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Oskrba bolnika s sladkorno boleznijo je 
usmerjena na posameznika

Na bolnika usmerjeno 
urejanje glikemije
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Ocenjevanje značilnosti bolnika

• Trenutni življenjski slog
• Pridružene bolezni
• Klinične značilnosti: starost, 

glikiran hemoglobin, teža,
• Vprašanja, kot so motivacija in 

depresija
• Kulturni, socialno-ekonomski 

status

CILJI ZDRAVLJENJA
- Preprečevanje poznih 

zapletov
- Optimizacija kakovosti 

življenja

Na bolnika usmerjeno 
urejanje glikemije
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Upoštevati določene dejavnike, ki 
vplivajo na izbiro zdravljenja

• Individualno določiti ciljni glikiran
hemoglobin, telesno težo, ocena 
nevarnosti za nastanek 
hipoglikemije, ugotavljanje 
morebitnih stranskih učinkov 
zdravil, 
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Skupna odločitev za načrt 
zdravljenja

• Vključevanje, izobraževanje in 
obveščenost

• Želje bolnika
• Učinkovito svetovanje vključuje 

motivacijo, postavljanje ciljev, 
skupne odločitve

• Opolnomočenje bolnika
• Dostop do programa edukacije
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Dogovor o načrtu 
zdravljenja

• Skupaj z bolnikom oblikovati cilje SMART
- SPECIFIČEN – točno opredeljen – Kaj boste 

naredili? 
- MERLJIV – Kako boste merili svoj napredek?
- DOSEGLJIV – Je vaš cilj realen? 
- RELEVANTEN – Ali vas vaš cilj napolni s 

strastjo in pomenom?
- ČASOVNO OPREDELJEN – Ali ste naredili 

stvaren časovni okvir za dosego cilja?
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Izvajanje načrta 
zdravljenja

Bolnika, ki ne izpolnjuje načrta 
in ciljev zdravljenja je potrebno 
obravnavati na 3 mesece do 
napredka.
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Stalno spremljanje 
vključuje

Čustveno stanje in počutje bolnika
Preveriti  učinkovitost zdravljenja; 
glikemijo, težo, glikiran
hemoglobin, RR, lipide
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Pregled  in strinjanje glede 
zdravljenja

Pregled zdravljenja in medsebojni 
dogovor o spremembah.
- Sprememba terapije

CILJI ZDRAVLJENJA
- Preprečevanje poznih 

zapletov
- Optimizacija 
kakovosti življenja
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Oskrba bolnika s sladkorno boleznijo
zahteva temeljito poznavanje
ustreznih znanj in veščin, 

ni dovolj zdravljenje z zdravili, 
pomembno je razumeti vsakega

posameznika in ustvariti spoštljiv
odnos.
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Zaradi tega in prav zato 
smo stopili korak naprej

M P 
B 



M P B 



M P B 

Sestavljen je iz DVEH 
poglavij
• izkušnjo bolezni in zdravja skozi 

vrednote posameznika ter oblikovanje 
stališč do zdravja in bolezni,

• predstavi zdravje kot vrednoto, 
koncept zdravja, koncept kakovosti 
življenja in generiranje zdravja 
oziroma salutogenezo,

• razvoj posameznika od otroštva do 
odraslosti, temeljne osebnostne 
lastnosti, medosebne razlike v splošni in 
čustveni inteligentnosti itn…



Sestavljen je iz DVEH 
poglavij
• opisuje pomen in vlogo usposobljenosti 

zdravstvenih strokovnjakov za izvajanje edukacije, 
• metode in pristopi v procesu edukacije,

kurikulumom edukacije in kompetenčni profil 
edukatorjev. 

• proces samosprejemanja kot alternativo 
samospoštovanju. 

• načrtovanje izobraževalnih programov, učne 
stili, metode in oblike edukacije, opolnomočenje,

• tipologija temperamentov, kognitivno-vedenjsko 
terapijo, uspešno komunikacijo z zahtevnim 
bolnikom, delo v timu in skupini. 

• prepoznavanje depresivnosti, obremenjenosti s 
sladkorno boleznijo in strahu pred 
hipoglikemijo pri bolnikih, ki se zdravijo z 
insulinom.
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Sestavljen je iz PETIH 
poglavij
predstavi temelje učinkovite oskrbe bolnikov, 
osvetli razumevanje bremena bolezni.

• Prvo poglavje opisuje breme bolezni in 
težavnost obravnave. 

• Drugo poglavje je namenjen opisovanju 
komunikacije: verbalne, neverbalne itn….. 

• Tretje poglavje opisuje motivacijo, doseganje 
ciljev...

• Četrto poglavje opisuje stres, soočanje s 
stresnimi dogodki

• Peto poglavje poudarja vlogo in umeščenost
posameznika, okolje v katerem sobiva…. 
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Oskrba bolnika s sladkorno boleznijo je 
usmerjena na posameznika

Obvladovanje sladkorne bolezni 
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