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Nosečnice naj skrbijo za svoje telo, 

svojega duha pa naj ne obremenjujejo s skrbmi, 

saj zarodek veliko prevzame od matere, 

tako kot rastlina od zemlje, 

iz katere poganja 

 (Aristotel, v Bercko, 2006, str. 23).
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POVZETEK 

Teoretična izhodišča: Gestacijski diabetes ali nosečnostna sladkorna bolezen predstavlja 

velik zdravstveni problem in zahteva velike spremembe v življenju nosečnice. Število 

nosečnic z gestacijskim diabetesom se iz leta v leto povečuje. Namen diplomskega dela je 

ugotoviti, ali nosečnice z gestacijskim diabetesom upoštevajo navodila zdravstvenega 

osebja in ali so dovolj informirane o svoji bolezni. Zanimalo nas je, ali gestacijski diabetes 

vpliva na kakovost življenja nosečnic. Najpomembnejši cilj pri zdravljenju in zdravstveni 

vzgoji nosečnic z gestacijskim diabetesom je obdržati vrednost glukoze v krvi v ciljnem 

območju. 

Raziskovalna metodologija: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. 

Izvedeno je bilo anketiranje 30 naključno izbranih nosečnic s postavljeno diagnozo 

gestacijski diabetes, ki so bile zdravljene v diabetološki ambulanti UKC Maribor. 

Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da so nosečnice dobro poučene o gestacijskem 

diabetesu. 93 % nosečnic navaja, da upošteva nasvete zdravstvenega osebja. Ob odkritju 

gestacijskega diabetesa se je 93 % nosečnicam, ki so sodelovale v anketi, kakovost 

življenja spremenila. Med vsemi spremembami so kot največjo težavo navedle 

samokontrolo glukoze v krvi in načrtovanje obrokov.  

Sklep: Nosečnica z gestacijskim diabetesom v času nosečnosti informacije išče povsod.  

Za uspešno izvedbo zdravstveno vzgojnega dela si mora medicinska sestra pridobiti 

zaupanje nosečnice, da ji lahko svetuje o zdravem življenjskem slogu, samokontroli ter 

samovodenju. Naloga nosečnice je vsakodnevno upoštevanje nasvetov zdravstvenega 

osebja, saj s tem preprečijo morebitne neugodne izide nosečnosti.  

 

 

Ključne besede: nosečnica, gestacijski diabetes, ambulanta, zdravstvena vzgoja, 

samokontrola. 
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ABSTRACT 

Theoretical background: Gestational diabetes or pregnancy diabetes represents a major 

health problem and demands major changes in life of a pregnant woman. Number of 

pregnant women with gestational diabetes increases from year to year. The purpose of the 

Bachelor's degree is to determine whether pregnant women with gestational diabetes 

follow the instructions from medical personnel and whether they are sufficiently informed 

regarding their disease. We wanted to find out whether gestational diabetes effects the 

quality of life of pregnant women. The most important goal in treatment and health care of 

pregnant women with gestational diabetes is to keep blood glucose in the objective range.  

Research methodology: The survey was based on a quantitative methodology. A 

questionnaire was carried out with 30 randomly selected pregnant women diagnosed with 

gestational diabetes, who were treated in the diabetes clinic UKC Maribor.                                                                                        

Results: The results of a research study showed that pregnant women are well informed 

about gestational diabetes. 93% of pregnant women state that they take into account the 

advice from medical staff. Upon detection of gestational diabetes has to 93% of the 

interviewed pregnant women quality of life changed. The biggest problem of all changes 

was quoted self-monitoring of blood glucose and planning meals.  

Conclusion: A pregnant woman with gestational diabetes seeks information everywhere.  

For successful implementation of health education a nurse needs to gain trust of a pregnant 

woman, so that she can advise her on a healthy lifestyle, self-control and self-direction. A 

task of the pregnant woman is a daily consideration of advices from medical staff, because 

by that they prevent possible adverse pregnancy outcome. 

 

Key words: pregnant woman, gestational diabetes, clinic, care education, health care, self-

control. 
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1  UVOD 

Vsak dan delamo na stotine, celo na tisoče stvari. Zjutraj popijemo kavo, vključimo 

računalnik in vse do tega, da si prepevamo svojo najljubšo pesem. Na mnoge stvari sploh 

ne pomislimo – so pač nekaj, »kar delamo«. Vprašanje je, ali bi lahko nekatere stvari malo 

spremenili, ne da bi to vplivalo na naš dan? Vsekakor. Kaj pa v primeru, da bi nekatere od 

teh sprememb obetale znatno izboljšanje našega zdravja? Lahko odgovorimo, da še bolje. 

