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Število zdravljenih diabetikov in njihova terapija 
v obdobju 2005 – 2019

116.543

- V zadnjem desetletju je letna stopnja rasti oseb s SB na terapiji 2 – 3 %.



Skupni izdatki za zdravila na recept in za SB v 
obdobju 2010 - 2019

- Izdatki za zdravila za SB na recept so v letu 2019 znašali 36,2 mio. eur.

- Delež izdatkov za zdravila za SB je v letu 2010 znašal 5,5%, v 2019 6,8%.



Poraba zdravil za SB v DID (DDD/1000 preb./dan) 
v obdobju 2010 - 2019



Predpisi zdravil za SB v 2. kvartalu 2020
(koliko različnih zdravil za SB so prejeli zavarovanci v 3 mesecih)



Seznam izdaj zdravil za SB osebi, ki je prejela 9 učinkovin v Q2 2020

Zdravilo Datum izdaje Št. pakiranj

Forxiga 10 mg tbl. 28x 3.1.2020 1

Gliclada 60 mg tbl. 90x 3.1.2020 2

Insulatard FlexPen 100 i.e./ml peresnik 3 ml 5x 3.1.2020 3

Janumet 50 mg/1000 mg tbl. 56x 3.1.2020 3

Forxiga 10 mg tbl. 28x 6.1.2020 2

Aglurab 1000 mg tbl. 60x 10.2.2020 3

Xultophy 100 enot/ml + 3,6 mg/ml peresnik 3 ml 3x 10.2.2020 1

Xultophy 100 enot/ml + 3,6 mg/ml peresnik 3 ml 3x 17.3.2020 1

Xultophy 100 enot/ml + 3,6 mg/ml peresnik 3 ml 3x 16.4.2020 1

Forxiga 10 mg tbl. 28x 5.5.2020 3

Gliclada 60 mg tbl. 90x 5.5.2020 2

Insulatard FlexPen 100 i.e./ml peresnik 3 ml 5x 5.5.2020 3

Janumet 50 mg/1000 mg tbl. 56x 5.5.2020 3

Xultophy 100 enot/ml + 3,6 mg/ml peresnik 3 ml 3x 20.5.2020 2

Jardiance 10 mg tbl. 30x 27.5.2020 1

Levemir 100 e./ml peresnik 3 ml 5x 27.5.2020 1

Insulatard FlexPen 100 i.e./ml peresnik 3 ml 5x 4.7.2020 3

Gliclada 60 mg tbl. 30x 8.7.2020 6

Levemir 100 e./ml peresnik 3 ml 5x 8.7.2020 2

Synjardy 5 mg/1000 mg tbl. 60x 8.7.2020 3

Levemir 100 e./ml peresnik 3 ml 5x 1.9.2020 2

SKUPAJ 48

- 3 bazalni inzulini
- 2 zaviralca SGLT2
- 1 analog GLP-1
- 1 zaviralec DPP-4
- 1 sulfonilsečnina
- 1 metformin

- Nekaj teh 
- predpisov je bilo 
na obnovljive Rp



Sporočila

• Rast števila oseb s SB, ki prejemajo zdravila, je v zadnjih letih nekoliko nižja kot v prejšnjem desetletju.

• Delež izdatkov za zdravila za SB med vsemi zdravili se povečuje.

• Nova zdravila za SB omogočajo intenzivnejše zdravljenje, a prinašajo več tveganja za polifarmakoterapijo.

• Zato je potrebno nova zdravila uvajati preudarno, z jasnimi napotki bolnikom.

• Staro zalogo zdravila, ki se menja, je potrebno porabiti do kraja, šele nato bolnik prične jemati novega. 

• Zdravnik, ki uvede novo zdravilo namesto drugega, mora zapreti odprte obnovljive recepte zdravil, ki jih 

ukinja; če to ni v njegovi pristojnosti, prosi osebnega zdravnika, da to naredi. Vsako menjavo tudi obrazloži 

v izvidu! (Osebni zdravnik lahko zapre vse odprte recepte, tudi tiste, ki jih predpišejo drugi zdravniki, 

napotni zdravniki pa le svoje).

• Polifarmakoterapija prinaša veliko dodatnih tveganj in nepotrebne dodatne izdatke, zato je vedno 

potrebno predpisovati zdravila z mislijo na njihovo optimizacijo, bolnikove zmožnosti ter prioritete.



Hvala za pozornost!


