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4000 ur branja, iskanja
1000 ur strokovnega dela
20 strokovnih sodelavcev

14 strokovnjakov
10 institucij

3 leta skupnega dela

1.nacionalna priporočila o 
prehrani in gibanju



NAMEN PRIPOROČIL

1. poenotiti strokovne informacije, ki jih oseba s 
sladkorno boleznijo prejme s strani zdravstvenega 
strokovnjaka

2. zdravstvene strokovnjake opremiti s preverjenimi  in 
strokovnimi informacijami v poplavi nepreverjenih 
in tržno naravnanih

3. postaviti strokovne informacije pred lastna 
prepričanja (preprečevanje subjektivizma, 
avtoritativnosti in stigmatiziranja)

4. razbremenjevanje oseb s sladkorno boleznijo



IZPOSTAVLJAMO

• Nobena hrana ni prepovedana,

• bolj pomembna je KOLIČINA kot VRSTA,

• svetovanje se prilagodi življenjskemu slogu  in željam 
osebe s sladkorno boleznijo,

• jasno je opredeljeno, kdo in kdaj lahko svetuje o 
prehrani ob sladkorni bolezni tipa 2,

• ukinja se izraz dieta,

• za prehransko svetovanje se uvaja nov izraz –
prehranska terapija.





Koliko obrokov naj bo?

ZDRAVLJENJE Zajtrk Dop.

malica

Kosilo Pop. 

malica

Večerja

Nefarmakološko zdravljenje   ()

Metformin   ()

Dolgodelujoča sulfonilsečnina     

Kratkodelujoča sulfonilsečnina/repaglinid   ()

Akarboza   ()

Zaviralci DPP-4   ()

Zaviralci SGLT2 kanalčkov   ()

Agonisti GLP1 receptorjev   ()

Kratkodelujoči inzulinski analog*   ()

Bazalni inzulin   ()

Inzulinska mešanica dolgega in kratkega inzulina zjutraj    ()

Inzulinska mešanica dolgega in kratkega inzulina zvečer  () 

Inzulinska mešanica dolgega in kratkega inzulina zjutraj in zvečer    

Inzulinska mešanica dolgega in kratkega inzulina 3x dnevno     









Kako je torej z banano?



leto 1939…





2 dcl mleka

150 g jabolko

90 g črnega kruha

6 g masla

1 PE mlečnih izdelkov

1 PE sadja

3 PE škrobnih ž.

1 PE maščobe

leto 1959 …



in kaj nam prinaša leto 2020…



Ste že obiskali 
kakšno 

izobraževanje o 
sladkorni bolezni?

Kako poteka 
vaš dan?

Kaj imate radi, 
kakšna hrana 
vam je všeč?

Vam takšen 
zajtrk 

ustreza?



Priporočila so dostopna na v PDF: www.obvladujmosladkorno.si


