJA ZA ŠPORT IN
IZLETNIŠTVO

Ivan Rolih,
predsednik komisije
Izvedenih je bilo veliko
pohodov za vse gorenjske
diabetike - Pohod na Blegoš
Desno spodaj: Četrtkovi pohodi
so ob vsakem vremenu

POMEN TELESNE DEJAVNOSTI. Premajhna telesna dejavnost je značilnost sodobnega življenja in eden
izmed pomembnih dejavnikov tveganja za nastanek sladkorne bolezni, pa
tudi drugih kroničnih obolenj. Torej je
telesna dejavnost potrebna. Koristna
je za vsakogar, mladega in starega,
koristi zdravemu, pa tudi bolnemu
človeku. Tudi v starosti moramo skrbeti za gibanje, da ostanemo dalj

časa telesno in duševno zdravi. Še
posebej pa telesna dejavnost koristi
sladkornim bolnikom. Poleg ustrezne
prehrane in samokontrole je eden
temeljnih ukrepov zdravljenja vseh
oblik sladkorne bolezni. (Iz knjižice:
Telesna vadba)
NEKOČ IN DANES. Od ustanovitve
Društva diabetikov Škofja Loka 30.
marca 1989 do današnjih dni je,
poleg izobraževanja, velika skrb posvečena TELESNI DEJAVNOSTI diabetikov. Organizirane so bile športne
prireditve, izleti, družabna srečanja in
to so tudi še danes osnove programa
telesne dejavnosti. Veliko zaslug za to
ima g. Ciril Cvirn.
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Sedaj so zelo »aktivne« in dobro obiskane naslednje športne dejavnosti:
• skupni izleti s pohodi društev diabetikov Gorenjske,
• izleti, ki so primerni za vse starosti
in telesne sposobnosti,
• kopalni izleti,
• izleti s pohodi in ogledom kulturnih znamenitosti,
• srečanja in druženje s prijateljskimi društvi diabetikov Slovenije,
pohodi,
• plavanje.
Organizirali smo tudi druge dejavnosti, kot so telovadba, ples ..., vendar
niso zaživele, saj se jih je zaradi neprimernih prostorov ali cene udeleževalo
le malo članov. Zavedamo se, da moramo za kvalitetno telesno dejavnost
in visoko udeležbo še veliko postoriti.
KOMISIJO ZA ŠPORT IN IZLETNIŠTVO
sestavljajo: Ivan Rolih, predsednik,
Marija Mančevski in Ema Ceferin,
članici.
Komisija si prizadeva, da bi telesna
aktivnost našim članom postala stalna sopotnica v življenju, zato pripravljamo in organiziramo dejavnosti, ki
so primerne za vsakogar. Tako organiziramo tudi srečanje z izletom za
člane društva, ki imajo slabše gibalne sposobnosti. Iz letnega programa
aktivnosti, ki ga prejmejo člani, lahko
vsak izbere sebi primerno obliko rekreacije ali srečevanja.
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POHODNIKI. Vsak četrtek v letu, ne
oziraje se na vremenske razmere, je
organiziran pohod od PODLUBNlKA
do CRNGROBA. Za popestritev četrtkovih pohodov smo organizirali
tudi pohode okoli Bleda, Bohinjskega

Zgoraj: Ermanovec
Spodaj: Pohod od Izole do
Strunjana in nazaj

Levo zgoraj: Zdraviliško
okrevanje v Šmarješki toplicah
Desno zgoraj: Izlet v Predjamski
grad in Vipavo
Spodaj: Pohod na Lubnik

jezera, pohod na Slavnik, pohod po
sečoveljskih gričih itd … Udeležba na
četrtkovih pohodih je prenizka, čeprav pohod ni zahteven. Stalnih udeležencev je okoli 18. Povprečna udeležba na pohod pa je 12 udeležencev.