Zavedati se moramo, da gestacijski diabetes ni bolezen, ki bi jo lahko pustili v ordinaciji, 

ko se vračamo od zdravnika. Gestacijski diabetes nas spremlja, kamor koli gremo. 

Vsekakor pa je pozitivno to, da se lahko proti njemu borimo in izboljšamo svoje splošno 

zdravje, ne glede na to, kje smo. Kajti stvari, ki jih počnemo in o njih razmišljamo od jutra 

do večera, odločajo o tem, ali bomo premagali gestacijski diabetes ali pa bomo dovolili, da 

gestacijski diabetes premaga nas (Bredenberg, McGinnis, & Suszynski, 2009, str. 6). 

Gestacijski diabetes (v nadaljevanju GD) ali nosečnostna sladkorna bolezen (v 

nadaljevanju NSB) predstavlja velik zdravstveni problem. GD je sladkorna bolezen, ki se 

pojavi v nosečnosti, dosežene glikemije na tešče ali v 75 g obremenilno glukoznem 

tolerančnem testu (OGTT) dosegajo dogovorjene diagnostične vrednosti za GD, ne 

dosegajo pa tistih glikemij, ki so kriterij za postavitev diagnoze sladkorne bolezni 

(Tomažič, 2013, str. 386). 

Zdravstveno oskrbo nosečnice z GD vodi strokovna skupina, ki jo sestavljajo diabetolog, 

perinatolog in medicinska sestra (Tomažič, 2006, str. 723). 

Pravilna prehrana v obdobju nosečnosti je zelo pomembna za zdravje bodoče matere in 

otroka. S pravilno uravnoteženo prehrano nosečnica sama poskrbi, da imata z otrokom 

dovolj vseh sestavin za obnovo, rast in razvoj (Cajhner, 2013, str. 398). 

Dieta je prvi in najpomembnejši osnovni korak pri zdravljenju GD. Prehrana naj bi bila 

kalorično prilagojena vsaki posameznici. Glede porazdelitve obrokov priporočajo, naj 

zaužije tri glavne in do tri manjše obroke (dve malici in povečerek) čez cel dan (Kraner, 

2012, str. 50–51).  

Zdrav življenjski slog je zelo pomemben del našega življenja. Zato vsem nosečnicam, ki 

nimajo kontraindikacij za telesno vadbo, priporočamo vsakodnevno 30-minutno telesno 
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vadbo. Nosečnice naj se izogibajo vadbi, ki obremenjuje trebušne mišice. Med 

priporočljive oblike telesne vadbe sodijo hoja, vadba na sobnem kolesu, joga, pilates in 

plavanje ter vadba v vodi (Sternad, 2012, str. 34). 

Zdravstvena vzgoja pri sladkorni bolezni sodi v sklop osnovnega zdravljenja. Pogosto se 

začne s svetovanjem in si prizadeva, da bi posameznik pa tudi družba sprejel zdravje za 

največjo vrednoto, do njega naj bi izoblikoval pozitivna stališča ter jih tudi uresničeval 

(Hoyer, 2005, str. 1). 

V diabetoloških ambulantah naj bi po možnosti potekala individualna ali skupinska 

zdravstvena vzgoja nosečnic z GD (Tomažič, 2006, str. 723). 

Vsaka nosečnica z GD prejme pri diabetologu glukometer za določanje glukoze v krvi v 

trajno last. Naučijo jih ravnati z glukometrom, poudarijo pomen rednega izvajanja 

samokontrole in opredelijo ciljne vrednosti glukoze v krvi. Izvajanje samokontrole 

priporočajo na tešče in pred obroki (preprandialne vrednosti) ter 90 minut po njih 

(postprandialne vrednosti) (Sternad, 2012, str. 34).  

Zavedati se moramo, da nosečnice v času nosečnosti informacije in nasvete iščejo povsod, 

pri svojih ginekologih, diabetologih, medicinskih sestrah, po internetu, brskajo po različni 

strokovni literaturi. Živimo v času informacijske družbe, ko je informacij o zdravju in 

bolezni veliko, morda celo preveč. Velikokrat količina informacij ni zagotovilo, da jih 

bomo uporabili in vključili v vsakdanje življenje. Zgodi se lahko prav nasprotno, da jih 

zaradi preštevilnosti oziroma prenasičenosti ne bomo upoštevali (Hoyer, 2005). 
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2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

2.1 Namen  

Namen diplomskega dela je predstaviti GD in prikazati zdravstveno vzgojo nosečnice z 

GD v diabetološki ambulanti. Raziskati želimo, ali nosečnice z GD upoštevajo navodila 

zdravstvenega osebja in so dovolj informirane o svoji bolezni, ter ugotoviti, ali GD vpliva 

na kakovost življenja nosečnic. 

