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SUBJEKTIVNA OCENA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA OSEB S SLADKORNO BOLEZNIJO 
TIPA 2 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 
 
POVZETEK 
 
Sladkorna bolezen tipa 2 zaradi svojih posebnosti pomembno vpliva na življenjski slog 
posameznika, saj zahteva določene prilagoditve v vsakodnevnem življenju. Pri neustreznem 
zdravljenju in napredovanju bolezni se lahko pojavijo dodatni zapleti, kar izrazito vpliva na 
zaznano kakovost življenja posameznega bolnika. Preventiva pred sladkorno boleznijo tipa 2 
in pred dodatnimi težavami pri napredovanju bolezni je tudi gibalna/športna aktivnost.  
 
Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja povezava med subjektivno oceno zaznane 
kakovosti življenja in redno gibalno/športno aktivnostjo bolnikov s sladkorno boleznijo  
tipa 2. Zanimalo nas je tudi, kako se zaznana kakovost življenja po postavitvi diagnoze 
spreminja. Razlike med gibalno/športno aktivnimi in neaktivnimi osebami smo preverili za štiri 
področja kakovosti življenja: splošno zdravstveno stanje, socialno-ekonomski status, psihično 
zadovoljstvo in zadovoljstvo z družino. Rezultate smo pridobili s pomočjo vprašalnika Indeks 
kakovosti življenja bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2.  
 
V raziskavi je sodelovalo 43 oseb s sladkorno boleznijo tipa 2, starih od 19 do 65 let. Razdelili 
smo jih v dve skupini. V prvi skupini so bile redno gibalno/športno aktivne osebe (N = 27), v 
drugi skupini pa osebe, ki niso redno gibalno/športno aktivne (N = 16). Kriterij za 
gibalno/športno aktivnost je bil vsaj 90 minut katerekoli gibalno/športne aktivnosti (npr. hoja, 
tek, plavanje) na teden. Povprečen čas od postavitve diagnoze je bil 8,38 leta (SD = 6,82).  
 
Rezultati srednjih vrednosti so pokazali, da gibalno/športno aktivni posamezniki višje 
ocenjujejo kakovost življenja, vendar razlike med skupinama niso statistično pomembne. 
Največje razlike v srednjih vrednostih so se pokazale na področju splošnega zdravstvenega 
stanja (M1 = 18,08; M2 = 17,57), manjše na področju socialno-ekonomskega statusa  
(M1 = 20,18; M2 = 19,38) in psihičnega zadovoljstva (M1 = 19,20; M2 = 18,51), najmanjše 
na področju zadovoljstva z družino (M1 = 21,65; M2 = 21,21). Na nobenem od štirih področjih 
razlike niso bile statistično pomembne. Ugotovili smo šibko pozitivno povezavo med časom 
od postavitve diagnoze in zaznano kakovostjo življenja, vendar povezava ni statistično 
pomembna (p = 0,06).  
 
Največje razlike med skupinama so se pojavile na področju splošnega zdravstvenega stanja, 
saj gibalna/športna aktivnost najbolj neposredno vpliva na fizično dobro počutje posameznika. 
Na ostalih področjih imajo pri oceni kakovosti življenja lahko velik vpliv nekateri drugi 
dejavniki, kot so posameznikova prepričanja, pretekle izkušnje, trenutne okoliščine (npr. 
ločitev, trenutna finančna situacija ipd.), ki niso direktno povezani s sladkorno boleznijo. 
Udeležence bi bilo smiselno spremljati dalj časa in jih spodbuditi k povečani gibalni/športni 
dejavnosti, nato pa primerjati samoocene kakovosti življenja. 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: sladkorna bolezen, kakovost življenja, gibalna/športna aktivnost
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SELF-REPORTED QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES  
The University of Ljubljana, Faculty of Education, 2019 
 
ABSTRACT 
 
Type 2 diabetes has a significant influence on the individual's lifestyle due to its specificity, as 
it requires certain adjustments in everyday life. Inadequate treatment and progression of the 
disease may lead to additional complications, which significantly affect the perceived quality 
of life of an individual patient. Prevention against type 2 diabetes and additional problems in 
the progression of the disease is also physical/sports activity. 
 
The purpose of the study was to determine whether there is a correlation between the self-
reported perceived quality of life and the regular physical/sports activity of patients with type 
2 diabetes. We were also interested in how the perceived quality of life is changing after the 
diagnosis. We examined the differences between physically active and inactive people for four 
fields of quality of life: general health, socio-economic status, mental contentment and family 
contentment. The results were obtained using the Quality of Life Index for patients with type 
2 diabetes. 
 
The study involved 42 people with type 2 diabetes, aged 19 to 65 years. We divided them into 
two groups. In the first group, there were regularly physical/sports active people (N = 27), 
while in the second group they were people who were not regularly physical/sports active (N 
= 16). The criterion for physical/sports activity was at least 90 minutes of any physical/sports 
activity (e.g. walking, running, swimming) per week. The average time since diagnosis was 
8.38 years (SD = 6.82). 
 
The results of median values showed that physically active individuals are more likely to 
evaluate the quality of life higher, but the differences between the groups are not statistically 
significant. The greatest differences in median values have been shown in the general health 
situation (M1 = 18.08, M2 = 17.57), small differences in the field of socioeconomic status (M1 
= 20.18; M2 = 19.38) and psychological contentment (M1 = 19.20; M2 = 18.51), and the 
smallest differences in the field of family contentment (M1 = 21.65; M2 = 21.21). In none of 
the four fields, the differences were statistically significant. We found a weakly positive 
correlation between the time since the diagnosis and the perceived quality of life, but the 
correlation is not statistically significant (p = 0.06). 
 
The biggest differences between the two groups appeared in the field of general health 
situation, because the physical/sports activity has the most direct impact on an individual’s 
physical wellbeing. In other fields, there are other factors, which do not have a direct 
connection with diabetes, that can have a big impact on the evaluation of the quality of life 
(e.g. divorce, financial situation etc.). It would make sense to monitor the participants of the 
study for a longer time and encourage them to take part in more physical/sport activity, and 
then compare the self-evaluation of the quality of life. 
	
	
	
	
	
	
Key words: diabetes, quality of life, physical/sports activity 
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1 Uvod 
 
Sladkorna bolezen je presnovna bolezen, pri kateri se zaradi nepravilnega izločanja ali 
delovanja inzulina pojavlja stalno zvišana raven sladkorja v krvi. Sladkorna bolezen tipa 2 je 
bistveno bolj razširjena kot sladkorna bolezen tipa 1, običajno prizadene starejše osebe in je 
vse pogosteje posledica nezdravega načina življenja. Prvi znaki sladkorne bolezni tipa 2 so po 
navadi prikriti, poleg zvišane ravni sladkorja v krvi se pojavljajo tudi žeja, povečano izločanje 
urina, povečan apetit, srbež in vrtoglavica (Koselj, 1998). Način zdravljenja oziroma vodenja 
sladkorne bolezni zahteva dobro bolnikovo samokontrolo. Oseba si mora redno meriti količino 
sladkorja v krvi in glede na rezultate prilagajati svojo prehrano ter določena zdravila (tablete, 
inzulin). 
 
Sladkorna bolezen tipa 2 korenito poseže v življenje posameznika, saj zahteva spremembo 
življenjskega sloga in prilagajanje na različnih področjih. Bolniki morajo pogosto povsem 
spremeniti način prehranjevanja (izločanje rafiniranega sladkorja, soli, redni obroki ipd.)  
in ob izrednih dogodkih (rojstni dnevi, zabave) regulirati vnos sladkorja z zdravili. Posebna 
pozornost se namenja zmanjšanju oziroma ohranjanju telesne teže in izbiri primerne gibalne 
aktivnosti. Bolnik mora biti vedno pripravljen na izredne razmere (hipo/hiperglikemija). 
Priporočljivo je, da so tudi njegovi bližnji seznanjeni z boleznijo in ustreznim ukrepanjem,  
če nastopijo težave. Nadzorovanje ravni sladkorja v krvi od bolnika zahteva določeno mero 
spretnosti in samodiscipline. Pri poznem odkritju bolezni ali neupoštevanju priporočil 
strokovnjakov prihaja ob napredovanju bolezni do kroničnih zapletov, kot so bolezni ledvic, 
bolezni srca in ožilja, slabšanje vida, težave s stopali. Vsak dodaten zaplet še bolj poseže  
v kakovost bolnikovega življenja, saj zahteva novo zdravljenje in terapije ter prilagoditve  
v vsakodnevnem življenju. 
 
Ocenjevanje kakovosti življenja je pomembno v procesu podpore in pomoči obolelim  
s sladkorno boleznijo tipa 2. Posameznikova samoocena nam omogoča lažje razumevanje 
vpliva bolezni na njegovo življenje z njegove perspektive in ponuja področja, kjer potrebuje 
svetovanje, podporo in pomoč. Na ta način lahko proces svetovanja in vodenja bolj 
individualiziramo. 
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2 Teoretični del 
 
2.1 Sladkorna bolezen 
 
2.1.1 Definicija 
	
Sladkorna bolezen spada v skupino presnovnih bolezni, katerih skupni imenovalec je kronična 
hiperglikemija oziroma stalno zvišana raven sladkorja v krvi. Vzrok za to je pomanjkljivo 
izločanje inzulina ali njegovo nepravilno delovanje ali pa oboje skupaj. Hiperglikemija 
povzroča moteno presnovo ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin,  
lahko pa vodi tudi v okvaro, motnjo ali celo odpoved organov (najpogosteje oči, ledvic, živcev, 
srca in ožilja) (Koselj, 1998). 
 
Na spletni strani Društva diabetikov Slovenije najdemo podatek iz leta 2003, da na svetu živi 
194 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo, v Evropi 30 milijonov. V letu 2011 je imelo 
sladkorno bolezen 8,3 % prebivalcev, starih od 20 do 79 let (Sami, Ansari, Butt in Ab Hamid, 
2017). V Sloveniji naj bi imelo sladkorno bolezen kar 8 % prebivalcev. Podatek  
o prevalenci iz leta 1998, ki ga navaja Koselj (1998), je 3,85 %, kar kaže na trend izrazitega 
naraščanja bolnikov s sladkorno boleznijo. Po napovedih naj bi imelo do leta 2030 sladkorno 
bolezen 9,9 % prebivalcev (Sami idr., 2017). 
 
2.1.2 Tipi sladkornih bolezni 
 
Poznamo 4 tipe sladkorne bolezni: sladkorna bolezen tipa 1, sladkorna bolezen tipa 2,  
drugi tipi in nosečniška sladkorna bolezen. V nadaljevanju bom predstavila predvsem sladkorni 
bolezni tipa 1 in 2, ki sta najbolj pogosti. 
 
Sladkorna bolezen tipa 1 
 
Poznamo dva tipa sladkorne bolezni tipa 1: imunsko povzročeno sladkorno bolezen in 
idiopatično sladkorno bolezen. Pogostejša je prva, kjer gre za to, da se izločanje inzulina iz 
trebušne slinavke zmanjša ali celo popolnoma preneha. Tak odziv je posledica motnje  
v delovanju imunskega sistema, ki napade lastne celice (Kaloper, 2007; Koselj, 1998; 
Medvešček in Pirc, 1991). 
 
Sladkorna bolezen tipa 1 je veliko manj pogosta kot sladkorna bolezen tipa 2. Justinek (2015) 
navaja, da je med sladkornimi bolniki le 4 % oseb s sladkorno boleznijo tipa 1, medtem ko 
Kaloper (2007) opisuje, da v Sloveniji na leto zboli okoli 50 otrok in mladostnikov, skupno pa 
ima to bolezen 10 % bolnikov s sladkorno boleznijo. Bolnik brez vsakodnevnega dodajanja 
inzulina z injekcijami umre, zato bolezen imenujemo tudi od inzulina odvisna sladkorna 
bolezen. Pogosteje zbolijo otroci in mladostniki, pogosteje pa se pojavlja tudi  
pri osebah, ki imajo sladkorno bolezen v družini. Tveganje v splošni populaciji Kaloper (2007) 
ocenjuje na 0,3–0,4 %, medtem ko se pri bratih, sestrah, starših in drugih potomcih poveča na 
5–6 %. Največja verjetnost je pri enojajčnih dvojčkih (znaša kar 40 %). Pogost primer, da zboli 
samo eden od dvojčkov, pa nakazuje, da so vzrok za bolezen tudi raznoliki dejavniki iz okolja, 
ki pa jih znanstveniki še ne znajo ustrezno razložiti. Pri dedovanju je pomembno, kateri od 
staršev ima sladkorno bolezen, v družini pa se pogosto pojavljajo tudi različne druge 
avtoimunske bolezni (npr. celiakija, vnetje ščitnice, alergija na penicilin ipd.) (Justinek, 2015). 
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Sladkorna bolezen tipa 2 
 
Sladkorno bolezen tipa 2 imenujemo tudi od inzulina neodvisna sladkorna bolezen in je 
najpogostejša oblika sladkorne bolezni (ima jo 90–95 % bolnikov s sladkorno boleznijo). 
Začetek je po navadi počasen, večina bolnikov se odkrije naključno ob ugotovljeni zvišani 
ravni sladkorja v krvi. Znaki so namreč manj opazni kot pri prvem tipu bolezni, pri poznem 
odkritju pa obstaja večje tveganje, da so se že razvili dodatni zapleti (Zaloker in Zaloker, 2015). 
 
Pri tej obliki bolezni se inzulin proizvaja normalno, lahko ga je celo preveč, vendar je telo 
odporno proti njegovemu delovanju. Bolezen se v večji meri pojavlja pri starejših ljudeh,  
v večjem odstotku pri ženskah (55 %) (Medvešček in Pirc, 1991; Koselj, 1998). V zadnjem 
času vztrajno narašča število mladih, ki obolevajo za to boleznijo. Pogosto je posledica 
nezdravega načina življenja. Kaloper (2007) ugotavlja, da ima kar 80 % bolnikov  
s sladkorno boleznijo tipa 2 preveliko telesno težo. Bolezen je hkrati tudi genetsko pogojena. 
 
2.1.3 Diagnosticiranje 
 
Za določitev sladkorne bolezni odčitavamo vrednost glukoze v krvi. Koselj (1998) navaja 
vrednosti nad 7,00 mmol/l na tešče ali nad 11,1 mmol/l po obroku, za potrditev bolezni pa sta 
vedno potrebna dva rezultata. Če je vrednost glukoze v krvi mejna (med 6,1 in 7,00 mmol/l), 
je treba opraviti obremenilni test za glukozo (OGTT). OGTT poteka tako, da oseba na tešče 
zaužije določeno količino glukoze, nato pa v dogovorjenih časovnih razmikih določamo raven 
sladkorja v krvi. Če ima oseba na tešče raven sladkorja več kot 8 mmol/l oziroma po 
obremenitvi z glukozo čez 2 uri več kot 11 mmol/l, se jo prepozna kot sladkornega bolnika 
(Sladkorna bolezen, priročnik za bolnike, 1987). Ameriško diabetološko združenje pa navaja 
kot priporočeno vrednost glukoze v krvi 4,2–7,2 mmol/l na tešče in manj kot 10 mmol/l  
po obroku (Zaloker in Zaloker, 2015). 
 
Drugi del preiskave zahteva določanje ravni sladkorja in acetona v urinu. Zdravi ljudje običajno 
nimamo glukoze v urinu, pri sladkornih bolnikih pa ob vrednosti krvnega sladkorja nad 10 
mmol/l najdemo pozitivno reakcijo na glukozo (Sladkorna bolezen, priročnik za bolnike, 
1987). 
 
Preiskave se po navadi opravijo v zdravstvenem domu oziroma v biokemičnem laboratoriju. 
Poznamo pa tudi t. i. hitre metode, ki že dajejo dovolj zanesljive rezultate, da posumimo na 
sladkorno bolezen. Tako poznamo diagnostične trakove, ki se ob stiku s kapljico krvi obarvajo, 
nato pa na barvni skali odčitamo vrednost glukoze v krvi. Enaki trakovi obstajajo za 
prepoznavanje glukoze in acetona v krvi (Sladkorna bolezen, priročnik za bolnike, 1987). 
 
Poleg preverjanja glukoze se pri sladkorni bolezni pojavljajo tudi drugi simptomi in znaki, kot 
so žeja, hujšanje, povečano izločanje urina (poliurija), motnje vida, srbež, povečan apetit, 
izsušenost (dehidracija) in vrtoglavica (Koselj, 1998). Predvsem pri sladkorni bolezni tipa 2 
znaki pogosto niso tako očitni, zato se bolezen odkrije pozno. V knjigi Sladkorna bolezen, 
priročnik za bolnike (1987) najdemo podatek, da veliko bolnikov kot prvi znak sladkorne 
bolezni dobi različne kožne bolezni (npr. furunkuloza, impetigo) ali pa se pri njih pogosto 
pojavljajo nerazložljive okužbe dihal. Velikokrat se sladkorna bolezen odkrije povsem 
naključno, ker zaradi daljšega trajanja povzroči določene okvare, zaradi katerih nato bolnik 
obišče zdravnika. Zobozdravniki na primer prepoznajo okvare zobovja in kronična vnetja 
dlesni, lahko pride do okvare oči, ledvic ali motenj potence. 
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Ravno zaradi opisanih težav poznega odkrivanja bolezni je zelo pomembno pravočasno 
opozarjanje in odkrivanje. V te namene večkrat na leto potekajo različne detekcijske akcije, 
kjer se naključnim osebam testira urin na sladkor ali pa se preverja glukozo v krvi na tešče in 
po obroku. Na ta način lahko odkrijemo veliko sladkornih bolnikov v začetni fazi bolezni in 
jim omogočimo ustrezno zdravljenje (Sladkorna bolezen, priročnik za bolnike, 1987). Zaloker 
in Zaloker (2015) navajata, da kar polovica oseb s sladkorno boleznijo ne ve, da jo ima. Ta 
podatek je še posebej zaskrbljujoč in izrecno kaže na pomen zgodnjega odkrivanja prek 
različnih detekcijskih pregledov in akcij. 
 
2.1.4 Načini zdravljenja in terapije 
 
Večina avtorjev (Kaloper, 2007; Medvešček in Pirc, 1991; Ruhland, 1998; Medvešček in 
Pavčič, 2009; Zaloker in Zaloker, 2015) kot najpomembnejše stebre zdravljenja navajajo 
samokontrolo, dieto oziroma pravilno prehrano ter zdravljenje s tabletami. 
 
Samokontrola 
 
Samokontrola pomeni sposobnost bolnika, da sam opravlja sprotne meritve krvnega sladkorja 
in na podlagi izvidov ustrezno ukrepa (temu rečemo tudi samovodenje). Cilj samokontrole je 
torej, da iz dobljenih rezultatov odredimo ustrezno zdravljenje in s tem bolniku omogočimo 
samostojno življenje oziroma ga opolnomočimo za samostojno skrb za bolezen (Ruhland, 
1998; Medvešček in Pavčič, 2009). Samokontrola naj bi bolniku pomagala identificirati 
obdobja hipoglikemije, hiperglikemije in morebitne znake napredovanja bolezni oziroma 
dodatnih zapletov. Najpomembnejšo vlogo ima predvsem pri bolnikih, ki se zdravijo  
z inzulinom (Malanda, Bot in Nijpels, 2013). 
 
