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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
Topolšica, 31. maj 2014 - Zveza društev diabetikov Slovenije in koordinativna skupina za izvajanje 
Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni pri ministrstvu za zdravje sta danes v 
okviru 19. Športno-rekreativnega srečanja diabetikov Slovenije pripravila novinarsko konferenco o  
vlogi in pomenu referenčnih ambulant za obladovanje sladkorne bolezni. 
 
Referenčne ambulante (RA) so oblika ambulant družinske medicine, kjer v timu zdravnika 
družinske medicine in medicinske sestre polovico delovnega časa sodeluje tudi diplomirana 
medicinska sestra, ki prevzame izvedbo preventivnih pregledov ter vodenje parametrov stabilnih 
kroničnih bolnikov. Prve RA so začele delovati  1. 4. 2011, danes pa je v Sloveniji že 352 
referenčnih ambulant družinske medicine. Razporejene so po vsej Sloveniji in v vseh slovenskih 
regijah, seznam pa je mogoče najti na straneh ministrstva za zdravje. Za delo z bolniki s sladkorno 
boleznijo ali velikim tveganjem zanjo je bilo doslej usposobljenih približno 230 diplomiranih 
medicinskih sester iz vse Slovenije. 
 
RA so nam omogočile bolj sistematično in učinkovitejše spremljanje oseb v vsej populaciji 
družinskega zdravnika. V letu 2012 smo registrirali 31.800 zdravih z dejavniki tveganja, to je oseb, 
pri katerih je preventiva in spodbuda k spremembi življenjskega sloga potencialno najbolj 
učinkovita. RA pa prispevajo tudi k boljšemu in zgodnejšemu odkrivanju kroničnih nenalezljivih 
bolezni, saj smo leta 2012 odkrili več kot 10.000 novih kroničnih bolnikov, od tega pa je bilo največ 
bolnikov z novo odkrito sladkorno boleznijo (2442). 
 
V RA tako lahko pristopamo k preventivi prej in bolj učinkovito, saj je pregledov deležna že mlajša 
populacija, kjer je spodbuda k spremembi nezdravega ali ohranitvi zdravega življenjskega sloga 
bolj učinkovita in prinaša boljše rezultate. S svetovanjem in zdravstveno vzgojo lahko diplomirane 
medicinske sestre zdrave osebe, ki že imajo dejavnike tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih 
bolezni, usmerijo in spodbudijo k spremembam, ki bodo morda preprečile ali zakasnile nastop 
izražene kronične bolezni. Zgodnejše odkrivanje sladkorne bolezni nam omogoča, da izboljšamo 
nadzor nad boleznijo v zgodnjih fazah ter upočasnimo napredovanje sladkorne bolezni. Ker bolniki 
začnejo prej nadzorovati nivo svojega krvnega sladkorja, lahko odložimo nastop potrebe po 
zdravljenju z zdravili ter odložimo nastop poznih zapletov, ki pomembno prispevajo ne samo k 
umrljivosti, temveč tudi k slabši kakovosti življenja sladkornih bolnikov.  
 
Sladkorna bolezen sodi med kronične bolezni, ki zaradi svoje pogostnosti, zahtevne in 
kompleksne obravnave predstavlja velik javnozdravstveni problem. Za uspešno obvladovanje 
bolezni je potrebno usklajeno delovanje celotne družbe in zdravstvenega sistema. Nacionalni 
program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020 predstavlja podlago za preprečevanje, 
zgodnje odkrivanje in zdravljenje sladkorne bolezni ter spremljanje izobraževanja na tem področju. 
V štirih letih smo v povezavi z več partnerji, ki sodelujejo v nacionalnem programu, izvedli mnogo 
aktivnosti na področju spremljanja in ozaveščanja o sladkorni bolezni, področju strokovnega 
povezovanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev za boljšo obravnavo bolnikov s sladkorno 
boleznijo. 
 
Diplomirana medicinska sestra je postala del tima RA in prevzela naloge, ki jih opravlja v skladu s 
svojimi pristojnostmi. Po podatkih avtorice Žitnik-Šircelj (2013) je dokazano, da medicinske sestre 



z več znanja porabijo več časa za pogovor in svetovanje bolnikov, kar pomeni večjo zadovoljstvo 
bolnikov pri obravnavi in da lahko kronične bolnike samostojno vodijo le tiste medicinske sestre, ki 
so opravile dodatna izobraževanja.  
 
V programu za obvladovanje sladkorne so diplomirane medicinske sestre usposobljene za 
izvajanje preventivnih pregledov, vključno s promocijo zdravja, ki je ključen element pri 
preprečevanju sladkorne bolezni. Prepoznavajo osebe z visokim tveganjem za sladkorno bolezen 
tipa 2 med opredeljeno populacijo, koordinirajo in delno izvajajo njihovo oskrbo ter koordinirajo 
oskrbo bolnika s sladkorno boleznijo in so skrbnice letne ocene stanja bolezni. Poleg tega 
dioplomirane medicinske sestre izvajajo kratko edukacijo bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki 
se zdravijo z nefarmakološkimi ukrepi in zdravili za perooralno uporabo, ter usmerjajo bolnika z 
dodatno edukacijo, izvajajo tudi presejalni test za diabetično nogo ter načrtovane obiske in vodijo 
bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2, ki stabilno dosegajo cilje zdravljenja , ki jih določi zdravnik. 
 
Potrditev našega dela poleg dobrih rezultatov pomeni tudi zadovoljstvo bolnikov s to obliko dela. 
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