2.2 Cilji  

Cilji diplomskega dela so predstaviti: 

 GD in načine zdravljenja; 

 zdravstveno vzgojni program nosečnice z GD; 

 pomen samokontrole glukoze v krvi; 

 rezultate, pridobljene z anketnim vprašalnikom. 

 



Karmen Čeh: Zdravstveno vzgojni program nosečnice z gestacijskim diabetesom v diabetološki ambulanti 

4 

3 GESTACIJSKI DIABETES 

GD ali NSB je zaradi svoje pogostosti in težkih posledic v svetu in tudi v Sloveniji vedno 

večji zdravstveni, družbeni, socialni ter ekonomski izziv (Kerstin Petrič et al., 2010, str. 

11).  

Ena izmed definicij se glasi: ʺNSB je intoleranca za glukozo, ki jo prvič ugotovimo v 

nosečnosti" (Steblovnik, Sketelj, & Tomažič, 2011, str. 79). 

Definicija ne izključuje možnosti, da je nosečnica že pred nosečnostjo bolehala za poprej 

nespoznano sladkorno boleznijo (Zavratnik, 2006, str. 41). 

GD je sladkorna bolezen (v nadaljevanju SB), ki se pojavi med nosečnostjo, po porodu 

oziroma po dojenju pa običajno izzveni. GD je pomemben dejavnik tveganja za nastanek 

prirojenih anomalij, anatomskih in funkcionalnih sprememb pri otroku ter poveča tveganje 

za nastanek metabolnega sindroma pozneje v otrokovem življenju. Hipoglikemija je lahko 

vzrok za več spontanih splavov in poznih intrauterinih smrti (Tomažič, 2013, str. 383). 

GD je eno najpogostejših bolezenskih stanj, ki ogroža nosečnico in njenega otroka ter tako 

povečuje tveganje za nastanek zapletov v času nosečnosti in pri otroku (Kerstin Petrič et 

al., 2010, str. 23). 

V zadnjih dvajsetih letih se je zaradi boljše zdravstvene oskrbe perinatalna umrljivost 

bistveno zmanjšala. Če je GD pravočasno in ustrezno zdravljen, je perinatalna umrljivost, 

če odštejemo umrljivost zaradi prirojenih anomalij, enaka kot pri nosečnicah brez GD 

(Zavratnik, 2006, str. 37). 

3.1 Opredelitev gestacijskega diabetesa 

"V nosečnosti pride do hormonskih sprememb, katerih posledica je zmanjšana občutljivost 

tkiv na insulin, zato raven glukoze v krvi poraste" (Skvarča, 2008, str. 17). 

Lees, Reynolds, & McCartan (2006) so ugotovili, da je približno 30 od 1000 nosečnic 

takšnih, pri katerih SB nastane v nosečnosti. 

Sternad (2012, str. 32) navaja, da se število nosečnic z GD iz leta v leto povečuje. Leta 

2009 so v diabetološki ambulanti UKC Maribor obravnavali 130 nosečnic, pri 70 so 

potrdili diagnozo GD, 60 pa so jih obravnavali zaradi motene tolerance za glukozo. 
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Medtem se je leta 2010 število nosečnic, obravnavanih v diabetološki ambulanti, povečalo 

na 208, naslednje leto pa kar na 256. V letu 2012 so do konca aprila v diabetološki 

ambulanti obravnavali že 210 nosečnic z GD.  

Ženske, pri katerih SB odkrijejo med nosečnostjo, so bolj nagnjene k razvoju sladkorne 

bolezni tipa 2 pozneje v življenju. Nosečnost je pri njih pogosto samo prvi večji preizkus 

sposobnosti njihove trebušne slinavke za izločanje insulina ob povečani potrebi (Skvarča, 

2008, str. 17).  

3.1.1 Diagnostika sladkorne bolezni v nosečnosti 

V Sloveniji poteka odkrivanje morebitnega GD pri vseh nosečnicah že pri ginekologu. 

3.1.1.1 Prvi pregled 

Vsaki nosečnici ob prvem pregledu pri ginekologu določijo glukozo v krvi na tešče ali 

glukozo v naključnem vzorcu krvi. Če je vrednost glukoze v krvi na tešče ≥ 7,0 mmol/l ali 

v naključnem vzorcu ≥ 11,1 mmol/l, govorimo o SB. GD je prisoten, če je glukoza na tešče 

v območju ≥ 5,1 in < 7,0 mmol/l (Kovačec, Krajnc, Čokolić, & Zavratnik, 2012, str. 746). 