Način izvajanja samokontrole se razlikuje, če se bolnik zdravi z inzulinom ali s tabletami.  
Pri zdravljenju z inzulinom naj bi si bolnik meril krvni sladkor večkrat na dan, glede na izbrano 
inzulinsko shemo. Pri najpogostejši bazalno-bolusni shemi je treba meritve izvajati pred 
vsakim obrokom (predvidoma 4-krat na dan). Ob meritvah naj bi si bolnik napravil celodnevni 
profil krvnega sladkorja in tako dobil vpogled v vrednosti krvnega sladkorja  
v obdobju 24 ur. Profil bolniku da informacijo, ali je odmerjanje inzulina ustrezno ali pa so 
morebiti potrebni popravki. Pri bolniku, ki se ne zdravi z inzulinom, je samokontrola 
preprostejša. Zadostujejo meritve do enkrat na teden, pri spremembah v zdravljenju  
(npr. uvedba novih tablet) pa morajo biti seveda pogostejše. V obeh primerih bolnik napravi 
izredne meritve, kadar se slabo počuti, pri hipoglikemiji in okužbah (Medvešček in Pavčič, 
2009). 
 
Testne trakove za meritev sladkorja v krvi so danes skoraj popolnoma zamenjali posebni 
merilniki za osebno uporabo. Pred meritvijo si je treba temeljito umiti roke in jih dobro osušiti. 
Nato se bolnik zbode s sprožilno napravo in oblikuje kapljico krvi, v katero pomoči konico 
testnega lističa ter počaka na rezultat (Zaloker in Zaloker, 2018). 
 
Kot je bilo že omenjeno, je ključnega pomena, da bolnik na podlagi rezultata meritve ustrezno 
ukrepa. Samovodenje ne pomeni zgolj spremljanje zvišanega krvnega sladkorja, ampak tudi 
drugih dejavnikov tveganja, npr. krvnega tlaka in maščob v krvi. Pri bolnikih,  
ki se zdravijo s tabletami, je treba poudariti, da se samostojno spreminjanje odmerka zdravil 
na podlagi samokontrole odsvetuje. Nujno je potreben posvet z zdravnikom, samovodenje pa 
je zgolj orodje za spremljanje bolezni. V zadnjem času se pojavljajo polemike glede ustreznosti 
in smiselnosti samokontrole pri takih bolnikih. Malanda idr. (2012) so ugotovili, da pri teh 
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bolnikih samokontrola ni imela nobenega učinka na urejenost krvnega sladkorja. Pri 
zdravljenju s tabletami se zelo redko pojavljajo hipoglikemije, zato samokontrola nima 
pomembnega učinka niti na tem področju. Malanda idr. (2013) opozarjajo tudi na visoke 
stroške, ki so povezani z omogočanjem samokontrole bolnikom s sladkorno boleznijo, ki se 
zdravijo s tabletami (sprožilne naprave, trakovi, merilniki). Glede na majhne učinke 
samokontrole na zdravljenje oziroma spremljanje bolezni se tako pojavlja upravičen dvom o 
smiselnosti samokontrole pri takih bolnikih. 
 
Pri bolnikih, ki se zdravijo z inzulinom, je samovodenje bistveno večjega pomena. V obdobju 
uvajanja inzulinskega zdravljenja je pomembno predvsem za ugotavljanje standardnih 
odmerkov inzulina za posameznega bolnika. Postopek ugotavljanja odmerkov, pri katerih bo 
krvni sladkor dobro urejen cel dan, po navadi traja od 3 do 6 mesecev. Kasneje samovodenje 
služi za preverjanje obstoječe sheme oziroma ugotavljanje ustreznosti ustaljenih standardnih 
odmerkov. Prehrana, življenjski slog, povečan stres in pa seveda napredovanje bolezni vplivajo 
na spremenjene potrebe po inzulinu, zato je po določenem času nujno potrebno preveriti 
ustreznost oziroma učinkovitost izbrane sheme. Pri tem je pomembno, da ima bolnik ob 
meritvah standardno prehrano in da je gibalno/športno aktiven. Samovodenje zajema tudi 
sprotno prilagajanje odmerkov pri obilnejših obrokih, intenzivnejši telesni aktivnosti, med 
dopustom ipd. S povečanjem odmerka inzulina bolnik krvni sladkor zniža, z manjšim 
odmerkom ali z odmerkom več časa pred obrokom pa se bo krvi sladkor zvišal. S pravili in 
navodili za uravnavanje odmerkov (količina enot) se bolnik seznani v okviru izobraževanja  
v začetku zdravljenja (Medvešček in Pavčič, 2009). 
 
Pravilna prehrana 
 
Vnos hrane v telo je močno povezan s tveganjem za debelost, pri čemer pa ne gre samo za 
količino zaužite hrane, temveč tudi za njeno sestavo in kakovost. Khatib (2004 v Sami idr., 
2017) poroča o več raziskavah, ki potrjujejo povezanost velike količine zaužitega sladkorja s 
pridobljeno sladkorno boleznijo, nekatere raziskave pa ugotavljajo tudi povezanost velikega 
vnosa ogljikovih hidratov in maščob s pridobljeno boleznijo. Velike količine rdečega mesa, 
sladkarij in ocvrte hrane povečujejo možnost za razvoj tolerance proti inzulinu (Sami idr., 
2017). Uživanje sadja in zelenjave, ki je bogata s hranili, vlakninami in antioksidanti, 
zmanjšuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni. Zbrani podatki nakazujejo na resno potrebo 
po spremembi življenjskega sloga in promoviranju zdravega prehranjevanja. 
 
Pri navajanju bolnika na ustrezne prehranjevalne navade je ključno ustrezno izobraževanje in 
informiranje (Backman, Haddad, Lee, Johnston in Hodgkin, 2002; Savoca in Miller, 2001; 
Primada, Kritpracha in Thaniwattananon, 2013). Posameznik z veliko znanja o zdravi prehrani 
bo to znanje bolj verjetno uporabil tudi v vsakdanjem življenju in bo lažje sledil priporočilom 
(Sami idr., 2017). Pri načrtovanju ustrezne prehrane morajo strokovnjaki vedno upoštevati 
kulturno ozadje bolnika, njegova prepričanja in vrednote (Sami idr., 2017). Asif (2014) 
poudarja, da mora biti načrt prehrane oziroma dieta vedno prilagojena posamezniku in da mora 
pri tem upoštevati njegovo starost, spol, težo, zdravstveno stanje ipd. Cradock idr. (2017) 
poudarjajo, da gre pri zdravljenju oziroma obvladovanju bolezni pravzaprav za spreminjanje 
vedenja. Učinkovite tehnike za spreminjanje vedenja vključujejo navodila, kako se vesti, prikaz 
vedenja, ustrezen trening izbranega vedenja in akcijsko načrtovanje (prav tam). 
 
Namen zdravljenja oziroma uravnavanja sladkorne bolezni s pravilno prehrano je doseganje 
optimalne ravni sladkorja v krvi in optimalne vrednosti lipidov, vzdrževanje primerne ravni 
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energije za vsakodnevno življenje, preprečevanje napredovanja bolezni in zapletov ter 
izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja (Asif, 2014). 
 
Ustrezna prehrana za bolnika s sladkorno boleznijo je sestavljena iz vsakodnevnega uživanja 
sadja in zelenjave in jedi z malo maščobami, ribe, oreški, stročnice in perutnina so dovoljeni v 
manjših količinah, rdeče meso pa se odsvetuje. Asif (2014) predstavi naslednje smernice za 
ustrezno prehrano: 

– zaužiti ogljikovi hidrati naj bodo v obliki škroba (npr. koruza, riž, fižol, kruh, krompir); 
– izogibati se je treba rafiniranemu sladkorju (sladkarije, sladke pijače) in medu; 
– namesto sladkorja se lahko uporablja saharin, NutraSweet in podobne pripravke; 
– bolnik naj zmanjša uživanje živalskih maščob (npr. maslo, jajčni rumenjaki) oziroma 

naj jih zamenja z rastlinskimi olji; 
– obvezno je treba zmanjšati uporabo soli; 
– odsvetuje se kajenje in pitje alkohola (dovoljeno le občasno, v zmernih količinah); 
– svetuje se pitje vode, uživanje zelene listnate solate, paradižnika, česna, kumaric, 

paprike, zelenjavne solate, čaja, kave in pijač z malo kalorijami; 
– zaželeni so trije obroki na dan (med njimi naj bo približno 6 ur), bolnik pa naj skrbi 

tudi za redne prigrizke, da se tako izogne hipoglikemiji; vsak obrok naj bo sestavljen iz 
50 % zelenjave, 25 % beljakovin in 25 % škroba; bolje je zaužiti več manjših obrokov 
čez dan, kot pa enega do dva večja. 

 
V spodnji tabeli je po skupinah živil našteta hrana, ki jo oseba s sladkorno boleznijo lahko 
vedno izbere (Asif, 2014, str. 4). 
 
Tabela 1: Priporočljiva hrana za osebe s sladkorno boleznijo 

Zelenjava Sadje Žita Stročnice 
paradižnik, kumarice, 
korenje, brokoli, 
cvetača, špinača, 
ohrovt, sladek 
krompir, artičoke, 
stročji fižol 

vse razen avokada, 
oliv, ananasa, 
lubenice, banan, 
jabolk, grozdja, 
breskev, hrušk, 
pomaranč, grenivk, 
melon, kivija, 
borovnic 

testenine 
(polnozrnate), riž, 
koruza, kus kus, 
ovsena kaša, rž, 
ječmen, proso 

grah, soja, leča, fižol 

 
Eriksson in Lindgarde (1991) sta v 6 let trajajoči študiji ugotavljala vplive pravilne prehrane in 
gibalne aktivnosti na odrasle osebe s pravkar odkrito sladkorno boleznijo tipa 2. Udeleženci 
raziskave so bili deležni posebnega programa, ki je vključeval nasvete in izobraževanje glede 
ustrezne prehrane in pomena gibanja. Z rednim testiranjem udeležencev vsakih šest mesecev 
(OGTT, teža ipd.) sta ugotovila, da je program ugodno vplival na zmanjšanje telesne teže in 
posledično znižanje indeksa telesne mase. Kar polovica udeležencev (53,8 %) po opravljenem 
programu ni več dosegala ravni sladkorja v krvi,  
ki je potreben za diagnosticiranje sladkorne bolezni. Prav tako so imele osebe nižji krvi tlak in 
nižje vrednosti holesterola. Cradock (2017) prav tako opozarja, da je pravilna prehrana  
v kombinaciji z redno gibalno aktivnostjo učinkovitejša za obvladovanje bolezni kot samo 
ustrezna prehrana. 
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Zdravljenje s tabletami in z inzulinom 
 
Zdravljenje s tabletami oziroma z inzulinom je zadnja izbira, ko ima bolnik težave kljub 
zdravemu prehranjevanju in aktivnemu življenjskemu slogu. Kaloper (2007) poudarja, da 
antidiabetične tablete nikakor niso nadomestilo za zdrav način življenja, ampak le dopolnilo. 
Z jemanjem tablet mora bolnik začeti, ko se pojavijo simptomi poslabšanja bolezni ali ko je 
raven sladkorja v krvi na tešče večkrat zaporedoma večja od 8,0 mmol/l (Medvešček in Pirc, 
1991). 
 
Poznamo več vrst antidiabetičnih tablet (Medvešček in Pavčič, 2009): 

a) Tablete, ki spodbujajo nastajanje inzulina, kamor spadajo sulfonilsečnine in 
meglitinidi. Sulfonilsečnine povzročajo večje izločanje inzulina, posledično pa znižajo 
raven sladkorja v krvi. Meglitinidi zmanjšajo sproščanje glukoze iz jeter in delujejo 
kratkotrajnejše od prvih, zato so dobri za uravnavanje sladkorja po obrokih. Nevarnost 
obeh vrst tablet je prenizka raven sladkorja, zato je treba jemanje skrbno spremljati in 
po potrebi spreminjati predpisane odmerke (Ruhland, 1998; Zaloker in Zaloker, 2015). 

b) Tablete, ki izboljšujejo delovanje inzulina, kamor spadajo bigvanidi. Bigvanidi 
zmanjšajo raven krvnega sladkorja tako, da zaustavljajo preveliko izločanje sladkorja 
iz jeter oziroma črevesnega trakta v kri. 

c) Tablete, ki vplivajo na prebavo ogljikovih hidratov iz hrane, kamor spada akarboza. 
Tablete iz te skupine imenujemo tudi zaviralci glukoze alfa, saj zavirajo prebavo 
ogljikovih hidratov oziroma upočasnijo absorpcijo glukoze iz črevesja (Ruhland, 1998; 
Zaloker in Zaloker, 2015). 

d) Tablete, ki vsebujejo zaviralec DPP-4, ki deluje na zaviranje razpadanja hormona GLP-
1. Njegov namen je, da spodbuja izločanje inzulina in hkrati zavira izločanje glukagona, 
ki deluje proti inzulinu (Zaloker in Zaloker, 2015). 

 
Med najnovejše oblike zdravil štejemo zaviralce SGLT-2, ki spadajo v skupino glikozurikov. 
Delujejo tako, da ledvici preprečijo vračanje krvnega sladkorja iz urina v kri (Zaloker in 
Zaloker, 2015). Marolt (2015) pojasnjuje, da za razliko od včasih, ko so merili količino 
sladkorja v urinu, danes želimo količino namerno povečati. Prednost te skupine zdravil je  
v tem, da jih lahko kombiniramo z vsemi drugimi zdravili in tudi z inzulinom. Eden od 
pozitivnih učinkov glikozurikov je, da se znižata tudi telesna teža (bolnik čez dan izloči več 
urina) in krvni tlak, s tem pa se zmanjšajo tveganja za srčno-žilne bolezni. 
 
Medvešček in Pavčič (2009) opozarjata, da bolniki po navadi začnejo jemati eno vrsto tablet 
(kot prva izbira je najpogostejši metformin, ki spada v skupino bigvanidov), vendar zaradi 
težnje k poslabšanju bolezni kmalu začnejo jemati kombinacije več vrst tablet. Kadar bolnik 
že jemlje tablete iz dveh skupin in je raven krvnega sladkorja še vedno previsoka, je smiselno 
preiti na inzulin. Medvešček in Pavčič (2009) navajata podatek, da je prehod na inzulin pri 
bolniku potreben po približno 5–15 letih od odkritja bolezni, Ruhland (1998) pa, da po 10 letih 
jemanja tablet pri 80 % bolnikov ne delujejo več. 
 
Včasih so inzulin pridobivali iz svinjskih ali govejih trebušnih slinavk, danes pa vse inzuline 
pridobijo z biosintezo s pomočjo genetskega materiala iz bakterij in glivic. Imenujemo ga 
humani inzulin, saj je popolnoma enak človeškemu. Standardizirana enota za moč inzulinskih 
pripravkov ima oznako E, injekcijska tekočina vsebuje 100 enot v mililitru. Inzulin se  
v večini primerih vbrizga v podkožje, od koder prehaja v krvni obtok (Ruhland, 1998; 
Medvešček in Pavčič, 2009). 
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Inzulini se med seboj razlikujejo glede na to, kako hitro po injekciji začnejo delovati,  
kdaj dosežejo vrh delovanja in kako dolgo po vbrizganju še delujejo. V praksi se uporabljata 
izraza kratki in dolgi inzulin (Medvešček in Pavčič, 2009). 
 
Zaloker in Zaloker (2015) ter Medvešček in Pirc (2009) navajajo naslednje vrste inzulina: 

a) Hitro delujoči inzulin, ki začne učinkovati približno 15 minut po vbrizgavanju. 
Uporablja se predvsem za injiciranje pred obroki, vbrizga pa se v podkožje trebuha, saj 
od tam hitro preide v kri. 

b) Kratko delujoči inzulin, ki se ga prav tako vbrizga v predel trebuha, vendar začne 
delovati šele 30 minut po injiciranju. 

c) Srednje dolgo delujoči inzulin, ki začne učinkovati šele v 2 do 4 urah, vbrizgava pa se 
v predel stegna. Učinkuje od 12 do 18 ur. 

d) Dolgo delujoči inzulin, ki učinkuje šele več ur po injiciranju, vendar deluje dolgo,  
do 24 ur. Priporočljivo je vbrizgavanje v predel stegna, izmenično v levo in desno. 

e) Mešani (bifazični) inzulin, ki združuje hitro delujoči in srednje dolgo delujoči inzulin 
v različnih razmerjih. Prednost tega inzulina je, da je uporaba bolj praktična in zmanjša 
možnost napak pri odmerjanju. 

 
Uvedba zdravljenja z inzulinom poteka v ambulanti, kjer se bolnik nauči injiciranja ustreznega 
odmerka glede na izbrano inzulinsko shemo. Iskanje pravega odmerka traja nekje od enega do 
treh mesecev. Medvešček in Pavčič (2009) poudarjata pomen ustrezne izobraženosti bolnika. 
V ta namen naj bi v diabetološki ambulanti dobil informacije v zvezi  
z namenom in ciljem inzulinskega zdravljenja, inzulinsko shemo, prilagojeno na njegove 
prehranske navade in življenjski slog, delovanjem inzulinov v njegovi shemi, samokontrolo in 
samovodenjem ter hipoglikemijo in gibalno/športno aktivnostjo.  
 
Najpogostejše inzulinske sheme so naslednje: 

– dolgi inzulin pred spanjem z nadaljevanjem zdravljenja s tabletami, 
– dvofazni inzulin z nadaljevanjem zdravljenja s tabletami, 
– kratki inzulin pred obroki in dolgi pred spanjem z nadaljevanjem zdravljenja  

s tabletami. 

Pri izboru sheme oziroma načina zdravljenja je treba upoštevati bolnikove potrebe,  
psihofizične sposobnosti, način življenja in pričakovano življenjsko dobo. Mlajše bolnike 
zdravijo na enak način kot bolnike s sladkorno boleznijo tipa 1, saj imajo bolj dinamičen 
življenjski slog in si raje sami prirejajo odmerke inzulina. Pri starejših pa so pristopi  
k zdravljenju različni: lahko začnejo z inzulinsko mešanico ali pa takoj uvedejo  
bazalno-bolusno shemo (Lorenčič, 2010). 

Bazalno-bolusna shema vsebuje kratki inzulin, namenjen za injiciranje pred obroki, in dolgi 
inzulin, ki pokriva osnovne potrebe organizma. Kratki inzulin si torej bolnik vbrizga pred 
zajtrkom, kosilom in večerjo, pred spanjem pa dolgi inzulin. Pred vsakim injiciranjem si seveda 
izmeri krvni sladkor, saj tako določi ustrezni odmerek. Prednost sheme je v možnosti sprotnega 
prilagajanja glede na prehrano in gibalno/športno aktivnost in sprotnih popravkov ravni 
krvnega sladkorja s samovodenjem. Je pa shema zahtevnejša od drugih, saj zahteva injiciranje 
inzulina večkrat na dan in dobro samovodenje (Medvešček in Pirc, 2009). 