Naša močna želja je, da se pohodnikom pridruži čim več naših članov.
PLAVANJE. Vsako sredo v letu je organizirano enourno plavanje v bazenu Centra slepih in slabovidnih v
Škofji Loki. Poleg plavanja se v bazenu izvaja tudi telovadba. Plavanje
je primerno za vse, posebno še za
starejše ljudi, saj s plavanjem razgibavamo celotno telo. Stalnih udeležencev plavanja je 14, kar pa je že skoraj
zgornja kapaciteta bazena. Povprečna udeležba na plavanju je 11 do 12
udeležencev.
PA ŠE TO. Zelo je pomembno, da
gibalna dejavnost postane trajna
vsebina življenjskega sloga, postane
naj vrednota, potrebna za slehernega človeka, posebej pa sladkornega
bolnika. Telesna aktivnost sodi med
pomembne stebre zdravega načina
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življenja. Poskrbite torej, da v svoje
življenje čim prej vključite dovolj gibanja. Videli boste, koliko bolje se boste
počutili.
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!
PESEM ZA POHODNIKE
Zemljo pokril beli je sneg,
na griču odmeva otroški spet smeh,
le ptički žalostno čebljajo,
ker prazne želodčke imajo.
Danes je pohodni dan,
zato z rekreacijo na plan,
ne boj se vetra, dežja, mraza,
naj sreča sije ti z obraza.
Za zdravje treba je skrbeti
in vselej pot pod noge vzeti,
da se razmigajo kosti,
in vsak kaj zase naredi.
Pa tudi družimo se radi,
saj smo po srcu vsi še mladi,
klepet ob kavici nas poživi,
tako pozabimo na vse skrbi.
Zato življenje uživajmo,
dokler še sposobni smo,
dobra volja naj velja,
za nas, za vas, za vsakega.
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Anka Kovač

Zgoraj: Soriška planina, vrh
Možica
Na sredini: Redno tedensko
plavanje s telovadbo v bazenu
Stara Loka, Zavoda za šport
Škofja Loka
Spodaj: Izlet v dolino Soče,
pred trdnjavo Kluže

SODELOVANJE ZDRAVNIKA
DIABETOLOGA Z DRUŠTVOM
DIABETIKOV

Tomaž Camlek, dr. medicine,
specialist internist-diabetolog

Svetovna zdravstvena organizacija
opredeljuje zdravje kot stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja.
Kronične bolezni, med katere uvrščamo tudi sladkorno bolezen, vplivajo
na bolnikovo telesno in psihosocialno stanje. Telesno in psihično počutje
sta tesno povezani. Redni kontrolni
pregledi v diabetološki ambulanti so
usmerjeni k ugotavljanju telesnega
zdravja sladkornega bolnika. Psihosocialne motnje so pogoste, vendar
slabo izražene in prikrite. Razlikujejo
se glede na starost, vrsto sladkorne
bolezni, kronične zaplete in spremljajoče bolezni ter način zdravljenja bolezni. Pri običajnem pregledu jih zato
velikokrat spregledamo. Bolnike s
sladkorno boleznijo poleg običajnih
življenjskih problemov stalno obremenjuje strah pred razvojem kroničnih zapletov bolezni, strah pred
previsoko ali prenizko vrednostjo glukoze v krvi. Pogosto so obremenjeni
z občutki krivde, ker ne upoštevajo
zdravnikovih navodil in ne dosegajo

zastavljenih ciljev zdravljenja.
Zaradi vsega naštetega bi v zdravstveni skupini, ki obravnava sladkornega
bolnika, moral sodelovati ustrezno
usposobljen psiholog ali psihiater.
Bolezen ne prizadene le bolnika, ampak tudi njegovo družino, njegovo
okolico in pri zaposlenih tudi delovno
okolje.
Stres je pomemben dejavnik, ki bolnika spremlja ves čas bolezni. Ob
ugotovitvi bolezni se kot prva reakcija pojavi jeza. Temu sledi dvom o
pravilni diagnozi, zanikanje bolezni.
Sprašuje se, kako sem lahko bolan,
kako imam lahko kronično bolezen,
če pa nič ne čutim, kaj pa, če je vse
v redu, samo številke laboratorijskih
izvidov niso pravilne. Neredko postane bolnik depresiven, spremlja ga tesnoba, zapre se v svoj svet, socialno
se osami. Kot rešilna bilka tli upanje
ali celo prepričanje, da se bo morda
nekoč pozdravil.
Še poln dvomov mora takoj prevzeti
odgovornost za omejevanje pri hrani
in vodenje bolezni skupaj s terapev-
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tom. Bolezen mu lahko omeji poklicno udejstvovanje. Opisano stanje
povzroči izločanje stresnih hormonov, njihov učinek je dvig krvnega
sladkorja in s tem dodatno poslabšanje sladkorne bolezni že ob njenem
odkritju.
Kako bo bolnik uspel sprejeti in obvladovati svojo vlogo partnerja pri
zdravljenju bolezni, je odvisno od
njegovih osebnostnih lastnosti, ravni
osebnostnega in čustvenega razvoja.
Ljudje z višjo ravnijo osebnostnega in
čustvenega razvoja lažje obvladujejo
kronično bolezen.
Družina, prijatelji, sodelavci in drugi
sladkorni bolniki so lahko v veliko
oporo pri številnih nalogah in zahtevah, pred katere je bolnik nenadoma
postavljen. Že na začetku bolezni
lahko društvo sladkornih bolnikov
pripomore s svojimi aktivnostmi. Dragocen je občutek, da s to boleznijo
nisi sam, da se z boleznijo lahko živi,
dela, pa tudi zabava.
Pojav kroničnih zapletov pomeni prelomnico v poteku sladkorne bolezni.
S pojavom se potrdijo skrite bojazni,
za katere so v začetku bolezni že slišali, pa jih nato kar nekako pozabili
in odpisali. Še posebej so razočarani bolniki, ki so verjeli, da se z dobro
urejenostjo sladkorne bolezni lahko
kronični zapleti preprečijo. Bolniki
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tedaj pogosto spremenijo svoj odnos do bolezni. Nekateri opustijo
kontrolne preglede, misleč, da sedaj
urejenost glikemije ni več tako pomembna. Drugi začnejo zelo skrbno
urejati svojo bolezen, vse je posvečeno samo bolezni, postanejo obsedeni
s svojo boleznijo.
Kje je sedaj tu diabetolog, kje društvo
bolnikov, kje vsi ostali? Naše vloge in
naloge se prepletajo. Diabetolog lahko s svojim strokovnim znanjem svetuje v aktivnostih društva, je aktiven
v izobraževanju bolnikov. S svojim
zgledom lahko pritegne k sodelovanu še ostale strokovnjake in ljudi dobre volje in dobrega srca.
Skupaj smo močnejši.