Danes se za injiciranje uporabljajo tovarniško pripravljeni odmerki inzulina, ki imajo vsi enako 
moč, in sicer 100 enot v mililitru. Poznamo dve obliki: vložek, ki ga vstavimo  
v injekcijsko pero, in injekcijski pribor za enkratno uporabo. Poznamo različne dolžine 
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injekcijskih igel, ki jih izberemo glede na telesno težo posameznika (debelejši ljudje imajo 
obilno podkožje) in velikost odmerka. Bolnik mora iglo v celoti poriniti v podkožje in jo tam 
pustiti približno 10 sekund. Lahko jo uporabi večkrat, zato jo po uporabi takoj pokrije  
s pokrovčkom. Priporočljivo je, da se jo zamenja na 3 do 4 vbode. Med posameznimi vbodi 
naj bo 2 cm razlike, igel ne zabadamo v znamenja ali brazgotine na koži (prav tam). 

Blomgarden (2008) opozarja, da ustaljeni načini zdravljenja oziroma obvladovanja sladkorne 
bolezni niso dovolj učinkoviti in da je treba razviti nove pristope. Bolj kot na medikalizacijo 
bi se po njegovem mnenju morali usmeriti tudi na intervencije za zdrav življenjski slog.  
Kot najosnovnejša uspešna metoda se danes uporablja operacija, ki jo imenujemo obvod 
želodca. Prvotno je namenjena zmanjšanju telesne teže posameznika, saj telo po posegu 
drugače presnavlja glukozo. Poseg pa lahko pozitivno vpliva tudi na izboljšanje sladkorne 
bolezni, saj kar pri 80 % bolnikov pride do popolne remisije bolezni brez dodatnih zdravil 
(Buchwald idr., 2009; Remracheya idr., 2016). 

2.1.5 Kronični zapleti 
 
Sladkorna bolezen je po vzroku za smrt zaradi dodatnih zapletov na četrtem mestu med 
boleznimi. Dodatne zaplete, povezane s sladkorno boleznijo, lahko v grobem razdelimo  
v dve skupini: mikrovaskularni zapleti, kamor spadajo nevropatija (težave z živčevjem), 
retinopatija (poškodbe oči) in bolezni ledvic (nefropatija), ter makrovaskularni zapleti,  
kamor uvrščamo bolezni ožilja (bolezni koronarne arterije), možgansko kap, srčni infarkt in 
periferno arterijsko bolezen. Trije največji dejavniki tveganja za nastanek dodatnih zapletov so 
hiperglikemija, zvišan krvni tlak in zvišan holesterol (Sami idr., 2017; Deshpande idr., 2008; 
Costantino, Rastelli, Vianello, Cignarella in Barlocco, 1999). Philips idr. (1998) so v raziskavi, 
izvedeni v Avstraliji, ugotovili, da se pri 66 % bolnikov s sladkorno boleznijo pojavi vsaj en 
mikrovaskularni zaplet in pri 53 % vsaj en makrovaskularni zaplet. 
 
Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok za smrt bolnikih s sladkorno boleznijo, saj je pri 
njih možnost za možgansko kap v primerjavi z zdravim odraslim kar 2- do 4-krat večja. 
Dejavniki tveganja za razvoj bolezni so enaki kot pri zdravih odraslih in vključujejo zvišan 
krvni tlak, zvišan holesterol ter kajenje (Deshpande idr., 2008). 
 
Tveganje za razvoj periferne arterijske bolezni se pri bolnikih povečuje s starostjo, časom od 
postavitve diagnoze in prisotnostjo nevropatije. Simptomi bolezni so občasna bolečina  
v nogah med vadbo ali hojo, ki izgine ob ustreznem počitku, in bolečina tudi v mirovanju. 
Periferna arterijska bolezen je najpogostejši vzrok za amputacijo nog (Deshpande idr., 2008). 
 
Diabetična retinopatija je najbolj pogost mikrovaskularni zaplet pri bolnikih s sladkorno 
boleznijo. Značilno je počasno slabšanje stanja, z zgodnjim odkrivanjem in ustreznim 
zdravljenjem jo je mogoče preprečiti. Pogosteje se pojavlja pri ženskah, število obolelih pa 
narašča s starostjo oziroma trajanjem postavitve diagnoze sladkorne bolezni (Deshpande idr., 
2008). Costantino idr. (1999) navajajo, da se po 15 letih trajanja bolezni pojavi skoraj pri vseh 
bolnikih. 
 
Bolezni ledvic (nefropatija) so pri bolnikih s sladkorno boleznijo izredno pogoste. Bolezen se 
opredeljuje na podlagi količine protinov v urinu, pri veliko bolnikih je diagnosticirana skupaj 
s postavitvijo diagnoze sladkorne bolezni. Tveganje se občutno zmanjša z dosledno kontrolo 
presnove. Dejavniki tveganja za razvoj bolezni so še visok krvni tlak, kajenje in prevelika 
telesna teža (Deshpande idr., 2008). 
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Bolezni perifernega živčevja se pojavljajo pri 30–50 % bolnikov s sladkorno boleznijo. 
Glavni dejavnik tveganja je hiperglikemija, drugi dejavniki pa so še kajenje, visok krvni tlak, 
povečana telesna teža, alkohol, starost in trajanje bolezni. Znaki vključujejo izgubo občutka, 
izgubo moči v mišicah in bolečine. Bolezen močno vpliva na posameznikovo življenje,  
saj se lahko pojavljajo padci, amputacije, potrebni pa so tudi pogosti obiski zdravnika 
(Deshpande idr., 2008). 
 
2.2 Gibalna/športna aktivnost in sladkorna bolezen 
 
2.2.1 Gibalna/športna aktivnost odraslih ljudi 
 
Berčič (2001) izpostavlja, da je kakovost življenja posameznika ali družine lahko zelo 
raznolika, na kar vplivajo številni dejavniki. Človek naj bi v vseh obdobjih življenja živel  
v ravnovesju z naravo in samim seboj in k temu lahko do določene mere pripomore prav 
športna aktivnost. 
 
Številne raziskave in strokovnjaki z različnih področjih so že dokazali, da šport oziroma 
gibanje vpliva na zdravje. Poznamo tudi splošno sprejeto resnico »gibanje je vir zdravja in 
zdravje je vir gibanja«. Berčič in Sila (2001, str. 65) poudarjata, da je šport »vir moči, ostrine 
uma in duha, medsebojnega povezovanja in prijateljskih vezi in vsaj nekaj tistega, kar si na 
tem svetu vsi tako želimo. To je dolgo, zdravo in kakovostno življenje«. 
 
Odstotek gibalno/športno aktivnih oseb v Sloveniji se povečuje. V letu 2001 je bilo 
gibalno/športno aktivnih približno polovico prebivalcev, v letu 2012 pa se je delež že gibal 
okoli 60 % (Doupona Topič in Petrović, 2007; Čutura Sluga idr., 2018).  
Različni pristopi k spreminjanju miselnosti o pomenu redne športne aktivnosti so bili torej 
uspešni. Kot problem pa se izpostavlja zniževanje življenjskega standarda določenega sloja 
prebivalcev, kar lahko privede do zmanjšane športne aktivnosti. 
 
Gibalna/športna aktivnost glede na spol 
 
Podatki iz leta 2012 kažejo, da je v Sloveniji redno gibalno/športno aktivnih približno 60 % 
prebivalcev, pri čemer je delež moških višji (61 %) kot delež žensk (57 %) (Zdravstveni 
statistični letopis, 2018). Med najbolj priljubljeno športno aktivnost spada hoja, sledita ji 
kolesarjenje in plavanje. Zanimivo je, da se med najljubšimi športi žensk ne pojavljajo  
ekipni športi, medtem ko se moški bolj odločajo za tekmovalne športe (npr. nogomet, košarka). 
Ženske se raje ukvarjajo s t. i. »estetskimi športi« (aerobika, ples, jutranja gimnastika) in 
aktivnostmi, ki potekajo v naravi (hoja, kolesarjenje, planinarjenje)  
(Doupona Topič in Petrović, 2007). 
 
Gibalna/Športna aktivnost glede na izobrazbo 
 
Kot dejavnik, ki vpliva na vključitev v gibalne/športne aktivnosti, Doupona Topič in Petrović 
(2007) izpostavljata izobrazbo oziroma še bolj z njo povezano pripadnost določeni družbeni 
skupini. V obdobju 2001–2012 se je delež oseb, ki dosegajo količino gibalne/športne dejavnosti 
po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, najbolj povečal pri osebah  
z višjo izobrazbo (visoka šola ali več). Na splošno podatki kažejo, da so bolj izobraženi 
prebivalci tudi bolj redno gibalno/športno aktivni (Čutura Sluga idr., 2018). 
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Gibalna/športna aktivnost v povezavi z značilnostmi kraja bivanja 
 
Največje razlike v gibalni/športni aktivnosti so med prebivalci v vaških okoljih in prebivalci v 
mestih, ki so veliko bolj aktivni. Med mestnimi in primestnimi okolji ni tako velike razlike, 
čeprav imajo kakovostnejši odnos do športa ljudje, ki prebivajo zunaj mestnih središč 
(Doupona Topič in Petrović, 2007). V Zdravstvenem statističnem letopisu (2018) najdemo 
podatek, da je v zadostni meri gibalno/športno aktivnih največ prebivalcev iz goriške in 
gorenjske regije, najmanj pa iz zasavske in pomurske. Razen v spodnjeposavski in pomurski 
regiji se je delež gibalno/športno aktivnih v obdobju 2001–2012 v vseh regijah povečal. 
 
2.2.2 Gibalna/športna aktivnost oseb s sladkorno boleznijo 
 
Gibalna/športna aktivnost je za bolnike s sladkorno boleznijo izredno pomembna, saj jim 
pomaga ohranjati kondicijo oziroma uravnavati telesno težo. Z redno gibalno/telesno 
aktivnostjo lahko bolnik zniža povprečne vrednosti krvnega sladkorja, poveča porabo maščob 
in maščevja (hujšanje), znižata pa se tudi raven holesterola v krvi in krvni tlak. Vsi omenjeni 
pozitivni učinki prispevajo k splošnemu izboljšanju presnove in manjši verjetnosti za različne 
kronične zaplete (Sladkorna bolezen, priročnik za bolnike, 1987; Asif, 2014). Castonguay, 
Miquelon in Boudreau (2018) gibalni/športni aktivnosti pripisujejo celo ključni pomen  
v procesu zdravljenja. Navajajo tudi zaskrbljujoč podatek, da 60 do 70 % ameriških bolnikov 
ni dovolj gibalno/športno aktivnih (prav tam). Zaradi posebnosti te bolezni so seveda pri 
gibalni/športni aktivnosti potrebne določene prilagoditve in opozorila. 
 
O koristnosti gibalne/športne aktivnosti za bolnike s sladkorno boleznijo govorita tudi 
Medvešček in Pirc (1991) in opozarjata, da vpliva na delovanje inzulina, saj se poveča 
občutljivost za lastni inzulin oziroma se zmanjša odpor proti njegovemu delovanju. Hkrati pa 
ima pozitivne učinke na zmanjšanje oziroma ohranjanje ustrezne telesne teže. Medvešček in 
Pirc (prav tam) priporočata gibalne/športne aktivnosti, kot so tek, planinarjenje, kolesarjenje in 
plavanje, in sicer trikrat na teden po najmanj 20 minut. Justinek (2015) pa navaja, da šteje vsaka 
gibalna/športna aktivnost, ki traja vsaj 30 do 45 minut. 
 
Gibalna/športna aktivnost močno poveča občutljivost organizma za inzulin, zavira nadaljnji 
razvoj bolezni v zgodnjih fazah (ko bolnik še ne potrebuje zdravljenja z inzulinom) in 
zmanjšuje maščobne zaloge v telesu, ki so dejavnik tveganja za razvoj odpornosti proti inzulinu 
(Sami idr., 2017). 
 
Preden se bolnik začne ukvarjati s kakršnokoli intenzivnejšo gibalno/športno vadbo, se mora 
vedno posvetovati z diabetologom. Hribar (2008) poudarja nujno povezanost bolnika, trenerja 
in diabetološke skupine, saj je za izvajanje gibalne/športne aktivnosti potrebno dobro 
poznavanje fizioloških procesov med vadbo ter prilagajanje prehrane in odmerkov inzulina. Z 
intenzivnejšo gibalno/športno aktivnostjo se je priporočljivo ukvarjati 1 do 2 uri po obroku. 
Vrednost krvnega sladkorja pred gibalno/športno aktivnostjo mora biti 6 do 12 mmol/l, pri 
vrednostih nad 15 mmol/l pa se vadba odsvetuje. Posebno pozornost je treba nameniti tudi pitju 
zadostnih količin vode. Približno  
15 minut pred vadbo naj bi oseba spila 1 do 2 dcl vode, med vadbo pa enako količino vsakih  
30 minut. Potreba po vodi se seveda poveča z intenzivnostjo vadbe, težo in višino osebe.  
V pol ure po opravljenem treningu naj bi posameznik zaužil manjši obrok, npr. kos kruha;  
na splošno velja, da naj bi bil obrok po vadbi bogatejši za vsaj 100 kcal. Za točno določitev 
količine hrane pa je seveda treba upoštevati izmerjeno raven sladkorja v krvi pred vadbo, med 
njo in po njej (Kaloper, 2007). 
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Kaloper (2007, str. 87) navaja tudi zlata pravila za vadbo bolnikov s sladkorno boleznijo: 
– »Vadba naj ustreza telesni kondiciji; 
– posebna pozornost velja stopalom (športnik naj si jih redno pregleduje pred vadbo in 

po njej); 
– obvezna oprema so udobni športni copati in primerne nogavice; 
– preveriti je treba krvni sladkor eno uro, nato pa še pol ure pred začetkom vadbe.« 

 
Gibalno/športno aktivnost je treba prekiniti oziroma zmanjšati, kadar: 

– ima bolnik občutek, da je vadbe preveč; 
– se pojavijo pomanjkanje zraka, razbijanje srca, vrtoglavica; 
– srčni utrip naraste prek 70 % maksimalnega srčnega utripa (MSU); 
– normalen govor med aktivnostjo ni več možen; 
– se pojavi bolečina v prsih, stegnih ali mečih; 
– pride do hipoglikemije; 
– se pojavijo dvojni vid ali črne pege pred očmi; 
– se ne počuti več dobro (Medvešček in Pavčič, 1999). 

 
Izpostaviti je treba tudi pomen maksimalnega srčnega utripa, ki se za vsakega posameznika 
izračuna po naslednji formuli: 220 minus starost v letih. Pri aerobni vadbi naj bi bila vrednost 
srčnega utripa med 50 % in 70 % MSU (Medvešček in Pavčič, 1999). Glede na intenzivnost 
gibalne/športne aktivnosti ločimo: 

– blago gibalno/športno telesno aktivnost, ki dosega do 50 % MSU (npr. počasna hoja, 
sprehodi, nezahtevna gospodinjska opravila); 

– zmerno gibalno/športno aktivnost, ki dosega 50 do 70 % MSU (npr. hitra hoja, ples, 
plavanje, kolesarjenje, tenis, igre z žogo); 

– intenzivna gibalna/športna aktivnost, ki dosega nad 70 % MSU (npr. tek, hitro plavanje, 
tekmovalni ples, kolesarjenje navkreber, težko fizično delo) (American Diabetes 
Association, 2015b v Poljanec Bohnec, 2016). 

 
Začetnik naj začne z gibalno/športno aktivnostjo, ki traja 5 do 10 minut 2- do 3-krat na teden 
in naj vključuje zgolj 50 % MSU. Intenzivnost naj se nato postopoma stopnjuje. 
Gibalna/športna aktivnost mora biti za vsakega bolnika individualno prilagojena (glede na spol, 
starost, izkušnje) in postopna (Medvešček in Pavčič, 1999). Naj bo redna in dovolj dolga. 
Priporoča se 30 minut aerobne vadbe vsaj 5 dni v tednu z ogrevanjem na začetku in ohlajanjem 
ob koncu vadbe. Med posameznima vadbama naj bosta največ 2 dneva brez aktivnosti. 
Priporočljivo je izmenjavanje aerobne vadbe (npr. hitra hoja) in dvakrat na teden vaje za moč 
(anaerobna vadba), ki prispevajo k nastajanju mišične mase in povečanju metabolizma 
(Amercan Diabetes Association, 2015). 
 
Medvešček in Pavčič (1999) priporočata aerobno gibalno/športno aktivnost, ki vključuje 
celoten organizem (mišice rok, nog, srce, pljuča, sklepe). Poleg omenjenih pozitivnih učinkov 
aerobna vadba izboljšuje splošno počutje, telesno pripravljenost, energetsko opremljenost, 
sposobnost spopadanja s stresom in čustveno ravnotežje. O pozitivnih učinkih športne/gibalne 
aktivnosti na zmožnost obvladovanja stresa govori tudi Hribar 
(2008), ki opozarja na možnost vpliva stresnih situacij na raven sladkorja v krvi. 
Obremenjujoče življenjske razmere lahko močno vplivajo na bolnika s sladkorno boleznijo, saj 
hormoni stresa pospešujejo ali pa zavirajo izločanje inzulina. Tehnike obvladovanja stresa so 
zato za bolnike s sladkorno boleznijo še toliko bolj pomembne. 
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Čezmerna oziroma prenaporna gibalna/športna aktivnost je za telo stres, zato se lahko  
krvni sladkor v prve pol ure po vadbi močno poveča. Justinek (2015) navaja, da ima 
gibalna/športna aktivnost učinek na krvni sladkor tudi do 12 ur po vadbi, običajno pa le nekje 
4 do 6 ur. 
 
Čezmerna gibalna/športna aktivnost je lahko za bolnika tudi nevarna, saj lahko privede do 
hipoglikemije. Med aktivnostjo se sicer poraba glukoze v mišicah poveča, posledično se zniža 
raven krvnega sladkorja in poveča se sproščanje glukoze iz jeter, vendar pri zelo intenzivnem 
naporu poraba glukoze ne sledi porabi v mišicah, kar privede do hipoglikemije. Pri naporu se 
vbrizgani inzulin lahko izloča hitreje kot običajno, kar zopet privede do hipoglikemije 
(Sladkorna bolezen, priročnik za bolnike, 1987). Kaloper (2007) zato opozarja, da mora imeti 
bolnik med gibalno/športno aktivnostjo s seboj vedno inzulin, glukagon in »vrečko za prvo 
pomoč« ob hipoglikemiji (sladkarije). 
 
Posebej je treba omeniti gibalno/športno aktivnost bolnikov, pri katerih so se že pojavili 
različni kronični zapleti. Zaradi pešanja srca in obolenja tako večjih kot manjših žil 
(arterioskleroza) se zmanjša njihova prilagodljivost na napore in s tem tudi fizična zmogljivost 
bolnikov. Bolnikom s zvišanim krvnim tlakom se lahko tlak med aktivnostjo še zviša in 
povzroči nove okvare na že prizadetih organih. Če ima oseba okvaro živčevja okončin, pogost 
primer so predvsem  noge, se zaradi zmanjšanega občutka za bolečino ob fizičnem naporu 
lahko pojavijo različne poškodbe. Kljub zapletom je seveda redna gibalna/športna aktivnost še 
vedno priporočena, vendar naj se bolniki osredotočajo predvsem na neintenzivno aktivnost, ki 
je bolj namenjena razgibavanju (Sladkorna bolezen, priročnik za bolnike, 1987). 
 
2.2.3 Gibalne/športne aktivnosti, primerne za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 
	
Za bolnika s sladkorno boleznijo je najbolj priporočljiva aerobna vadba, kar pomeni, da 
vključuje ponavljajoče se gibe, traja pa naj najmanj 20 minut. Svetuje se enakomerna aktivnost, 
ki zaposli večje mišične skupine (Hribar, 2008). Medvešček in Pavčič (1999) priporočata 
gibalne/športne aktivnosti, kot so fitnes, hoja navkreber ali hitra hoja, kolesarjenje, planinstvo, 
plavanje, smučanje, tek, tek na smučeh in veslanje. Poljanec Bohnec (2016) opozarja na 
pazljivo izbiro ustrezne gibalne/športne aktivnosti, ki bolnika motivira in mu omogoča 
zadovoljstvo pri aktivnosti ter hkrati tudi njeno nadaljevanje. 
 
Dvakrat na teden naj bi bolnik izvajal tudi vaje za mišično moč (anaerobna vadba). Posameznik 
naj izbere 8 do 10 vaj (npr. dvigovanje uteži, vaje z elastiko) in pri vsaki vaji naredi 10 do 15 
ponovitev. Sklop vaj se ponovi 2- do 3-krat oziroma se prilagaja zmožnosti posameznika 
(Poljanec Bohnec, 2016). 
 
Hoja 
 
Hoja je odličen primer gibalne/športne aktivnosti za začetnike, ki naj bi trajala 20 do 60 minut. 
Prednost hoje je v tem, da pri njej ne potrebujemo nobene posebne opreme  
(razen primerne obutve) ali dodatnih veščin. Starejše osebe naj hodijo s hitrostjo 3 km/h, osebe 
srednjih let pa s hitrostjo med 4 in 6 km/h (Karpljuk idr., 2004). 
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Tek 
 
Tek spada med naravne oblike gibanja in obremeni celotno telo. V začetni fazi je priporočljivo 
menjavanje teka in hoje, nato pa postopoma prilagajamo hitrost teka, pretečeno razdaljo ter 
konfiguracijo terena (Karpljuk idr., 2004). Izogibati se je treba trdnim  
podlagam (npr. asfaltu). Tek se odsvetuje ljudem s preveliko telesno težo, saj pretirano 
obremeni srce, kosti in vezi (Hribar, 2008). 
 
Plavanje 
 
Plavanje vključuje vse telesne mišice in je primerno tudi za bolnike s preveliko telesno težo, 
saj se občutek telesne mase v vodi zmanjša. Pri bolnikih s sladkorno boleznijo se pri plavanju 
pojavlja nevarnost hipoglikemije, zato je pomembno, da oseba nikoli ne plava sama, da pred 
plavanjem zaužije dodaten obrok z okoli 20 g ogljikovih hidratov, ima pripravljenih nekaj 
čistih sladkorjev in postopoma podaljšuje preplavano razdaljo ter skrajšuje počitke med 
plavanjem (Karpljuk idr., 2004; Hribar, 2008). 
 
Kolesarjenje 
 
Kolesarjenje krepi srce, pljuča, roke in noge, zato je zelo dobra oblika vadbe. Priporoča se 
bolnikom s preveliko telesno težo, saj velik del telesne mase nosi kolo. S kolesarjenjem naj 
bolnik začne postopoma in sprva izbira ravninske poti, da se izogne preobremenitvi telesa 
(Karpljuk idr., 2004). 
 
Aerobika 
 
Vadba je primerna tako za moške kot za ženske, spremlja jo glasba, kar je za bolnike lahko 
dodatna motivacija. Pri aerobiki je možnost za nastanek poškodb večja, zato je potreben 
premislek o telesni pripravljenosti posameznika za vadbo. K zmanjšani stopnji tveganja za 
poškodbe pripomore tudi dobro usposobljen inštruktor (Karpljuk idr., 2004). 
 
Tenis 
 
Tenis je zelo intenzivna vadba, vendar ob ustrezni telesni pripravljenosti in nadzorovanju 
odmerkov inzulina ter zaužite hrane za bolnika s sladkorno boleznijo ni problematična 
(Karpljuk idr., 2004). 
 
Triatlon 
 
Za bolnika s sladkorno boleznijo ni ovir za ukvarjanje s triatlonom. Kadar oseba tekmuje, mora 
imeti oznako, da je diabetik, zapisano pod tekmovalno številko na hrbtu, obvestiti pa je treba 
tudi spremljevalno medicinsko osebje (Karpljuk idr. 2004). 
 
2.2.4 Ovire za ukvarjanje z gibalno/športno aktivnostjo in možne rešitve 
	
V spodnji preglednici so navedeni najpogostejši izgovori oziroma ovire sladkornih bolnikov 
za gibalno/športno neaktivnost ter predlogi za spodbudo (povzeto po Poljanec Bohnec, 2016). 
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Tabela 2: Razlogi za gibalno/športno neaktivnost pri sladkornih bolnikih 
 

Razlog za gibalno/športno neaktivnost 
 

Spodbuda 

Nimam časa. 
 

Svetuje se postopnost (5–10 minut naenkrat). 

Preveč sem utrujen. Gibalna/športna aktivnost povzroča boljšo 
energetsko opremljenost in boljše spanje. 
Svetuje se vadba v tistem delu dneva,  
ko ima bolnik največ energije. 

Pomanjkljiva motivacija. 
 

Izbira gibalne/športne aktivnosti, ki prinaša 
užitek. Ugotoviti, ali aktivnost raje izvaja sam 
(npr. hoja) ali ob druženju z drugimi  
(npr. aerobika). Voditi evidenco vadbe in 
spremljanje napredka. 

Predrago je. 
 

Izbira gibalnih/športnih aktivnosti, za katere ni 
potrebna dodatna oprema (npr. hoja, tek). 
Opozoriti posameznika na možnost izposoje 
pripomočkov (npr. sosedovega kolesa). 

Aktiven/-na nisem bil/-a že dolgo časa. Postopno uvajanje redne gibalne/športne 
aktivnosti v dnevno rutino  
(za začetek 5–10 minut). 
Izbira gibalnih/športnih aktivnosti,  
ki posameznika veselijo. 

Ne bom mogel/-la nadzorovati ravni sladkorja  
v krvi (strah pred hipoglikemijo). 

Meritev sladkorja v krvi pred gibalno/športno 
aktivnostjo in po njej. Sladki sokovi ali prigrizki 
za rezervo med aktivnostjo. 
Prisotnost osebe, ki pozna posameznikovo 
stanje in je usposobljena za ustrezno ravnanje 
ob morebitni hipoglikemiji. 

Strah me je ran, poškodb ali da me bo vse 
bolelo. 

Ustrezna zahtevnost in intenzivnost vadbe. 
Izbira gibalnih/športnih aktivnosti, ki ne 
vključuje poškodovanega ali bolečega dela 
telesa. 

 
Castonguay idr., (2018) so identificirali  
7 glavnih kategorij ovir za gibalno/športno aktivnost pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2: 
pomanjkanje motivacije, zdravstvene težave, negativna čustva (npr. sram), pomanjkanje 
socialne podpore, pomanjkanje objektov za vadbo, kulturne ovire in vreme. 
  
Castonguay idr. (2018) kot rešitev za navedene ovire predstavijo t. i. SEM-model (angl. Strenth 
energy model) – model moči ali samoregulacijski model moči ipd. Sestavljata ga dve prvini: 
samokontrola in samoregulacija. 
 
Samokontrola pomeni moč oziroma zmožnost posameznika za učinkovito kontrolo. Polje 
samokontrole je omejeno – kadar je mentalna aktivnost majhna, je tudi samokontrola omejena 
oziroma manjša. Tako stanje imenujemo egoizčrpanost (angl. ego depletion).  
V stanju egoizčrpanosti pride do pomanjkanja virov za samoregulacijo oziroma samokontrolo, 
s čimer se poveča možnost za samoregulacijski poraz. To pomeni, da posameznik izgubi 
samokontrolo nad aktivnostjo in ne dela več, da bi dosegel zastavljeni cilj (npr. odsotnost od 
vadbe zaradi napornega delovnega dne). Samokontrola je za posameznika izredno pomembna, 
saj vpliva na različna področja: delo, šolo, odnose, zdravje in z zdravjem povezano vedenje ter 
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dolgo življenje (Castonguay idr., 2018). Samokontrola je torej značajska lastnost posameznika,  
ki mu omogoča navade in vedenje, s katerim se izogiba skušnjavam. Gre za možnost kontrole, 
da se upre nepotrebnim ali celo prepovedanim potrebam, željam. 
 
V sklopu SEM-modela je pomemben tudi pojem samoregulacija. Samoregulacija je skupek 
psiholoških procesov, s katerimi posameznik regulira svoje vedenje oziroma delo, da bi dosegel 
svoj cilj. Gre torej za konflikt med dvema željama, od katerih je ena osredotočena na trenutni 
interes, druga pa se nanaša na dolgoročen interes oziroma cilj. Posameznik primerja trenutno 
stanje z želenim in naredi določene prilagoditve, kadar se pojavijo odstopanja od želenega cilja 
(Castonguay idr., 2018). Avtorji (prav tam) kot primer navajajo začetek gibalne aktivnosti 
bolnika s sladkorno boleznijo, ki je pogosto povezana z izčrpanostjo. Samoregulacija v tem 
primeru pomeni zavedanje, da cilj še ni bil dosežen in da se je treba truditi, kljub izčrpanosti. 
Tako samoregulacija kot samokontrola se lahko izboljšata z ustreznim treningom. 
 
Pri bolnikih s sladkorno boleznijo prihaja do stanja, ko so osebe pred gibalno/športno 
aktivnostjo opravljale veliko nalog, ki so od njih zahtevale visoko stopnjo samokontrole in 
samoregulacije (npr. upoštevanje diete, preverjanje ravni sladkorja v krvi, jemanje zdravil in 
odmerkov inzulina). Iz tega razloga pride do pojava egoizčrpanosti. Na zmožnost samokontrole 
pri bolnikih s sladkorno boleznijo vplivajo tudi težave z izvršilnimi funkcijami, spremenljiva 
raven sladkorja v krvi, različni neprijetni simptomi (pretirana žeja, pomanjkanje energije, 
razdražljivost, pogosto uriniranje itd.), stres, depresija in anksioznost, kar so vse posledice 
bolezni. Vsi našteti razlogi vplivajo na manjšo udeleženost bolnikov s sladkorno boleznijo v 
gibalnih/športnih aktivnostih (Castonguay idr., 2018). 
 
Da bi se izognili stanju egoizčrpanosti in posledično pri udejstvovanju v gibalnih aktivnostih 
dosegli večji uspeh, se je treba zavedati, da se po pridobljeni diagnozi od bolnika zahteva,  
da opravi ogromno nalog, za kar je potrebna visoka stopnja samokontrole in samoregulacije. 
Posledica je lahko stanje izgorelosti ali celo kronično stanje egoizčrpanosti. Da bi se temu 
izognili, je treba nova vedenja (dieta, gibalna/športna aktivnost, merjenje krvnega sladkorja 
itd.) vpeljati postopoma prek dosegljivih ciljev. 
 
Druga možna rešitev je trening samoregulacije, pri katerem posameznika redno izpostavljamo 
zahtevnim situacijam, v katerih bo zagotovo dosegel samoregulacijski uspeh. Med 
posameznimi situacijami se zagotovi ustrezen odmor in počitek. Dodatni izzivi,  
ki zahtevajo samoregulacijo, povečajo možnosti za boljšo samoregulacijo tudi pri 
gibalni/športni aktivnosti. Pri treningu samoregulacije je ključnega pomena zadostna količina 
kakovostnega spanca. 
 
Tretja možnost za zmanjšanje možnosti za pojav egoizčrpanosti je redno vključevanje bolnika 
v gibalne/športne aktivnosti. Vključi se jih lahko v dnevno rutino posameznika,  
kar že samo po sebi predstavlja samoregulacijski trening. 
 
Naslednja predlagana strategija je oblikovanje navad in sprejemanje odločitev, ki zmanjšajo 
skušnjave (npr. telovadnica blizu delovnega mesta). Razlika med nekim vedenjem in navado 
je v tem, da slednjo posameznik opravi avtomatično, ne da bi temu posvečal posebno 
pozornost. 
 
Pri spodbujanju bolnikov h gibanju so učinkovite tudi tehnike načrtovanja. Posameznik si 
postavi cilj in pripravi načrt za njegovo uresničitev. V procesu doseganja cilja tako enostavno 
sledi načrtu, kar avtomatično zmanjša potrebo po samoregulaciji in možnost za egoizčrpanost. 
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Načrt mora vsebovati konkretne podatke o tem, kje, kdaj in kako se bo  
nekaj dogajalo. 
 
Naslednja predlagana strategija je mentalni kontrast, ki vsebuje primerjanje med želenimi 
dosežki in sedanjimi ovirami pri njihovem doseganju. Posameznik si torej zada neki cilj in 
identificira štiri karakteristike, ki mu omogočajo doseganje cilja, in štiri karakteristike,  
ki ga pri tem ovirajo. Gre torej za primerjanje cilja v prihodnosti z ovirami v sedanjosti. 
Tehnika pomaga razločiti dosegljive in manj dosegljive oziroma nedosegljive cilje in 
posledično omogoča večjo možnost za uspeh. 
 
Uspešna samoregulacijska strategija je tudi odvračanje oziroma preokvirjanje, kar pomeni,  
da posameznik svojo pozornost preusmeri na katerokoli drugo stvar namesto na aktivnost,  
ki jo izvaja (npr. aerobni trening). Preokvirjanje pa pomeni, da se je posameznik pripravljen 
odpovedati nekemu trenutnemu užitku (npr. pijača s prijatelji namesto trening) za to, da bi  
v prihodnosti dosegel neki cilj (npr. izgubil 10 kg). 
 
Zadnja in morda najpomembnejša strategija pa je motivacija. Kadar je motivacija zunanja (npr. 
izogibanje občutku krivde, pridobitev socialnega priznanja), gibalna/športna aktivnost od 
posameznika zahteva veliko več samoregulacije, kot če je motivacija notranja (npr. želja po 
zdravju). Pri načrtovanju motiviranja bolnika je zato nujno uporabiti na osebo usmerjeno 
načrtovanje in v vsakem posamezniku odkriti tisto, kar on sam dojema kot vredno truda 
(Castonguay idr., 2018). 
	
2.2.5 Vzgojno-izobraževalno delo na področju spodbujanja zdravega načina življenja 
 
V osnovnih šolah potekajo različni programi in preventivne akcije, ki spodbujajo zdrav način 
življenja. V okviru Zavoda za šport RS Planica poteka program Zdrav življenjski slog. Njegov 
namen je spodbujati osnovnošolce k zdravemu načinu življenja s povečanjem gibalne/športne 
dejavnosti (Strel, Starc, Leskošek in Sember, 2017). Kot eno glavnih posledic gibalne/športne 
nedejavnosti avtorji (prav tam) omenjajo tudi povečano tveganje za debelost in sladkorno 
bolezen tipa 2. Program otroke spodbuja, da se vključijo še v 5 ur dodatne gibalne/športne 
aktivnosti na teden. Rezultati analiz kažejo, da so otroci, vključeni v program, pogosteje 
gibalno/športno aktivni, da se v aktivnosti vključuje celotna družina, da manj časa preživijo 
pred računalnikom, televizijo in telefonom. Kaže se pozitivna povezava med gibalno/športno 
aktivnostjo in njihovim zdravjem. 
 
V šolskem letu 2012/2013 je na štirih ljubljanskih šolah potekal projekt z naslovom »Voda 
zmaga«. Program je otroke spodbujal k pitju vode iz pipe in zmanjšanju pitja pijač z dodanimi 
sladkorji. Organizatorji projekta so izvedli komunikacijske intervencije, kjer so o škodljivosti 
sladkih pijač in o zdravem življenjskem slogu ozaveščali osnovnošolce preko delavnic, 
plakatov in brošur. Šole so spodbudili tudi k spremembi jedilnika in popolni ukinitvi sladkih 
pijač. V sklopu projekta so opozarjali na to, da prevelika količina popitih sladkih pijač poveča 
tveganje za nastanek sladkorne bolezni (Fidler Mis, 2012).  
 
Preventiva in izobraževalno delo na področju zdravega življenjskega sloga se izvaja tudi za 
posameznike v odrasli dobi. Med bolniki s sladkorno boleznijo je bila v letih 2005/2006 
izvedena raziskava o uspešnosti zdravljenja sladkorne bolezni. Rezultati so poleg drugih 
pomankljivosti sistema pokazali tudi na povečano potrebo po edukaciji bolnikov (Nacionalni 
program obvladovanja sladkorne bolezni, 2010). Veliko vlogo pri ozaveščanju, izobraževanju 
in pomoči bolnikom imajo društva diabetikov po vsej Sloveniji. Njihova naloga je ozaveščanje 
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javnosti, informiranje in povezovanje bolnikov ter trud za čim kakovostnejšo oskrbo bolezni. 
Na spletni strani Zveze društev diabetikov Slovenije najdemo tabelo z različnimi dejavnostmi, 
ki se odvijajo po posameznih društvih. Iz seznama ponujenih aktivnosti lahko razberemo, da 
društva veliko pozornosti posvetijo vključevanju bolnikov v gibalno/športno aktivnost. Poleg 
rednih tedenskih vodenih telovadb, organizirajo tudi različne rekreativne pohode, vodeno 
plavanje oziroma vadbo v vodi, kolesarske izlete ipd. Veliko časa je namenjenega tudi 
različnim predavanjem in izobraževalnim delavnicam (Aktivnosti društev, b.d.).  
 
V Nacionalnem programu obvladovanja sladkorne bolezni (2010) je navedeno, da v našem 
zdravstvenem sistemu diabetološki tim za obravnavo bolnika s sladkorno boleznijo sestavljata 
zdravnik in medicinska sestra z dodatnim znanjem iz diabetologije (edukator). V tujini se v 
tovrstne time vključujejo tudi psihologi, fizioterapevti, socialni delavci, dietetiki idr. 
Strokovnjaki z različnih področjih lahko bolniku ponudijo vsa znanja in vso podporo, ki jo 
potrebuje. V Sloveniji je potreba, da se strokovnjake v diabetoloških timih izobrazi tudi na 
področju psiholoških veščin, veščin komunikacije in pedagoških tehnik. Na tem področju tudi 
specialni in rehabilitacijski pedagog (SRP) predstavlja strokovnjaka z dragocenimi znanji.  
 