Zdravnik-diabetolog Tomaž
Camlek, dr. med., je na predlog
Društva diabetikov Škofja Loka
27. junija 2008 dobil priznanje
»Zlati grb občine Škofja Loka«

CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH
IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA
IN SLADKORNI BOLNIKI

Milena Trček,
Tanja Stržinar
Težje gibljivi diabetiki, sestri iz
CSS, Tanja Stržinar in Milena
Trček, ter spremljevalci iz DD
Škofja Loka na Jezerskem

Začetki Centra slepih in slabovidnih
segajo v leto 1935, ko je takratno
društvo Dom slepih odkupilo 700 let
star Strahlov grad in ustanovilo Dom
slepih. Ta je nudil nastanitev, oskrbo,
delovno okupacijo in kulturne aktivnosti 30−40 stanovalcem. Zanje so
skrbeli država, dobrodelna društva
in društvo Dom slepih. Stanovalci so
se ukvarjali s klasičnimi dejavnostmi

slepih, to je ščetkarstvom in pletarstvom.
L 1962 je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ustanovila samostojne invalidske delavnice z namenom, da se usposabljanje dopolni s
praktičnimi znanji in možnostjo zaposlitve. Ustanovljena je bila tudi šola
za telefoniste. Ko so se l. 1964 Dom
in delavnice združili, je nastal Center
slepih in slabovidnih (CSS). L. 1979
sta bila zaradi prostorske stiske v gradu zgrajena novi Dom oskrbovancev,
ki je sprejemal vedno več videčih starostnikov, in Srednja šola za slepo in
slabovidno mladino.
L. 2000 so delavnice postale samostojno podjetje, srednja šola pa se je
l. 2004 zaradi premajhnega števila
dijakov združila z ljubljansko šolo.
Dom se je preimenoval v Center slepih, slabovidnih in starejših in še vedno sprejema ljudi z okvarami vida
iz vse Slovenije in starostnike z lokalnega področja. V njem stanuje 212
stanovalcev.
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Njihova zdravstvena problematika je
zelo raznolika. Kot ena najpogostejših bolezni se pojavlja sladkorna bolezen. V CSS je trenutno registriranih
69 sladkornih bolnikov. 42 od njih
spremlja in vodi njihovo sladkorno
bolezen diabetolog Tomaž Camlek,
za 27 stanovalcev pa skrbi njihova
osebna in hkrati domska zdravnica
Marica Ivić Alibegović. 19 sladkornih
bolnikov se zdravi z insulinsko terapijo, 38 jih prejema različne tablete,
le 12 stanovalcem zadostuje samo
sladkorna dieta.
Ker so stanovalci s sladkorno boleznijo zastopani v tako velikem številu,
jim v CSS posvečamo še posebno
pozornost. Ena najpomembnejših
ugodnosti za naše bolnike, ki nam jo
nudi vodstvo CSS že vrsto let, je možnost, da v naš Dom prihaja enkrat
tedensko po svojem rednem delu v
ambulanti diabetolog. Tako stanovalcem CSS ni potrebno hoditi na kontrolne preglede v njegovo ambulanto
v Zdravstveni dom. S tem se olajša
življenje stanovalcev, zmanjšajo skrbi
svojcev, poenostavi delo zdravstvenim delavcem v CSS. S prihajanjem
diabetologa v CSS se ohranja visok
nivo že pridobljenega znanja zdravstveno-negovalnega osebja, kuharic, servirk in tudi stanovalcev o
sladkorni bolezni, saj nam zdravnik
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redno posreduje novosti s področja
diabetologije in skoraj vsako leto pripravi brezplačno predavanje s tega
področja.
V skrb za starostnike s sladkorno boleznijo se aktivno vključuje tudi Društvo diabetikov Škofja Loka. Tako se
udeležujemo predavanj v njihovi organizaciji ali posebej zanje organiziranih izletov. Vsako leto člani društva
obiščejo svoje člane v CSS, z njimi
pokramljajo in jih ob novem letu obdarijo s simboličnimi darili.
Izlet s težje gibljivimi diabetiki
na Jezersko