2.3 Koncept kakovosti življenja  
 
Koncept kakovosti življenja se je začel razvijati v 80. letih prejšnjega stoletja, sprva zgolj kot 
poudarjanje pomembnosti posameznika kot individuuma, njegovih potreb in želja. Po letu 2000 
je postal splošno uveljavljen in tudi merljiv koncept (Verdugo in Schalock, 2009). 
 
Razvil se je iz ekološkega modela, ki ovire oziroma motnje posameznika vidi kot omejitve 
znotraj socialnega konteksta, kateremu pripada, ter iz socialnega modela, ki posebne potrebe 
dojema kot glavni aspekt družbe. Naraščajoče zavedanje, da ima vsak človek pravico do 
kakovostnega življenja, je samo še podprlo vpeljevanje koncepta kakovosti življenja tudi na 
področje posebnih potreb (predvsem motenj v duševnem razvoju). Koncept zavzema predvsem 
perspektivo posameznika v njegovem okolju (Brown, Schalock in Brown, 2009). Schalock idr. 
(2005) izpostavljajo vplive implikacije koncepta na 3 ravni v sklopu ekološke teorije. Koncept 
vpliva na mikrosistem, kjer ima ključno vlogo pri na osebo orientiranem načrtovanju, 
samozagovorništvu ter načrtovanju programov izobraževanja in rehabilitacije.  
V ekosistemu se uporablja za izvajanje raziskav, proučevanje rezultatov ter načrtovanje in 
izboljšanje programov. Ne nazadnje pa koncept vpliva tudi na makrosistem, saj je odvisen od 
družbe, v kateri posameznik živi, hkrati pa te družbene norme spreminja. 
 
Definicij kakovosti življenja je ogromno in zajemajo različne aspekte. Svetovna zdravstvena 
organizacija kakovost življenja definira kot »individualno percepcijo posameznika in 
njegovega položaja v življenju v povezavi s kulturo in vrednostnim sistemom, v katerem živi, 
in v odnosu do njihovih ciljev, pričakovanj, standardov ter skrbi« (The World Health 
Organization of Life assessment, 1995, str. 1405). Koncept kakovosti življenja so razdelili na 
6 glavnih dimenzij: telesno zdravje, psihološko stanje, stopnja neodvisnosti, socialni odnosi, 
okolje in osebnostna prepričanja (prav tam). Felce in Perry (1995) kakovost življenja definirata 
kot posameznikovo zadovoljstvo z vrednotami, cilji in potrebami v povezavi z možnostjo 
njihove uresničitve. 
 
Dijkers (2003) opozarja, da se večina definicij osredotoča zgolj na fizično, kognitivno, socialno 
in emocionalno funkcioniranje osebe, pozablja pa na aktivno vključenost posameznika in 
njegovega doživljanja pri ocenjevanju kakovosti življenja. Pri kakovosti življenja je namreč 



Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2                          Tina Mrhar 

	 25	

ključnega pomena ravno ravnovesje med posameznikovimi željami in uspehi oziroma 
uresničitvijo njegovih potreb in želja (prav tam). 
 
Cummins (2005) predstavi pojem kakovosti življenja kot koncept, ki: 

– je multidimenzionalen, odvisen od posameznika, okolja in njunih interakcij, 
– ima enake komponente za vse ljudi, 
– zajema tako objektivne kot tudi subjektivne komponente, 
– se izboljšuje z viri samodeterminacije, smisla življenja in občutka pripadnosti. 

 
2.3.1 Z zdravjem povezana kakovost življenja 
 
Post (2014) ugotavlja, da izraz kakovost življenja postaja vse bolj pomemben tudi  
v medicinskem besednjaku. Leta 1947 je Svetovna zdravstvena organizacija objavila definicijo 
zdravja, ki zajema tako fizično in mentalno zdravje kot tudi splošno zadovoljstvo  
z življenjem (angl. well-being) (Constitution of the World Health Organization v Post, 2014). 
Posledično so znanstveniki in raziskovalci pri ocenjevanju zdravja in kakovosti življenja vedno 
zajeli vsaj 3 dimenzije: fizično zdravje, mentalno stanje in zmožnost posameznika za udeležbo 
v socialnih interakcijah. 
 
Kasneje se je razvil še nov pojem – z zdravjem povezana kakovost življenja (angl.  
health-related quality of life), ki se navezuje zgolj na področje zdravja znotraj koncepta 
kakovosti življenja. Testa in Simonson (1996) pojem definirata: z zdravjem povezana kakovost 
življenja kot kakovost na področju fizičnega, psihičnega in socialnega zdravja, ki je hkrati 
povezana s posameznikovimi izkušnjami, prepričanji, pričakovanji in percepcijami. Fayers in 
Machin (2000) pa navajata, da z zdravjem povezana kakovost življenja po navadi vključuje 
naslednja področja: splošno zdravstveno stanje, telesno zdravje, fizične simptome bolezni, 
emocionalno stanje, kognitivno funkcioniranje, socialno blaginjo, seksualnost, posameznikovo 
vlogo v družbi in eksistencialne probleme. Odprto pa ostaja vprašanje,  
ali bi se morali osredotočati zgolj na objektivne merljive znake (npr. stranski učinki zdravil) 
ali tudi na psihološka področja (npr. anksioznost in depresija). Razlika med zdravstvenim 
statusom posameznika in z zdravjem povezano kakovostjo življenja je v tem, da je pri slednji 
vključena posameznikova perspektiva oziroma njegovo doživljanje (Post, 2014). 
 
Pri raziskovanju z zdravjem povezane kakovosti življenja je še posebej je zanimiv t. i. 
eksistencialni pristop, ki opozarja, da je definicija kakovosti življenja pravzaprav 
posameznikova blaginja oziroma njegovo osebno zadovoljstvo z življenjem. Treba se je torej 
vprašati, kako bolezen vpliva na socialno, emocionalno in delovno področje posameznika in 
tudi na njegovo družino. Zagovorniki eksistencialnega pristopa so prepričani, da se zaznavanje 
kakovosti življenja spreminja v času in da je izključno individualno (Fayers in Machin, 2000). 
 
Frayers in Machin (2000) poudarjata pomen vpeljevanja koncepta kakovosti življenja  
na področje rehabilitacije bolnikov z različnimi težavami. S pomočjo različnih vprašalnikov in 
merskih inštrumentov namreč lahko od bolnika dobimo dragocene informacije o tem, katera 
življenjska področja je bolezen ali zdravljenje najbolj prizadelo, kar vodi v ustrezno 
načrtovanje programov rehabilitacije in oskrbe. S pomočjo teh ugotovitev medicinsko osebje 
lažje razloži vpliv določene bolezni na življenje tudi vsem kasneje obolelim. Na podlagi 
subjektivne ocene kakovosti življenja se strokovnjaki lažje odločajo za način zdravljenja. 
Frayers in Machin (prav tam) še navajata primer, ko je bila ocena kakovosti življenja bolnikov 
z rakom pred terapijo močan napovednik njihovega preživetja. 
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Aaronson (1988) predstavi 4 glavne dimenzije zdravja, ki sestavljajo večino vprašalnikov 
oziroma merskih pripomočkov za ugotavljanje kakovosti življenja: fizično zdravje (simptomi, 
zdravljenje, stranski učinki), mentalno zdravje (psihiatrične motnje, pozitivno zaznavanje 
dogajanja), socialno funkcioniranje (socialne interakcije) in splošno funkcioniranje (mobilnost, 
skrb zase, socialne vloge v družini in na delovnem mestu). Različni vprašalniki se v določenih 
podrobnostih razlikujejo glede na posebne značilnosti posamezne bolezni oziroma ovire, ki so 
jim namenjeni. 
 
2.3.2 Objektivna in subjektivna kakovost življenja  
 
V konceptu kakovosti življenja ločimo 2 pojma: objektivna in subjektivna kakovost življenja. 
Subjektivna kakovost življenja pomeni skladnost posameznikovih želja in njegovih dejanskih 
dosežkov. V to kategorijo spadajo tudi merjenje zadovoljstva z življenjem, sreče ipd.  
Pri objektivni kakovosti življenja pa gre za ugotavljanje direktnih in indirektnih vplivov 
določene bolezni, ovire, poškodbe (simptomi, zdravljenje, stranski učinki, fizično, kognitivno, 
emocionalno in socialno funkcioniranje) na kakovost življenja posameznika (Post, 2014). Pri 
objektivni kakovosti življenja gre torej za ugotavljanje splošnih okoliščin na lokalni, regionalni 
ali nacionalni ravni, medtem ko subjektivna dimenzija kakovosti življenja upošteva tudi 
posameznikovo percepcijo in zadovoljstvo  
z danimi okoliščinami (Liao, 2009). Objektivna kakovost življenja je lažje merljiva,  
medtem ko gre pri subjektivni kakovosti za dojemanje vsakega posameznika. Tako objektivna 
kot subjektivna kakovost življenja sta ustrezna indikatorja kakovosti življenja, zato naj bi se 
raziskovalci vedno posvečali obema (Felce in Perry, 1995; Cummins, 2005). 
 
Objektivna kakovost življenja se ugotavlja prek socialno-ekonomskih indikatorjev, ki so 
povezani z individualnim statusom posameznika, bivalnimi razmerami, ekonomskim statusom, 
izobraževanjem, zdravjem, enakostjo in podobno. Objektivna kakovost življenja se torej meri 
iz perspektive ekonomskega napredka oziroma razvoja (Liao, 2009). Tudi Felce in Perry 
(1995) kot indikatorje objektivne kakovosti življenja navajata biološke, materialne, socialne, 
vedenjske in psihološke. 
 
Subjektivna kakovost življenja pomeni predvsem ugotavljanje posameznikovega dojemanja 
življenjskih razmer. Ugotavljanje subjektivno zaznane kakovosti življenja je torej nujno,  
da lahko razumemo vpliv objektivnih pogojev na zadovoljstvo posameznika z življenjem. 
Merjenje subjektivne kakovosti življenja se torej osredotoča na splošno zadovoljstvo  
z življenjem, srečo, zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi, delom, partnerjem, zdravjem, 
možnostmi šolanja, varnostjo in politiko (Liao, 2009). Na subjektivno zaznano kakovosti 
življenja vplivajo posameznikova pričakovanja, težnje, občutki, kaj bi bilo prav, referenčna 
skupina, potrebe in vrednote (Felce in Perry, 1995). 
 
Cummins (2000) opozarja na povezanost in soodvisnost objektivne in subjektivne kakovosti 
življenja. Pozitiven pogled nase in na svoje življenje je za bolnika ključen pri ohranjanju 
kognitivnega ravnovesja. Posameznik mora biti sposoben ohranjati določeno raven subjektivne 
kakovosti življenja kljub spreminjajočim se dejavnikom v okolju oziroma objektivnim 
dejavnikom. V nasprotnem primeru pride do pojava depresije in anksioznosti.  
Ta argument nakazuje na strogo ločenost objektivne in subjektivne kakovosti življenja, vendar 
Cummins (prav tam) nadaljuje, da objektivne okoliščine zagotovo lahko porušijo subjektivno 
zaznano kakovost življenja posameznika. Kot primer navaja poškodbo hrbtenjače, ki močno 
vpliva na možnost zaposlitve, brezposelnost pa nato vpliva na manjše zadovoljstvo z 
življenjem. Težke objektivne okoliščine, ki spremljajo določeno bolezen,  na subjektivno 
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zaznano kakovost življenja dolgoročno vplivajo tako, da jo zmanjšujejo. Tudi Liao (2009) 
navaja, da na primer boljše socialno-ekonomske razmere vplivajo na višjo zaznano kakovost 
življenja. Testa in Simonson (1996) prav tako opozarjata, da dva posameznika z enakim 
zdravstvenim stanjem (objektivna kakovost življenja) ne zaznavata nujno enako tudi svoje 
kakovosti življenja (subjektivno). Šele subjektivna zaznava posameznika namreč omogoča 
vpogled v to, kaj določeno objektivno izmerjeno stanje zanj pomeni v povezavi s kakovostjo 
življenja. 
 
2.3.3 Področja kakovosti življenja in kazalniki 
 
Pri proučevanju 27 definicij kakovosti življenja je Cummins (1996) prišel do ugotovitve,  
da jih večina omenja 5 glavnih področij: emocionalno blaginjo, zdravje, socialne in družinske 
vezi, materialni položaj in delo oziroma produktivnost. Podobno ugotavljata tudi Felce in Perry 
(1995), ki kot 5 glavnih področij navajata zdravje, materialno blaginjo, emocionalno blaginjo, 
socialno področje ter razvoj in aktivnost. 
 
Področje zdravja vključuje zdravje, telesno kondicijo in zdravstveno varnost. Materialna 
blaginja se nanaša na prihodek oziroma finančno stanje, kakovost bivanjskega okolja, 
zasebnost, lastnino, prehrano, mobilnost, sosesko in varnost. Socialno področje zajema 
medsebojne odnose znotraj ožje družine in z okolico, sodelovanje oziroma udeleženost  
v skupnosti. Področje razvoja in aktivnosti vključuje kompetentnost in samostojnost,  
kontrolo in možnost izbire, delo, prosti čas, šolanje/izobraževanje in produktivnost. Zadnje 
področje emocionalne blaginje pa se nanaša na samospoštovanje, samozavest in verovanje. 
 
Cummins (1996) je 5 izhodiščnim področjem dodal še 2 področji, tako da njegov model zajema 
7 področij (prav tam, str. 304): materialno zadovoljstvo, emocionalno dobro počutje, varnost, 
zdravje, intimnost, skupnost in produktivnost. Področje materialnega zadovoljstva zajema 
posameznikove prihodke in stanovanje. Področje emocionalno dobrega počutja vključuje 
prostočasne aktivnosti, rekreacijo in verovanje. Področje varnosti se nanaša na občutek 
varnosti, avtonomijo, poznavanje pravic in zasebnost. Področje zdravja se osredotoča na 
zdravje in intelektualno uspešnost posameznika. Intimnost se nanaša na družinske in partnerske 
odnose, sorodnike, prijatelje in spolno življenje. Področje skupnosti zajema socialne odnose in 
družbeno življenje posameznika ter njegovo vključenost v sosesko. Produktivnost pa pomeni 
posameznikovo šolanje in delo. 
 
Schalock (2004) navaja 8 glavnih področij kakovosti življenja: interpersonalni odnosi, socialna 
vključenost, osebnostni razvoj, samoodločanje ali samodeterminacija, fizično dobro počutje, 
materialna blaginja, čustvena blaginja in pravice. Področje intrapersonalnih odnosov zajema 
socialno mrežo posameznika, odnose s prijatelji, vrstniki, družino ter emocionalno, fizično in 
finančno podporo. Vključenost v družbo se nanaša na integracijo posameznika  
v skupnost oziroma družbo in njegove socialne vloge v skupnosti. Področje osebnostnega 
razvoja zajema šolanje oziroma izobraževanje, osebnostne kompetence ter uspehe dosežke in 
produktivnost posameznika. Na področju samoodločanja se osredotoča na avtonomijo 
posameznika, njegovo samostojnost in možnost odločanja o lastnem življenju. Sem spadajo 
tudi cilji, pričakovanja in želje posameznika ter njegova možnost izbire. Fizično dobro počutje 
se nanaša na zdravstveno stanje, zmožnost skrbi zase v vsakodnevnem življenju, mobilnost in 
prostočasne aktivnosti. Materialna blaginja zajema finančni status, zaposljivost in bivalno 
situacijo. Pod področje čustvene blaginje spadajo zadovoljstvo, samozavest in 
samospoštovanje ter predvidljivost in kontrola nad lastnim življenjem. Področje pravic pa 
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zajema človekove pravice (spoštovanje, dostojanstvo, enakost) in pravne pravice 
(državljanstvo, dostopnost). 
 
Iz opisov je razvidno, da se področja in kazalniki kakovosti življenja pri različnih avtorjih 
bistveno ne razlikujejo. 
 
2.4 Pregled dosedanjih raziskav na ožjem področju raziskovanja 
 
Cai, Li, Zhang, Xu in Chen (2017) so v svoji raziskavi sistematično pregledali 30 raziskav, ki 
so bile narejene do leta 2016 in so povezane z vplivom gibalne/športne aktivnosti na kakovost 
življenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. V vseh pregledanih raziskavah so sodelovale 
odrasle osebe, tiste v kontrolni skupini niso bile gibalno/športno aktivne, osebe  
v eksperimentalni skupini pa so se udeleževale organiziranih gibalnih/športnih aktivnosti. 
Raziskovalci so gibalno/športno aktivnost v posameznih študijah razdelili v 4 kategorije: 
aerobna vadba, vaje za moč, kombinacija aerobike in vaj za moč ter joga. Najpogostejša 
aerobna vadba je bila hoja. Izmed 20 raziskav, ki so proučevale vpliv aerobne vadbe na 
kakovost življenja, jih je kar 15 dokazalo pomemben vpliv vadbe na izboljšanje kakovosti 
življenja bolnikov. Pri raziskavah, ki so proučevale vpliv anaerobne vadbe (oz. vaj za moč) ter 
kombinacijo aerobne in anaerobne vadbe, so bili rezultati različni. Nekatere raziskave so 
odkrile pozitivne vplive vadbe na kakovost življenja, druge ne. Raziskava, ki je proučevala 
vpliv joge, je potrdila povezanost vadbe z zaznano višjo kakovostjo življenja bolnikov. Najbolj 
učinkovita oblika vadbe, ki vpliva na povečanje kakovosti življenja, je po ugotovitvah 
raziskovalcev torej aerobna vadba. 
 
Reid idr. (2010) so ugotavljali vpliv aerobne vadbe, anaerobne vadbe ali kombinacije obojega 
na subjektivno zaznano kakovost življenja odraslih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 in na 
njihovo zdravstveno stanje. V raziskavi je sodelovalo 218 oseb, ki so bile razdeljene  
v 4 skupine: prva skupina ni izvajala nobene gibalne/športne aktivnosti, druga je izvajala zgolj 
aerobno aktivnost, tretja zgolj anaerobno aktivnost in četrta kombinacijo obojega. Intervencija 
je trajala 6 mesecev, oceno zdravstvenega stanja in zaznane kakovosti življenja so ugotavljali 
na začetku, na sredini treninga (po 3 mesecih) in na koncu. Rezultati so pokazali, da nobena od 
izbranih intervencij ni imela statistično pomembnega vpliva na zaznano zadovoljstvo 
udeležencev z življenjem. Vaje za moč in kontrolo so pozitivno vplivale na fizično zdravje 
bolnikov, na področju mentalnega zdravja pa niso zaznali sprememb. 
 
Thiel, Al Sayah, Vallance, T. Johnson in A. Johnson (2017) so proučevali povezanost 
gibalne/športne aktivnosti odraslih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 z zaznano  
z zdravjem povezano kakovostjo življenja. Na številčnem vzorcu (N = 1948) so ugotavljali, ali 
posamezniki upoštevajo priporočila za gibalno aktivnost (vsaj 150 minut na teden)  
in kako to vpliva na njihovo zaznano z zdravjem povezano kakovostjo življenja.  
Samo 21,5 % anketirancev je poročalo o doseganju cilja priporočene gibalne/športne 
aktivnosti. Raziskovalci so ugotovili, da upoštevanje priporočil pozitivno vpliva na  
z zdravjem povezano kakovost življenja, oziroma da je večja pri osebah, ki se ustrezno gibljejo. 
Povezava je močnejša na področju fizičnega zdravja (npr. bolečina, zdravstveno stanje) in 
šibkejša na področju mentalnega zdravja (npr. socialno funkcioniranje). Vsem anketirancem 
so predlagali, da v okviru zmožnosti priporočeno tedensko gibalno/športno aktivnost povečajo 
na 300 minut. Analiza rezultatov oseb, ki so izpolnile normo, je pokazala povezavo med 
povečano tedensko gibalno/športno aktivnostjo in boljšo z zdravjem zaznano kakovostjo 
življenja. Zanimivo je še izpostaviti, da so imele osebe, ki niso dosegale priporočene vsaj 150-
minutne aktivnosti na mesec, pogosteje nižjo izobrazbo, več sopojavljajočih zdravstvenih težav 
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(komorbidnost), bile so kadilci in poročale so o simptomih depresije. Osebe, ki so normo 
dosegale, pa so imele pogosteje višjo izobrazbo od srednješolske, manj sopojavljajočih 
zdravstvenih težav in niso poročale o pojavu depresije. 
 
Nicolucci, Balducci, Cardelli, Zanuso in Pugliese (2011) so eno leto spremljali bolnike  
s sladkorno boleznijo tipa 2 (N = 606) in pri tem ugotavljali vpliv gibalne/športne aktivnosti 
na zaznano kakovost življenja. V eksperimentalni skupini so se osebe udeleževale svetovanja 
glede gibalne/športne aktivnosti in organiziranega treninga 2-krat na teden (150 minut 
gibalne/športne aktivnosti na teden). Osebe v kontrolni skupini so se udeleževale zgolj 
svetovanja. Za ugotavljanje kakovosti življenja so uporabili vprašalnik SF-36. Rezultati so 
pokazali, da se je kakovost življenja bolnikov v eksperimentalni skupini povečala na vseh 
področjih (vitalnost/energija, socialno funkcioniranje, bolečine, mentalno zdravje, ovire zaradi 
zdravstvenih težav, ovire zaradi emocionalnih težav, splošno zaznavanje zdravja), razen na 
področju fizičnega funkcioniranja, medtem ko se je kakovost življenja oseb  
v kontrolni skupini zmanjšala prav na vseh področjih. Rezultati nakazujejo potrebo po 
ustreznem izobraževanju in svetovanju bolnikom glede gibalne/športne aktivnosti vključno  
z organiziranimi in nadzorovanimi aktivnostmi oziroma treningi. 
 
Van der Heijden, Van Dooren, Pop in Pouwer (2013) so natančno pregledali 20 raziskav  
(N = 1719), ki so ugotavljale učinke gibalne/športne aktivnosti na kakovost življenja bolnikov 
s sladkorno boleznijo tipa 2 predvsem na področju psihološkega stanja (depresija, anksioznost, 
emocionalno zadovoljstvo). Rezultati analize so bili mešani. Zgolj aerobna gibalna/športna 
aktivnost bolnikov ni pomenila izboljšanja depresije, imela pa je pozitiven vpliv na 
anksioznost. Anaerobna gibalna/športna aktivnost ali mešanica anaerobne in aerobne 
aktivnosti sta pokazali mešane rezultate. Raziskava ima določene omejitve: simptomi 
anksioznosti so bili obravnavani le v eni raziskavi, simptomi depresije pa le v štirih.  
Raziskave so se razlikovale tudi po uporabljenih vprašalnikih o kakovosti življenja, 
heterogenosti gibalnih aktivnosti in zajetega vzorca. Kljub navedenim omejitvam pa 
sistematičen pregled raziskav nakazuje potrebo po dodatnem raziskovanju tega področja. 

3 Empirični del 
 
3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Sladkorna bolezen tipa 2 zaradi svojih posebnosti pomembno vpliva na življenjski slog 
posameznika, saj zahteva določene prilagoditve v vsakodnevnem življenju. V zadnjem času 
strokovnjaki vse bolj poudarjajo pomen redne gibalne/športne aktivnosti, ki zmanjšuje tveganje 
za debelost, bolezni srca in ožilja, depresijo in različne druge zdravstvene težave. Sladkorna 
bolezen tipa 2 pri bolniku povečuje tveganje za nastanek dodatnih zdravstvenih zapletov,  
zato ima redna gibalna/športna aktivnost zanje še toliko večji pomen. Skrb za lastno zdravje 
posledično ugodno vpliva tudi na socialno-ekonomski status posameznika in njegovo 
družinsko življenje. V raziskavi nas bo zanimalo, kako se subjektivno zaznavanje kakovosti 
življenja gibalno/športno aktivnih oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 razlikuje od tistih,  
ki so gibalno/športno neaktivni. 
 
V slovenskem prostoru še ni bila izvedena raziskava, ki bi ugotavljala vpliv redne 
gibalne/športne aktivnosti na višjo zaznano kakovost življenja bolnikov. Ugotovljen pozitiven 
vpliv gibalne/športne aktivnosti na zaznano kakovost življenja bi pomenil dodatno spodbudo 
bolnikom pri vključevanju v gibalne/športne aktivnosti, ne zgolj kot preventivo pred 
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zdravstvenimi zapleti, ampak tudi kot naložbo v splošno zadovoljstvo z življenjem.  
 
Opozoriti je treba tudi na vlogo SRP. Ne glede na področje delovanja (vrtec, osnovna šola, 
vzgojni zavod itd.) SRP nastopa kot promotor zdravega načina življenja. Njegova vloga je,  
da pri svojem delu vključuje tudi gibalne aktivnosti in poudarja pozitiven vpliv gibanja za vsa 
življenjska področja (zdravje, dobro počutje, zadovoljstvo, lažje spopadanje s stresom).  
Na ta način deluje predvsem preventivno, saj je ravno nezdrav, sedeč način življenja vse 
večkrat vzrok za pojav sladkorne bolezni. Sladkorna bolezen je zdravstveno stanje,  
ki ga sprva obravnava medicinska stroka, vendar je, predvsem zaradi argumentov 
interdisciplinarnosti, nujno, da se v obravnavo bolnika vključi tudi SRP. Njegova vloga je 
predvsem v svetovanju glede izbire ustrezne gibalne/športne aktivnosti in vodenju različnih 
(individualno) prilagojenih vadb. Pripraviti je treba seznam priporočil oziroma navodil za 
ustrezno vadbo in ponudbo primernih (organiziranih) gibalnih aktivnosti. 
 
3.2 Cilj raziskave 
 
Cilj raziskave je odkriti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno zaznani 
kakovosti življenja med gibalno/športno aktivnimi in neaktivnimi osebami s sladkorno 
boleznijo tipa 2 na področjih splošnega zdravja, socialnega in ekonomskega stanja, psihičnega 
zadovoljstva in zadovoljstva z družino. 
 
3.3 Raziskovalna vprašanja 
 
Raziskovalno vprašanje 1: Ali osebe s sladkorno boleznijo tipa 2, ki so gibalno/športno 
aktivne, z višjo oceno ocenjujejo kakovost življenja kot tiste, ki niso gibalno/športno aktivne? 
 
Raziskovalno vprašanje 2: Kako se subjektivno zaznana kakovost življenja oseb  
s sladkorno boleznijo tipa 2 razlikuje glede na čas od postavitve diagnoze oziroma čas trajanja 
bolezni? 
 
Raziskovalno vprašanje 3: Kako se subjektivno zaznana kakovost življenja na področju 
splošnega zdravstvenega stanja gibalno/športno aktivnih oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 
razlikuje od gibalno/športno neaktivnih? 
 
Raziskovalno vprašanje 4: Kako se subjektivno zaznana kakovost življenja na področju 
socialno-ekonomskega statusa gibalno/športno aktivnih oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 
razlikuje od gibalno/športno neaktivnih? 
 
Raziskovalno vprašanje 5: Kako se subjektivno zaznana kakovost življenja na področju 
psihičnega zadovoljstva gibalno/športno aktivnih oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 razlikuje od 
gibalno/športno neaktivnih? 
 
Raziskovalno vprašanje 6: Kako se subjektivno zaznana kakovost življenja na področju 
zadovoljstva z družino gibalno/športno aktivnih oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 razlikuje od 
gibalno/športno neaktivnih? 
3.4 Hipoteze 
 
Hipoteza 1: Med gibalno/športno aktivnimi in neaktivnimi osebami s sladkorno boleznijo tipa 
2 obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno zaznani kakovosti življenja. 
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Hipoteza 2: Subjektivno zaznana kakovost življenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 se slabša 
s trajanjem od postavitve diagnoze. 
 
Hipoteza 3: Gibalno/športno aktivne osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 višje ocenjujejo lastno 
kakovost življenja na področju splošnega zdravstvenega stanja kot osebe,  
ki gibalno/športno niso aktivne. 
 
Hipoteza 4: Gibalno/športno aktivne osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 višje ocenjujejo lastno 
kakovost življenja na področju socialno-ekonomskega statusa kot osebe,  
ki gibalno/športno niso aktivne. 
 
Hipoteza 5: Gibalno/športno aktivne osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 višje ocenjujejo lastno 
kakovost življenja na področju psihičnega zadovoljstva kot osebe, ki gibalno/športno niso 
aktivne. 
 
Hipoteza 6: Gibalno/športno aktivne osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 višje ocenjujejo lastno 
kakovost življenja na področju zadovoljstva z družino kot osebe, ki gibalno/športno niso 
aktivne. 
 
3.5 Metode dela 
 
V raziskavi sta bila uporabljen kvantitativni pristop ter deskriptivna in kavzalno 
neekperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 
 
3.5.1 Vzorec oseb 
 
V raziskavi je sodelovalo 43 oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. Vzorec je bil namenski in 
priložnostni. 
 
Pogoja, ki smo ju upoštevali za sodelovanje v raziskavi, sta bila: 

– oseba ima sladkorno bolezen tipa 2, 
– oseba je stara od 18 do 65 let. 

 
Sodelovanje v raziskavi je temeljilo na prostovoljni odločitvi. 
 
Vzorec skupine oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 je v raziskavi predstavljalo 25 (58,14 %) 
žensk in 18 (41,86 %) moških. 
 

Tabela 3: Starost udeležencev in število let od diagnoze 

 N M SD Min Maks 
Starost 43 46,81 12,21 19 65 
Čas od diagnoze 43 8,38 6,82 0,42 30 

 
 
Najmlajši udeleženec v raziskavi je bil star 19 let, najstarejši pa 65. Skupna povprečna starost 
vseh udeležencev je 46,81 leta. Najkrajši oziroma najdaljši čas znane diagnoze je 5 mesecev 
oziroma 30 let. Povprečno je od diagnoze minilo 8,38 leta. 
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Graf 1: Delež gibalno/športno aktivnih in neaktivnih 

 

Graf 2: Čas gibalne/športne aktivnosti  
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Kriterijem za redno gibalno/športno aktivnost (katerakoli gibalno/športno aktivnost vsaj  
30–45 minut 3-krat na teden) je zadostilo 27 (62,79 %) udeležencev, 16 (37,21 %) pa jih ni 
bilo redno gibalno/športno aktivnih. Največ časa gibalni/športni aktivnosti posveti udeleženec, 
ki se z njo ukvarja 10 ur na teden, najmanj pa sploh nič. Povprečen čas gibalne/športne 
aktivnosti pri udeležencih je 3,65 ure na teden (SD = 3,38). 
 
Tabela 4: Starost udeležencev in število let od diagnoze v skupini gibalno/športno aktivnih 

 N M SD Min Maks 
Starost 27 48,44 11,34 19 65 
Čas od diagnoze 27 8,59 7,04 0,42 21 

 
Skupino gibalno/športno aktivnih je sestavljalo 20 (74,07 %) žensk in 7 (25,93 %) moških. 
Najmlajši udeleženec je bil star 19 let, najstarejši pa 65 let. Skupna povprečna starost vseh 
udeležencev je 48,44 let. Najkrajši oziroma najdaljši čas znane diagnoze je 5 mesecev oziroma 
21 let. Povprečno je od diagnoze minilo 8,59 let. V povprečju so udeleženci gibalno/športno 
aktivni 3,72 ure na teden. 
 
Tabela 5: Starost udeležencev in število let od diagnoze v skupini gibalno/športno neaktivnih 

 N M SD Min Maks 
Starost 16 49,32 10,50 36 65 
Čas od diagnoze 16 9,47 7,20 2 30 

 
Skupino gibalno/športno neaktivnih je sestavljalo 9 (56,25 %) žensk in 7 (43,75 %) moških. 
Najmlajši udeleženec je bil star 36 let, najstarejši pa 65 let. Skupna povprečna starost vseh 
udeležencev je 49,32 let. Najkrajši oziroma najdaljši čas znane diagnoze je 2 leti oziroma 30 
let. Povprečno je od diagnoze minilo 9,47 let. V povprečju so udeleženci gibalno/športno 
aktivni 0,61 ure na teden. 
 
3.5.2 Postopek zbiranja podatkov 
 
Podatke smo zbirali od 11. 7. 2018 do 26. 11. 2018 na več načinov. Vprašalnik smo pripravili 
v papirnati in elektronski obliki. Del podatkov smo pridobili z deljenjem vprašalnika  
na Facebookovi strani skupine Sladkorčki brez meja, ki združuje posameznike, obolele za 
sladkorno boleznijo tipa 1 in 2, del pa v stikih s posamezniki v našem okolju. Kontaktirali smo 
tudi društva diabetikov iz osrednje Slovenije, vendar se niso odzvali ali pa so vsi njihovi člani 
starejši od 65 let. 
 
V obeh primerih je vprašalnik na začetku vseboval nagovor s pojasnilom, zakaj zbiramo 
podatke, in zagotovilom o anonimnosti. Pri vseh nadaljnjih postavkah vprašalnika so bila 
dodana navodila za reševanje. Posameznikom, ki so reševali vprašalnik v fizični obliki,  
smo na začetku na kratko ustno pojasnili namen vprašalnika in jim dali navodila, kasneje pa 
smo bili na voljo za dodatna pojasnila ali vprašanja. 
 
3.5.3 Merski instrumentarij 
 
Za zbiranje podatkov smo v raziskavi uporabili vprašalnik Ouality Of Life Index Diabetes 
Version III (Kimura in da Silva, 2009). Temeljni na predpostavki, da lahko najbolj 
verodostojen podatek o kakovosti svojega življenja pove uporabnik/bolnik sam, torej je 
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vprašalnik samoevalvacijski. Kot osrednji del koncepta kakovosti življenja sta avtorja 
vprašalnika postavila zadovoljstvo z življenjem, ki se nanaša na dalj časa trajajoč pogled na 
določeno življenjsko stanje. Kakovost življenja sta opredelila kot posameznikovo zaznavanje 
kakovosti življenja glede na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo s področji, ki so zanj 
pomembna.  
 
Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov, vsak pa vsebuje 33 trditev. Za vsako trditev posameznik 
z oceno od 1 do 6 (1 = zelo nezadovoljen, 6 = zelo zadovoljen ali 1 = sploh ni pomembno, 6 = 
zelo pomembno) oceni, kako je navedena trditev zanj pomembna oziroma  
v kolikšni meri je z navedenim področjem življenja zadovoljen. Trditve so razdeljene na  
4 področja: splošno zdravstveno stanje, socialno-ekonomski status, psihično zadovoljstvo in 
zadovoljstvo z družino. Trditvi 21 (zaposlitev) in 22 (brezposelnost) v področju  
socialno-ekonomskega statusa se izključujeta, zato pri seštevanju točk upoštevamo le eno. 
 
Pri obdelavi podatkov se določeni odgovori iz surovih vrednosti spremenijo, tako da se možen 
rezultat oziroma subjektivna ocena kakovosti življenja giblje med 0 in 30, pri čemer  
0 pomeni najslabšo in 30 najboljšo oceno kakovosti življenja. 
 
Tabela 6: Ocenjevalna področja 

Ocenjevalna področja Število 
trditev 

Vsebina 

Splošno zdravstveno stanje 14 Zdravje, zdravstvena oskrba, bolečina, energetska 
opremljenost, sposobnost skrbeti zase, kontrola nad 
življenjem, zadovoljstvo s pričakovano življenjsko 
dobo, spolno življenje, zmožnost skrbeti za družino, 
občutki nekoristnosti, skrbi, prostočasne aktivnosti, 
prihodnost. 

Socialno-ekonomski status 7 Prijatelji, čustvena podpora okolice, soseska, dom, 
zaposlitev/brezposelnost, izobrazba, finančne potrebe. 

Psihično zadovoljstvo 6 Vera, psihično stanje, doseganje osebnih ciljev, sreča 
in veselje, zadovoljstvo z življenjem, osebnost. 

Zadovoljstvo z družino 5 Zdravje družine, otroci, družinska sreča, partnerstvo, 
čustvena podpora družine.  

(Kimura in da Silva, 2009) 
 
Vprašalnik ponuja visoko zanesljivost in veljavnost. Zanesljivost, izmerjena s Cronbachovim 
alfa koeficientom, je 0,93 za celoten vprašalnik oziroma: splošno zdravstveno stanje = 0,87; 
socialno-ekonomski status = 0,82; psihično zadovoljstvo = 0,90; zadovoljstvo z družino = 0,77. 
Veljavnost vprašalnika je bila izmerjena s primerjavo rezultata na vprašanje  
o zadovoljstvu z življenjem na splošno in končnim rezultatom. Korelacijski koeficient 
veljavnosti za celoten inštrument je 0,77 (Kimura in da Silva 2009). 
 
3.5.4 Spremenljivke 
 
V raziskavi smo uporabili naslednje spremenljivke: 

– spol, 
– starost, 
– čas, ki je minil od diagnoze, 
– gibalna/športna aktivnost, 
– splošno zdravstveno stanje, 
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– socialno-ekonomski status,  
– psihično zadovoljstvo, 
– zadovoljstvo z družino. 

 
3.5.5 Metode obdelave podatkov 
	
Podatke, pridobljene v empiričnem delu magistrskega dela, smo analizirali z računalniškim 
programom za statistično analizo SPSS in s programom Excel. 
 
Izračunali smo deskriptivne statistične parametre (f, %, M, SD, Min in Maks). Normalnost 
porazdelitve numeričnih spremenljivk smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom, homogenost 
varianc pa z Lavenovim testom. Povezanost med posameznimi spremenljivkami smo 
ugotavljali s Pearsonovim koeficientom korelacije. Za proučevanje razlik med gibalno 
aktivnimi in neaktivnimi posamezniki za posamezna področja smo uporabili t-test ali 
alternativni neparametrični Mann-Whitneyjev U-test. 
 