Delo s starostniki s sladkorno boleznijo postaja v našem Domu vsako
leto zahtevnejše. Povprečna starost
je namreč vedno višja, zdravstveno
stanje in s tem sposobnost sodelovanja starostnikov pa vedno slabša. Kar
48 od 69 sladkornih bolnikov ima
psihične težave, kot so demenca, depresija, motnje v duševnem razvoju,
shizofrenija, ali pa so stanovalci nepokretni po možganski kapi ali zaradi Parkinsonove bolezni. Zaradi vseh
naštetih spremljajočih obolenj si danes le en stanovalec sam daje insulin
(še pred tremi leti so bili štirje).
Našteta dejstva nam narekujejo individualno delo s sladkornimi bolniki,
saj izkušnje kažejo, da je skupinsko
delo zanje manj primerno in daje
slabše rezultate. Hkrati poskušamo
vzpostaviti stike s svojci sladkornih
bolnikov, vendar bomo na tem področju morali še marsikaj postoriti,
kajti kljub jasnim navodilom starostnike – sladkorne bolnike − svojci
še vedno oskrbujejo z dodatno, neprimerno hrano ali pijačo. Tako niso
v pomoč ne bolnim svojcem niti osebju.

izvedbi izobraževanja, Društvo diabetikov pa pri nabavi opreme. Rezultati
dela so bili vidni že po nekaj letih. V
CSS praktično ni več amputacij nog
zaradi komplikacij diabetične noge.
Medicinska pedikura se izvaja tudi
za občane, vendar je povpraševanje
bistveno večje, kot so možnosti izvajanja.
Delo s slepimi in slabovidnimi sladkornimi bolniki zahteva posebna
znanja in pristope, ki jih zaposleni v
CSS zagotovo obvladamo. Vsi skupaj
se trudimo, da bi našim stanovalcem
omogočili čim lepšo jesen njihovega
življenja.

Prav tako v CSS edini v Škofji Loki
nudimo medicinsko pedikuro, ki jo
izvajata za to usposobljeni medicinski
sestri. Pobudo za to je že pred leti
dal diabetolog, ki je tudi pomagal pri
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NEKAJ O SLADKORNI BOLEZNI
10 LET TEKMOVANJA UČENCEV IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI

22. 11. 2008 je potekalo v Ilirski Bistrici že 10. tekmovanje učencev iz
znanja o sladkorni bolezni. Od leta
1999, ko je bilo prvič organizirano
prav v Škofji Loki, se ga vsako leto
udeležijo tudi učenci šol iz občin
Škofja Loka, Gorenja vas–Poljane,
Žiri in Železniki.
Za bolezen smo največkrat odgovorni sami. Veliko ljudi živi zelo
nezdravo, kar je lahko glavni vzrok
njenega nastanka. Biti zdrav je ena
izmed največjih življenjskih vrednot.
Za zdravje z redno telesno aktivnostjo in pozornostjo pri prehrani lahko napravimo zelo veliko. Velikokrat
pa za zdravje ne skrbimo dovolj in to
lahko opazimo šele takrat, ko je že
prepozno.
Ena izmed bolezni, na katero z zdravim načinom življenja lahko veliko
vplivamo, je sladkorna bolezen ali
diabetes mellitus. Ker je neozdravljiva, so nadvse pomembni njeno
zgodnje odkrivanje, diagnoza ter
zdravljenje. Ko jo dobimo, se lahko
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celo zgodi, da začasno izgine, če se
predpisane diete res držimo. Z dobro vodeno sladkorno boleznijo pa
lahko preprečimo marsikateri kronični zaplet. Res pa je, da je lahko
za njen pojav kriva tudi dednost. Diabetik, človek s sladkorno boleznijo,
se mora izogibati tudi kajenju in alkoholu, saj na zdravje slabo vplivata.
Bolnik kaj kmalu ugotovi, da mora
začeti zdravo živeti, če želi, da bi to
bolezen kar najbolje obvladoval. Začeti mora z veliko gibanja na svežem
zraku in uživanjem uravnotežene,
ne preveč mastne hrane. Ker je za
pravilno zdravljenje potrebno veliko
znanja, morajo biti bolniki s tem seznanjeni. To jim omogočajo številna
predavanja, ki jih organizirajo Društva diabetikov Slovenije. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni je
akcija, pri kateri izvemo veliko novega tudi tisti, ki se s to boleznijo še
nismo srečali, in izobražuje učence,
da to bolezensko stanje lažje razumemo. Tudi veliko mladih oboleva
za sladkorno boleznijo tipa 1.

Nika Čadež, 9. a
OŠ Cvetka Golarja

Učenki OŠ Cvetka Golarja na
tekmovanju v Ilirski Bistrici

Društva, ki združujejo diabetike, so
organizirana v lokalnih okoljih in so
združena v Zvezo društev diabetikov Slovenije. Društvo diabetikov
Škofja Loka nudi svojim članom izobraževalno literaturo, srečanja in
rekreativne dejavnosti, izlete v naravo, zdraviliško zdravstveno vzgojo
v toplicah, skratka veliko druženja.
Vsako leto 14. novembra praznujemo svetovni dan diabetesa, ki je priložnost za še boljše ozaveščanje javnosti o pomenu te bolezni. Bolniku
je tako ponujenih veliko informacij,
odločitev pa je njegova, koliko truda bo vložil v samo zdravljenje. Pri

sladkorni bolezni je včasih potrebno
veliko odrekanja, zlasti pri prehrani,
vendar s tem naredimo marsikaj dobrega.
Poslabšanje te avtoimunske bolezni
se da vsaj začasno zaustaviti in velikokrat so za pojav kroničnih zapletov odgovorni bolniki.
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ZAHVALA SPONZORJEM IN
DONATORJEM

Društvo diabetikov Škofja Loka se zahvaljuje vsem sponzorjem in donatorjem, ki so in nas še finančno in moralno podpirajo pri našem delu.
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Hvala, ker nam zaupate že dolga leta.
S posebej za vas pripravljenimi programi,
si bomo tudi v prihodnje prizadevali,
da se boste pri nas počutili lepo.

Z D R A V N I K

Tomaž CAMLEK, dr. med.

Minka MLAKAR, prof.

Pod Plevno 86, 4220 Škofja Loka

VSI MOJSTRI ZA OBNOVO
VA[EGA DOMA NA ENEM MESTU!
Bla`eva ulica 3, 4220 [kofja Loka
e-po{ta: obrtnik@siol.net

I 04/51-84-500 I 041/664-144 I 031/681-275 I www.obrtnik.si I

ADAPTACIJA STANOVANJSKIH
IN POSLOVNIH PROSTOROV HITRA
IN KVALITETNA ADAPTACIJA KOPALNIC

DELOVNI ^AS TRGOVINE od ponedeljka do petka
od 6.00 - 18.00, sobota od 8.00 - 12.00

ORGANI DRUŠTVA
IZVRŠNI ODBOR
predsednica

Izvršni odbor

Silva Žontar

podpredsednica Marija Mančevski
tajnica

Maruša Kržišnik

člani in članice

Ivan Rolih, Draga Galzinja, Tanja Stržinar, Jerneja Bohinc,
Peter Lukan, Ivan Kamenšek, Jože Megušar, Štefka Benedičič

KOMISIJA ZA ŠPORT IN IZLETNIŠTVO
predsednik

Ivan Rolih

članici

Marija Mančevski, Ema Ceferin

NADZORNI ODBOR
predsednica

Marica Mrak

članici

Ema Ceferin, Stanka Bertoncelj

DISCIPLINSKA KOMISIJA
predsednik

Peter Ceferin

člana

Janko Gaber, Minka Lazar

39