3.6 Rezultati in interpretacija 
 
3.6.1 Ocena kakovosti življenja gibalno/športno aktivnih oseb v primerjavi  

z neaktivnimi osebami s sladkorno boleznijo tipa 2 
 
Tabela 7: Deskriptivne statistike in testiranje normalnosti porazdelitve za spremenljivko 
gibalna/športna aktivnost 

 N M SD Min Maks KA KS Vrednost 
testa S-W  

Test S-W 
(p-vrednost) 

Gibalno 
aktivni 

27 19,64 3,73 14,10 28,26 0,29 –0,27 0,96 0,41 

Gibalno 
neaktivni 

16 18,63 4,04 14,19 24,54 0,18 –1,58 0,84 0,01 

 
Iz tabele je razvidno, da osebe, ki so gibalno/športno aktivne, z višjimi ocenami ocenjujejo 
kakovost življenja (M = 19,64) kot osebe, ki gibalno niso aktivne (M = 18,63). 
 
Shapiro-Wilkov test je pokazal, da so rezultati nenormalno porazdeljeni v skupini 
gibalno/športno neaktivnih (p = 0,01), zato smo za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik 
med skupinama udeležencev uporabili neparametrični Man-Whitneyjev U-test. 
 

Tabela 8: Statistična pomembnost razlik med gibalno aktivnimi in gibalno neaktivnimi osebami 

 Gibalna/športna aktivnost 
Man-Whitneyjev U-test 184,50 
Z –0,79 
2p 0,43 

 
Preverili smo, ali so razlike v oceni kakovosti življenja gibalno/športno aktivnih in 
gibalno/športno neaktivnih bolnikov statistično pomembne. Rezultati kažejo, da razlike med 
skupinama niso statistično pomembne (2p = 0,43). 
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Hipoteza 1: Med gibalno/športno aktivnimi in neaktivnimi osebami s sladkorno boleznijo tipa 
2 obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno zaznani kakovosti življenja.  
 
Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo ovržemo. Med skupinama udeležencev se kažejo 
minimalne razlike v srednjih vrednostih, pri čemer gibalno/športno aktivne osebe kakovost 
življenja ocenjujejo z višjimi ocenami, vendar razlike niso statistično pomembne. Srednje 
vrednosti rezultatov nakazujejo višjo oceno kakovosti življenja oseb, ki so gibalno/športno 
aktivne, prav tako je maksimalna zabeležena ocena višja od ocen udeležencev v skupini gibalno 
neaktivnih. Na področju subjektivne zaznave kakovosti življenja v povezavi z gibalno/športno 
aktivnostjo pri osebah s sladkorno boleznijo je bilo narejenih že veliko raziskav, vendar so 
ugotovitve znanstvenikov zelo neenotne. Reidu idr. (2010) kljub velikemu vzorcu (N = 218) 
in vodeni gibalni intervenciji oseb ni uspelo dokazati pozitivnega vpliva gibalne aktivnosti na 
subjektivno oceno kakovosti življenja. Izboljšalo se je le fizično zdravje udeležencev. M. Thiel 
idr. (2017) so odkrili povezavo med redno gibalno aktivnostjo in subjektivno zaznano 
kakovostjo življenja, pri čemer je bila povezava najmočnejša na področju fizičnega počutja, 
šibkejša pa na področju mentalnega zdravja. 
 
Pomemben dejavnik pri vplivu gibalne/športne aktivnosti na zaznano kakovost življenja je tudi 
vrsta aktivnosti. Več raziskovalcev (Cai idr., 2017; Van der Heijden idr. 2013) je opravilo 
sistematičen pregled že opravljenih raziskav in prišlo do zaključka, da na izboljšanje zaznane 
kakovosti življenja najbolj vpliva aerobna vadba, medtem ko imata anaerobna vadba (vaje za 
moč) ali kombinacija manjši vpliv. Udeležence naše raziskave bi bilo zanimivo vprašati o 
načinu vadbe in nato primerjati rezultate. 
 
SRP pomen gibanja za bolnike s sladkorno boleznijo utemeljuje predvsem  
z izboljšanjem fizičnega počutja in zmanjšanjem možnosti za dodatne zaplete. Pri tem je 
njegova naloga pogledati na vsakega bolnika kot na individuum, prisluhniti njegovim željam, 
razumeti njegove potrebe in mu nato dati ustrezne nasvete. Rezultati naše in tudi drugih 
raziskav nas lahko spodbudijo, da v sodelovanju s športnimi pedagogi organiziramo oblike 
skupinskih vadb predvsem aerobnega značaja. Kirk idr. (2001) ugotavljajo, da je za 
spremembo načina življenja in odločitev za večjo gibalno aktivnost dovolj že 30-minutni 
pogovor bolnika z usposobljenim strokovnjakom. 
 
3.6.2 Razlike v subjektivno zaznani kakovosti življenja oseb s sladkorno boleznijo  tipa 2 

glede na čas od postavitve diagnoze 
 
Tabela 9: Statistična povezanost dejavnika časa od postavitve diagnoze s subjektivno oceno 
kakovosti življenja 

 Ocena kakovosti življenja 
Pearson R 0,24 
P 0,06 

 
 
Vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije kaže, da obstaja šibka pozitivna povezava  
med časom, ki je minil od diagnoze, in posameznikovo subjektivno oceno kakovosti življenja  
(R = 0,24). Povezava ni statistično pomembna (p = 0,06). 
 
Hipoteza 2: Subjektivno zaznana kakovost življenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 se slabša 
s trajanjem od postavitve diagnoze. 
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Rezultati naše raziskave kažejo ravno nasprotno, zato hipotezo ovržemo. Pri udeležencih smo 
ugotovili, da se subjektivna ocena kakovosti življenja s časom od postavitve diagnoze rahlo 
zvišuje, vendar razlika ni statistično pomembna. Ocene znotraj skupine so bile zelo 
neenakomerno porazdeljene. Sparring, Nyström, Jonsson, Östman in Burström (2013) so na 
populaciji švedskih bolnikov ugotovili, da obstaja razlika v oceni kakovosti življenja bolnikov 
s sladkorno boleznijo  
v primerjavi s splošno populacijo že 1 leto po diagnozi. Razlika se s trajanjem bolezni vedno 
bolj povečuje, predvsem na področju bolečine oziroma fizičnega neudobja. Raziskovalci (prav 
tam) pa izpostavljajo, da bolniki ob postavitvi diagnoze izražajo veliko nezadovoljstvo s 
kakovostjo življenja, po določenem času, ko se z boleznijo naučijo živeti,  
pa se njihova ocena tudi izboljša. Corrêa idr. (2017) prav tako navajajo, da bolniki s krajšim 
časom diagnoze slabše ocenjujejo kakovost življenja. 
 
Na podlagi teh ugotovitev je možna hipoteza, da so naši udeleženci, ki imajo diagnozo krajši 
čas, še v fazi prilagajanja na bolezen, zato nižje ocenjujejo kakovost življenja. Vse to 
nakazuje potrebo bolnikov po svetovanju v fazi pridobitve diagnoze. Zdravnik je strokovnjak, 
ki na podlagi simptomov in odčitanih vrednosti krvnega sladkorja določi diagnozo, SRP pa 
ima predvsem vlogo svetovalca, ki bolniku svetuje, kako naj se v tej novi okoliščini znajde. 
Osebe s sladkorno boleznijo potrebujejo strokovnjaka, ki mu lahko zaupajo svoje strahove, 
dvome, vprašanja, hkrati pa od njega dobijo konkretne strokovno utemeljene nasvete glede 
prehrane, gibanja, organizacije vsakodnevnih opravil ipd. Prostor za delovanje SRP se odpira 
predvsem v društvih, na forumih, v skupinah na družabnih omrežjih in v različnih drugih 
organizacijah, kjer bolniki lahko poiščejo pomoč in odgovore na svoja vprašanja. 
 
3.6.3 Ocena kakovosti življenja gibalno/športno aktivnih oseb v primerjavi  

z nedejavnimi osebami s sladkorno boleznijo tipa 2 za posamezna področja 
 

a) Splošno zdravstveno stanje 
 

Tabela 10: Deskriptivne statistike in testiranje normalnosti porazdelitve za spremenljivko 
splošnega zdravstvenega stanja 

 N M SD Min Maks KA KS Vrednost 
testa S-W 

Test S-W 
(p-

vrednost) 
Gibalno 
aktivni 

27 19,08 4,25 12,96 28,36 –0,82 0,26 0,96 0,35 

Gibalno 
neaktivni 

16 17,57 4,41 11,21 24,21 –1,60 0,10 0,98 0,07 

 
Srednje vrednosti v tabeli kažejo, da gibalno/športno aktivne osebe z višjo oceno ocenjujejo 
kakovost življenja na področju splošnega zdravstvenega stanja (M = 19,08) kot osebe,  
ki gibalno niso aktivne (M = 17,57). Pokazala se je tudi razlika med minimalnimi in 
maksimalnimi odgovori, kjer gibalno/športno aktivne osebe prav tako z višjo oceno ocenjujejo 
kakovost svojega življenja na področju zdravja (Maks 1 = 28,36; Maks 2 = 24,21). 
 
Shapiro-Wilkov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov pri obeh skupinah  
(p1 = 0,35; p2 = 0,07). Lavenov test je pokazal, da so variance homogene (p = 0,51),  
zato smo za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med skupinama udeležencev uporabili 
t-test. 
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Tabela 11: Statistična pomembnost razlik med gibalno/športno aktivnimi in neaktivnimi 
osebami na področju splošnega zdravstvenega stanja 

 Vrednost t-testa (t) Stopnje prostosti (df) p 
Splošno zdravstveno 
stanje 

1,12 41 0,14 

 
Rezultati kažejo, da na področju splošnega zdravstvenega stanja ne obstaja statistično 
pomembna razlika med gibalno/športno aktivnimi in neaktivnimi osebami (p = 0,14). 
 
Hipoteza 3: Gibalno/športno aktivne osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 višje ocenjujejo lastno 
kakovost življenja na področju splošnega zdravstvenega stanja kot osebe,  
ki gibalno/športno niso aktivne. 
 
Hipotezo lahko potrdimo le delno. Na podlagi srednjih vrednosti lahko sklepamo, da 
gibalno/športno aktivne osebe z višjimi ocenami ocenjujejo kakovost življenja, medtem ko jo 
gibalno/športno neaktivne osebe ocenjujejo z nižjimi. Razlike med skupinama pa niso 
statistično pomembne. 
 

b) Socialno-ekonomski status 
 
Tabela 12: Deskriptivne statistike in testiranje normalnosti porazdelitve za spremenljivko 
socialno-ekonomski status 

 N M SD Min Maks KA KS Vrednost 
testa S-W 

Test S-W 
(p-vrednost) 

Gibalno 
aktivni 

27 20,18 4,32 14,64 29,57 –0,80 0,33 0,92 0,05 

Gibalno 
neaktivni 

16 19,38 4,00 13,86 25,14 –1,63 –0,21 0,87 0,03 

 
Srednje vrednosti v tabeli kažejo, da gibalno/športno aktivne osebe višje ocenjujejo  
kakovost življenja na področju socialno-ekonomskega statusa (M = 20,18) kot osebe,  
ki gibalno/športno niso aktivne (M = 19,38). 
 
Shapiro-Wilkov test je pokazal, da podatki v skupini gibalno/športno neaktivnih oseb niso 
normalno razporejeni (p = 0,03), zato smo za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med 
skupinama udeležencev uporabili neparametrični Man-Whitneyjev U-test. 
 
Tabela 13: Statistična pomembnost razlik med gibalno/športno aktivnimi in neaktivnimi 
osebami na področju socialno-ekonomskega statusa 

 Gibalna/športna aktivnost 
Man-Whitneyjev U-test 190,50 
Z –0,64 
2p 0,52 

 
Ugotovili smo, da med skupinama ne obstajajo statistično pomembne razlike v zaznavanju 
kakovosti življenja na področju socialno-ekonomskega statusa. 
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Hipoteza 4: Gibalno/športno aktivne osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 višje ocenjujejo lastno 
kakovost življenja na področju socialno-ekonomskega stanja kot osebe,  
ki gibalno/športno niso aktivne. 
 
Hipotezo lahko potrdimo le delno. Iz izračunanih srednjih vrednosti je razvidno,  
da gibalno/športno aktivne osebe višje ocenjujejo kakovost življenja, gibalno/športno 
neaktivne osebe pa nižje. Razlika med skupinama pa ni statistično pomembna. 
 

c) Psihično zadovoljstvo 
 
Tabela 14: Deskriptivne statistike in testiranje normalnosti porazdelitve za spremenljivko 
psihično zadovoljstvo 

 N M SD Min Maks KA KS Vrednost 
testa S-W 

Test S-W  
(p-vrednost) 

Gibalno 
aktivni 

27 19,20 3,95 13,75 30,00 0,93 0,86 0,94 0,12 

Gibalno 
neaktivni 

16 18,51 4,37 12,67 26,92 –1,12 0,15 0,90 0,11 

 
Srednje vrednosti v tabeli kažejo, da gibalno/športno aktivne osebe višje ocenjujejo kakovost 
življenja na področju psihičnega zadovoljstva (M = 19,20) kot osebe, ki gibalno/športno  
niso aktivne (M = 18,51). Opazne so velike razlike v maksimalnih odgovorih, ki pri skupini 
gibalno/športno aktivnih oseb dosežejo najvišjo vrednost (Maks = 30), v skupini gibalno 
neaktivnih pa je najvišja ocena bistveno nižja (Maks = 26,92). 
 
Shapiro-Wilkov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov za obe skupini (p1 = 0,12;  
p2 = 011), Lavenov test pa je pokazal, da so variance homogene (p = 0,23). Za ugotavljanje 
statistične pomembnosti razlik med skupinama udeležencev smo uporabili t-test. 
 
Tabela 15: Statistična pomembnost razlik med gibalno/športno aktivnimi in neaktivnimi 
osebami na področju psihičnega zadovoljstva 

 Vrednost t-testa (t) Stopnje prostosti (df) p 
Psihično zadovoljstvo 0,53 41 0,30 

 
Hipoteza 5: Gibalno/športno aktivne osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 višje ocenjujejo lastno 
kakovost življenja na področju psihičnega zadovoljstva kot osebe, ki gibalno/športno niso 
aktivne. 
 
Hipotezo lahko potrdimo le delno. Srednje vrednosti nakazujejo, da gibalno/športno aktivne 
osebe v primerjavi z neaktivnimi višje ocenjujejo kakovost življenja, vendar razlike niso 
statistično pomembne. 
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d) Zadovoljstvo z družino 
 
Tabela 16: Deskriptivne statistike in testiranje normalnosti porazdelitve za spremenljivko 
zadovoljstvo z družino 

 N M SD Min Maks KA KS Vrednost 
testa S-

W  

Test S-W 
(p-

vrednost) 
Gibalno 
aktivni 

27 21,65 4,85 14,70 30,00 –1, 
02 

0,19 0,94 0,11 

Gibalno 
neaktivni 

16 21,21 5,62 14,20 30,00 –1,47 0,22 0,89 0,06 

 
Srednje vrednosti v tabeli kažejo, da gibalno/športno aktivne osebe višje ocenjujejo kakovost 
življenja na področju zadovoljstva z družino (M = 21,65) kot osebe, ki gibalno/športno niso 
aktivne (M = 21,21). Pri tem področju je razlika v srednjih vrednostih najmanjša, tudi 
minimalne in maksimalne vrednosti so izredno podobne. 
 
Shapiro-Wilkov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov za obe skupini (p1 = 0,11; p2 
= 0,06), Lavenov test pa je pokazal, da so variance homogene (p = 0,33). Za ugotavljanje 
statistične pomembnosti razlik med skupinama udeležencev smo uporabili t-test. 
	
Tabela 17: Statistična pomembnost razlik med gibalno/športno aktivnimi in neaktivnimi 
osebami na področju zadovoljstva z družino 

 Vrednost t-testa  
(t) 

Stopnje prostosti (df) p 

Zadovoljstvo z družino 0,27 41 0,39 
 
Hipoteza 6: Gibalno/športno aktivne osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 višje ocenjujejo lastno 
kakovost življenja na področju zadovoljstva z družino kot osebe, ki gibalno/športno niso 
aktivne. 
 
Hipotezo lahko potrdimo le delno. Izračunane srednje vrednosti nakazujejo majhno razliko 
v subjektivni oceni kakovosti življenja, pri čemer gibalno/športne aktivne osebe kakovost 
življenja ocenjujejo višje. Razlike v ocenah niso statistično pomembne. 
 
V zadnjem delu raziskave smo postavili štiri hipoteze, ki vse predvidevajo, da gibalno/športno 
aktivne osebe s sladkorno boleznijo višje ocenjujejo kakovost življenja na različnih področjih: 
splošno zdravstveno stanje, socialno-ekonomsko stanje, psihično zadovoljstvo in zadovoljstvo 
z družino. Vse hipoteze lahko potrdimo le delno. Srednje vrednosti ocen kakovosti življenja 
potrjujejo tezo, da gibalno/športno aktivne osebe kakovost življenja ocenjujejo višje na prav 
vseh raziskovalnih področjih, vendar razlike med skupinama niso statistično pomembne. 
 
Največje razlike v srednjih vrednostih se pojavljajo na področju splošnega zdravstvenega 
stanja, kar potrjujejo tudi nekateri drugi avtorji (Thiel idr., 2017; Nicolucci idr.  2011; Zanuso, 
Balducci in Jimenez, 2009). Upoštevati moramo, da je od 27 gibalno aktivnih udeležencev 
večina (15) aktivnih manj kot uro na dan. Thiel idr. (2017) so ugotovili, da se ob povečanju 
gibalne aktivnosti zviša tudi ocena kakovosti življenja posameznikov. Če bi udeležence 
spremljali dalj časa, bi lahko izmerili tudi razliko v oceni kakovosti življenja ob povečanju 
gibalne aktivnosti. Tudi gibalno neaktivne osebe bi bilo treba ustrezno spodbuditi, da dosežejo 
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priporočeni čas aktivnosti  
na teden, in nato ponovno pridobiti podatke o subjektivni oceni kakovosti življenja. 
 
Gibalna/športna aktivnost ima izredno pomembno vlogo pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 
2, saj lahko prepreči oziroma zamakne začetek bolezni, izboljša stabilnost ravni  
sladkorja v krvi, pozitivno vpliva na raven holesterola in na krvni tlak (Çolak idr., 2016). 
Stabilno zdravstveno stanje je temelj dobrega počutja in vpliva na vsa ostala področja življenja. 
Zato mora biti skrb zanj prioriteta vsakega posameznika, ne samo bolnika  
s sladkorno boleznijo. Gibalna/športna aktivnost ima glede na našo in tudi druge raziskave 
največji vpliv ravno na splošno zdravstveno stanje, zato jo moramo SRP še toliko bolj 
spodbujati. Promotorji zdravega načina življenja smo že s tem, ko s svojim načinom življenja 
dajemo zgled ostalim. Preventivno pa lahko delujemo tudi na svojih delovnih mestih.  
Že v vrtcih in šolah je pomembno, da poudarjamo pomen rednega gibanja. S tem delujemo 
preventivno in tako opozarjamo na debelost pri otrocih, ki pomeni tveganje za sladkorno 
bolezen tipa 2. 
 
Pri področjih socialno-ekonomskega statusa, psihološkega zadovoljstva in zadovoljstva  
z družino so razlike med srednjimi vrednostmi manjše, vendar povsod večje za skupino 
gibalno/športno aktivnih posameznikov. Nekatere tuje raziskave so ugotovile višje ocene 
kakovosti življenja pri gibalno aktivnih osebah na vseh področjih (Nicolucci idr. 2011; Çolak 
idr., 2016), druge pa, v nasprotju s hipotezami, ugotavljajo, da gibalna/športna aktivnost nima 
statistično pomembnega vpliva na psihološko zadovoljstvo posameznikov. Pri pregledu več 
raziskav so Van der Heijden idr. (2013) prišli do zaključka, da so vplivi anaerobne ali aerobne 
vadbe na psihološka stanja, kot so depresija, anksioznost ipd., zelo mešani. Za vsa tri opisana 
področja lahko sklepamo, da na oceno kakovosti življenja vplivajo še številni drugi faktorji 
(npr. trenutna finančna situacija, družinske okoliščine – ločitev, smrt družinskega člana, genske 
predispozicije za duševne bolezni itd.), ki niso direktno povezani zgolj s sladkorno boleznijo. 
 
Smiselno si je postaviti vprašanje, kakšna so posameznikova prepričanja, da gibalne/športne 
aktivnosti lahko vplivajo na kakovost življenja. Ljudje pozitiven učinek gibalne/športne 
aktivnosti zelo hitro povežemo zgolj z izboljšanjem telesnega zdravstvenega stanja.  
Oseba, ki ne verjame, da so tovrstne aktivnosti koristne za vsa področja življenja (psihološko  
dobro počutje, medsebojni odnosi, delovna uspešnost ipd.), bo zadovoljstvo/nezadovoljstvo 
s kakovostjo življenja težje povezala z zadostno/pomanjkljivo gibalno/športno dejavnostjo.  
V naši raziskavi smo se osredotočili na subjektivno oceno posameznika, na katero pa močno 
vplivajo njegova prepričanja in izkušnje. Vprašanja, ki so povezana z zadovoljstvom,  
zaslužkom, stanovanjem ipd., so izrazito subjektivne narave, pri čemer lahko dva udeleženca 
z enakim socialno-ekonomskim statusom svoje zadovoljstvo različno ocenita. V kolikšni meri 
gibalna/športna aktivnost vpliva na področja socialno-ekonomskega statusa, psihološkega 
zadovoljstva in zadovoljstva z družino bi bilo zato smiselno izmeriti še z objektivnega vidika 
(npr. stopnja izobrazbe, zaposlitev, povprečna plača, kraj bivanja ipd.). Kljub temu pa nam 
subjektivna ocena posameznika daje pravi vpogled v njegovo doživljanje samega sebe in 
svojega življenja in s tem možnost, da ga podpremo na področjih, kjer podporo najbolj 
potrebuje. 
 
Za SRP je pri njegovem delu zelo pomembno, da na posameznika, ki je vpet v določeno 
socialno okolje (družina, sodelavci v službi, prijatelji), pogleda kot na celoto. SRP se mora pri 
svetovanju bolniku usmeriti tudi na njegovo okolico in odkriti, kako na bolezen gledajo njegovi 
svojci, prijatelji. Pomaga jim lahko s splošnimi informacijami o sladkorni bolezni in z 
osnovnimi nasveti za ravnanje ob morebitnih zapletih (npr. hipoglikemija), hkrati pa znova 
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opozarja na pomen zdravega načina življenja pri preprečevanju nastanka te bolezni. V 
bolnikovi socialni mreži se odpirajo možnosti za skupno vključitev v gibalno/športno 
aktivnost, skupno izgubljanje teže in spremembe življenjskega sloga ne glede na diagnozo. To 
bolnika dodatno motivira in spodbuja, da sledi zastavljenim ciljem. Samo z združevanjem 
različnih strokovnjakov (diabetologov, specialnih pedagogov, športnih pedagogov itd.) in oseb, 
ki so bolniku blizu, bomo posamezniku  
s sladkorno boleznijo omogočili optimalne pogoje za obvladovanje bolezni in s tem večjo 
kakovostjo življenja. 
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4 Sklep 
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v subjektivno zaznani kakovosti življenja 
bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 glede na to, ali so redno gibalno/športno aktivni ali ne. 
Ugotoviti smo želeli tudi, na katera področja kakovosti življenja gibalna/športna aktivnost 
vpliva in v kolikšni meri. 
 
V raziskavi je sodelovalo 43 oseb s sladkorno boleznijo, starih od 19 do 65 let. Kriterijem za 
redno gibalno aktivnost je zadostilo 27 udeležencev (62,79 %), 16 (37,21 %) pa jih je 
sestavljalo skupino gibalno neaktivnih. V magistrski nalogi smo zastavili 6 hipotez.  
Na podlagi dobljenih rezultatov smo dve hipotezi ovrgli, štiri pa potrdili le delno. 
 
4.1 Pomanjkljivosti raziskave  
 
Največja pomanjkljivost raziskave je majhen vzorec. Zajeti smo želeli odrasle posameznike  
s sladkorno boleznijo tipa 2. Kljub podatkom o naraščajočem številu oseb s to boleznijo se je 
izkazalo, da jih je razmeroma težko pridobiti za sodelovanje v raziskavi. V društva diabetikov 
so večinoma vključene starejše osebe, saj delovno aktivne osebe za take aktivnosti bodisi 
nimajo časa bodisi interesa oziroma verjamejo, da tovrstne podpore ne potrebujejo. Mnogi 
posamezniki se ne želijo izpostavljati in javno priznati, da so sladkorni bolniki, nekateri pa so 
sodelovanje v raziskavi tudi odklonili. Predvidevamo, da bi lahko pridobili več oseb, če bi 
zbiranje podatkov in celotna raziskava potekala dalj časa in če bi v pridobivanje podatkov 
vključili tudi zdravnike diabetologe. 
 
Druga pomanjkljivost je neenakomeren vzorec udeležencev glede na spol in redno 
gibalno/športno aktivnost. Vključenih je bilo več žensk kot moških. Pri pridobivanju podatkov 
smo ugotovili, da moški večkrat zavrnejo sodelovanje in se ne želijo izpostavljati. Razlike v 
spolu pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 potrjujejo tudi avtorji (Medvešček in Pirc, 1991; 
Koselj, 1998), ki navajajo, da je bolezen pogostejša pri ženskah. Vzorec oseb,  
ki gibalno/športno niso aktivne, je bistveno manjši od vzorca oseb, ki so redno gibalno/športno 
aktivne. Predvidevamo, da bi se pri primerjavi večjega vzorca bolj izrazito pokazale razlike 
med skupinama. 
 
4.2 Uporabna vrednost raziskave; prispevek k teoriji, znanosti in praksi 
 
Teoretični del naloge zajema strnjen pregled literature in znanstvenih spoznanj o sladkorni 
bolezni tipa 2, gibalni aktivnosti in z njima povezani kakovosti življenja. V slovenskem 
prostoru nismo zasledili raziskave z omenjenega področja, navedli smo le pregled tujih 
raziskav s podobno tematiko. Pregleden prikaz teoretičnega ozadja bo lahko opora vsem 
raziskovalcem, ki se bodo v prihodnosti posvečali raziskovanju na področju kakovosti življenja 
oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. 
 
Na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike je prispevek raziskave teoretičen,  
saj izpostavlja različne vidike ugotavljanja kakovosti življenja dolgotrajno bolnih oseb. 
Predvsem se osredotoča na pomen subjektivne ocene posameznika. Specifično izpostavlja 
pomen gibalne/športne aktivnosti za osebe s sladkorno boleznijo tipa 2. Na praktičnem 
področju raziskava jasno nakazuje, da bolniki potrebujejo nasvete o gibalni/športni aktivnosti 
oziroma usmerjenem gibalnem treningu v procesu obravnave, zdravljenja in rehabilitacije. 
Osebe s sladkorno boleznijo se zdravijo v specialističnih diabetoloških ambulantah, kjer 
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specialni in rehabilitacijski pedagogi ne sodelujemo. Priložnost za vključevanje specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov se ponuja predvsem v društvih, kjer je veliko več prostora za 
svetovanja, predavanja in druge dejavnosti. SRP ima pomembno vlogo  
v vzgojno-izobraževalnemu sistemu. Lahko je promotor zdravega načina življenja, s svojim 
specifičnim znanjem strokovno utemeljuje potrebo po gibanju in jo vpeljuje v obliki različnih 
aktivnosti, prilagojenih za osebe s sladkorno boleznijo (npr. vodene vadbe). Specialni in 
rehabilitacijski pedagog ima tudi vsakodnevni stik s starši, ki jih (z delavnicami, predstavitvami 
ali drugimi oblikami) lahko opozarja na pojavljanje sladkorne bolezni.  
Z raziskavo smo želeli izpostaviti predvsem pomen osredotočanja na posameznika, ki naj bo v 
procesu obravnave nujno aktivno vključen. Vpogled na področja, ki so zanj pomembna in kjer 
se počuti najšibkejši, nam šele omogoča individualizirani pristop in uspešnejšo obravnavo. 
Želimo si, da bi strokovnjaki z različnih področij v čim bolj upoštevali ugotovitve tovrstnih 
raziskav. 
 
4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 
 
V procesu nadaljnjega raziskovanja bi bilo smiselno izvesti longitudinalno raziskavo,  
pri čemer bi udeležence vključili v organiziran gibalni trening oziroma bi jim omogočili 
vodeno gibalno/športno aktivnost. V različnih časovnih okvirih bi opravljali telesne meritve 
(teža, vrednost sladkorja v krvi) in subjektivno zaznano kakovost življenja. Predvsem bi bilo 
zanimivo ugotavljati, kako in na kakšen način se spreminja kakovost življenja udeležencev, ki 
v času naše raziskave niso bili redno gibalni aktivni. Udeležence bi lahko izpostavili različnim 
oblikam vadbe (aerobna, anaerobna, kombinacija) in nato primerjali rezultate. 
 
Rezultati nakazujejo potrebo po nadaljnjem raziskovanju vpliva sladkorne bolezni tipa 2  
na področja kakovosti življenja, ki niso direktno povezana s splošnim zdravstvenim stanjem. 
Ugotavljali bi lahko, kateri faktorji vplivajo na zaznavanje kakovosti življenja na področju 
socialno-ekonomskega statusa, psihološkega zadovoljstva in zadovoljstva z družino in  
v kako na omenjena področja vpliva samo gibalna aktivnost. 
 
Zanimivo bi bilo tudi ugotavljati, ali se koncept kakovosti življenja v Sloveniji sploh vključuje 
v obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo ter koliko in na kakšen način se pri tem upošteva 
subjektivna ocena posameznika. Smotrno bi bilo raziskati, kako se programi različnih institucij 
in društev, kamor se vključujejo osebe s sladkorno boleznijo tipa 2, skladajo z njihovimi 
subjektivnimi željami in potrebami, ter tudi vključenost specialnih pedagogov v tovrstne 
programe in njihovo vlogo. 
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6 Priloge 
 
Priloga 1: Vprašalnik KAKOVOST ŽIVLJENJA OSEB S SLADKORNO BOLEZNIJO 
 
SPLOŠNA OCENA STANJA 
 
Prosimo, obkrožite oziroma dopišite: 
 
Spol  
a) moški 
b) ženski 

 
Starost ______  
 
Čas od diagnoze ______ 
 
Ali ste gibalno/športno aktivni? 
Kot gibalna/športna aktivnost se upošteva kakršnakoli telesna aktivnost, npr. hoja, plavanje, 
kolesarjenje, tek, pilates ipd., ki traja 30–45minut vsaj 3-krat na teden. 
 
DA/NE 
 
Koliko časa na teden ste v povprečju gibalno/športno aktivni? __________________ 
 
SUBJEKTIVNA OCENA ZADOVOLJSTVA NA RAZLIČNIH PODROČJIH 
ŽIVLJENJA 
 
Prosimo vas, da za vsako vprašanje izberete odgovor, ki najbolje odraža, kako ste vi 
osebno v svojem življenju zadovoljni s tem področjem. Obkrožite ustrezno številko na 
lestvici. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. 
 
Legenda  
1 = zelo nezadovoljen 
2 = nezadovoljen  
3 = srednje nezadovoljen 
4 = srednje zadovoljen 
5 = zadovoljen 
6 = zelo zadovoljen 
 
KAKO ZADOVOLJNI STE? 
 

1. s svojim zdravjem na splošno 1 2 3 4 5 6 
2. s ponujeno zdravstveno oskrbo 1 2 3 4 5 6 
3. s svojim nivojem energije za vsakodnevne aktivnosti 1 2 3 4 5 6 
4. s svojo zmožnostjo, da poskrbite sami zase brez pomoči drugih 1 2 3 4 5 6 
5. s svojo zmožnostjo, da kontrolirate nivo sladkorja v krvi 1 2 3 4 5 6 

6. 
s spremembami, ki ste jih zaradi diagnoze sladkorne bolezni morali 
narediti v svojem življenju (npr. dieta, vadba, jemanje tablet ali inzulina, 
kontroliranje nivoja sladkorja v krvi) 1 2 3 4 5 6 
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  7. z obsegom kontrole nad lastnim življenjem 1 2 3 4 5 6 
  8. z možnostjo, da boste živeli tako dolgo, kot želite 1 2 3 4 5 6 
  9. z zdravjem svoje družine  1 2 3 4 5 6 
10. s svojimi otroki 1 2 3 4 5 6 
11. z zadovoljstvom vaše družine 1 2 3 4 5 6 
12. s svojim spolnim življenjem  1 2 3 4 5 6 
13. s svojim partnerjem 1 2 3 4 5 6 
14. s svojimi prijatelji 1 2 3 4 5 6 
15. s čustveno podporo, ki jo dobivate od svoje družine 1 2 3 4 5 6 
16. s čustveno podporo, ki jo dobivate od ljudi izven vaše družine 1 2 3 4 5 6 
17. s svojo sposobnostjo, da poskrbite za družinske obveznosti 1 2 3 4 5 6 
18. s tem, kako koristni se počutite za druge 1 2 3 4 5 6 
19. s količino/številom skrbi v vašem življenju 1 2 3 4 5 6 
20. s svojo domačo sosesko/naseljem/krajem bivanja 1 2 3 4 5 6 
21. s svojim domom, hišo, stanovanjem oziroma prostorom, kjer živite 1 2 3 4 5 6 
22. s svojo zaposlitvijo (če ste zaposleni) 1 2 3 4 5 6 
23. s tem, da niste zaposleni (če ste brezposelni, upokojeni) 1 2 3 4 5 6 
24. s svojo izobrazbo/šolanjem  1 2 3 4 5 6 
25. s tem, kako dobro skrbite za svoje finančne potrebe 1 2 3 4 5 6 
26. s svojimi prostočasnimi aktivnostmi  1 2 3 4 5 6 
27. s svojimi možnostmi za srečno prihodnost 1 2 3 4 5 6 
28. z brezskrbnostjo 1 2 3 4 5 6 
29. s svojim verovanjem (religijo) 1 2 3 4 5 6 
30. z doseganjem lastnih ciljev 1 2 3 4 5 6 
31. z občutjem sreče na splošno  1 2 3 4 5 6 
32. s svojim življenjem na splošno  1 2 3 4 5 6 
33. s svojim videzom  1 2 3 4 5 6 
34. s seboj na splošno 1 2 3 4 5 6 
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Prosimo vas, da za vsako vprašanje izberete odgovor, ki najbolje odraža, kako 
pomembno je v vašem življenju posamezno področje. Obkrožite ustrezno številko na 
lestvici. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov.  
 
Legenda 
1 = sploh ni pomembno 
2 = nepomembno 
3 = delno nepomembno 
4 = delno pomembno 
5 = pomembno 
6 = zelo pomembno 
 
KAKO POMEMBNO JE/SO ZA VAS? 
 
  1. vaše zdravje 1 2 3 4 5 6 
  2. zdravstvena oskrba 1 2 3 4 5 6 
  3. vaš nivo energije za vsakodnevne aktivnosti 1 2 3 4 5 6 
  4. vaša zmožnost, da poskrbite sami zase brez pomoči drugih 1 2 3 4 5 6 

  5. vaša zmožnost, da kontrolirate nivo sladkorja v krvi 1 2 3 4 5 6 

  6. spremembe, ki ste jih zaradi diagnoze sladkorne bolezni morali narediti  
v svojem življenju (npr. dieta, vadba, jemanje tablet ali inzulina, 
kontroliranje nivoja sladkorja v krvi) 

1 2 3 4 5 6 

  7. možnost kontrole nad lastnim življenjem 1 2 3 4 5 6 
  8. možnost, da boste živeli tako dolgo, kot želite 1 2 3 4 5 6 

  9. zdravje vaše družine  1 2 3 4 5 6 
10. vaši otroci  1 2 3 4 5 6 
11. zadovoljstvo vaše družine  1 2 3 4 5 6 
12. vaše spolno življenje  1 2 3 4 5 6 
13. vaš partner 1 2 3 4 5 6 
14. vaši prijatelji 1 2 3 4 5 6 
15. čustvena podpora, ki jo dobivate od svoje družine 1 2 3 4 5 6 
16. čustvena podpora, ki jo dobivate od ljudi izven svoje družine 1 2 3 4 5 6 
17. vaša sposobnost, da poskrbite za družinske obveznosti 1 2 3 4 5 6 
18. to, kako koristni se počutite za druge  1 2 3 4 5 6 
19. biti koristni za druge  1 2 3 4 5 6 
20. vaša domača soseska/naselje/kraj bivanja  1 2 3 4 5 6 
21. vaš dom, hiša, stanovanje oziroma prostor, kjer živite 1 2 3 4 5 6 
22. vaša zaposlitev (če ste zaposleni)  1 2 3 4 5 6 
23. možnost zaposlitve (če ste brezposelni, upokojeni) 1 2 3 4 5 6 
24. vaša šolanje in izobrazba 1 2 3 4 5 6 
25. možnost samostojne skrbi za vaše finančne potrebe 1 2 3 4 5 6 
26. vaše prostočasne aktivnosti 1 2 3 4 5 6 
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27. vaše možnosti za srečno prihodnost 1 2 3 4 5 6 
28. brezskrbnost 1 2 3 4 5 6 
29. vaše verovanje (religija)  1 2 3 4 5 6 
30. doseganje lastnih ciljev 1 2 3 4 5 6 
31. občutje sreče na splošno  1 2 3 4 5 6 
32. biti zadovoljen s svojim življenjem 1 2 3 4 5 6 
33. vaš videz  1 2 3 4 5 6 
34. vi na splošno 1 2 3 4 5 6 

 
 