3.1.1.2 Obremenilno glukozni tolerančni test s 75 g glukoze  

Če ob prvem pregledu pri ginekologu ne potrdijo SB ali GD, se opravi v laboratoriju 2-urni 

obremenilno glukozni tolerančni test s 75 g glukoze (v nadaljevanju OGTT) v obdobju 

med 24 in 28 tednom (Mansell & Wilmot, 2014). 

SB je prisotna, če je glukoza na tešče ≥ 7 mmol/l oziroma če je dosežena ali presežena vsaj 

ena diagnostična vrednost (Tomažič & Sketelj, 2011). 

Tabela 1: Diagnostični preskus za odkrivanje nosečnostne sladkorne bolezni 

Čas Glukoza v plazmi (mmol/l) 

Na tešče 5,1 

1 h 10,0 

2 h 8,5 

Vir: Tomažič (2013, str. 387). 
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3.1.2 Dejavniki tveganja za nastanek gestacijskega diabetesa: 

 starost (preko 30 let), 

 debelost, 

 dedna dispozicija (sladkorna bolezen v sorodstvu), 

 naključna glikemija (˃ 6,7 mmol/l), 

 glikozurija (sladkorji v urinu) (Čokolić, 2006, str. 9). 

3.2 Zdravstvena vzgoja nosečnice z gestacijskim diabetesom 

Zdravstvena vzgoja je temeljni kamen, na katerem gradimo prizadevanje za preprečevanje 

kroničnih nenalezljivih bolezni. Je proces, s pomočjo katerega se posameznik in tudi 

skupine učijo krepiti, ohranjati ter uveljavljati zdravje. Torej je zdravstvena vzgoja 

kombinacija učenja in vzgoje. Vse to je pomoč ljudem, da predstavljene informacije 

razumejo, razjasnijo svoja stališča in oblikujejo nova, spoznajo nove vrednote in jih 

spoštujejo ter so pozorni na svoje vedenje glede zdravja (Hoyer, 2005, str. 1–4).  

Zdravstvena vzgoja je zelo pomemben sestavni del zdravljenja GD. Poleg diabetologa ima 

zelo pomembno vlogo tudi medicinska sestra. Vso znanje, ki ga prejme, nosečnica 

uporablja v vsakdanjem življenju. Zato je zelo pomembno, da osvoji osnove o GD, torej 

pomen primerne prehrane, telesne vadbe ter pravilnega izvajanja samokontrole glukoze v 

krvi (Skvarča, 2008, str. 37).  

Vse te spremembe v življenjskem slogu lahko pri nosečnici povzročajo tudi določen strah. 

Zato mora zdravstveno vzgojno delo potekati tako, da pomagamo nosečnici do lažjega 

sprejemanja GD in spremembe življenjskega sloga (Kraner, 2012, str. 57). 

Cilj zdravstvene vzgoje je, da so ljudje pravočasno, pravilno in popolno obveščeni o 

škodljivostih, ki ogrožajo njihovo zdravje ter okolje. Vsak posameznik mora biti motiviran, 

da ohrani svoje zdravje in zdravo življenjsko okolje ter sledi sodobnim preventivnim 

ukrepom. Medicinska sestra je tista oseba, ki mora svoje delo opravljati humano in 

odgovorno. Pridobiti si mora zaupanje nosečnice in ji pomagati usvojiti življenjski slog ter 

s tem izboljšati kakovost življenja kljub GD (Hoyer, 2005, str. 4). 

 

 



Karmen Čeh: Zdravstveno vzgojni program nosečnice z gestacijskim diabetesom v diabetološki ambulanti 

7 

3.3 Pomen samokontrole pri gestacijskem diabetesu 

Samokontrola pripomore k razumevanju lastne bolezni. Odpre pot za samostojnost pri 

skrbi za bolezen. Samokontrola ravni glukoze v krvi je osnovni pogoj za uspešno 

zdravljenje SB. Pod to spadajo predvsem samomeritve glukoze v krvi, lahko pa tudi 

samomeritve glukoze v seču in ketonov v krvi ali seču. Sposobnost, da nosečnica ukrepa 

na podlagi izvidov samokontrole, imenujemo samovodenje (Đurđević Despot, 2013, str. 

266). 

Glikemija je odvisna od številnih dejavnikov:  

 vrste in količine hrane, 

 telesne vadbe, 

 vpliva različnih hormonov, 

 prisotnosti drugih bolezni (Skvarča, 2008, str. 39–40). 

Vsi ti in še mnogi drugi dejavniki pa vplivajo na nosečnico in njeno raven glukoze v krvi. 

Možnost velikega nihanja je velika, in to v krajših časovnih intervalih (minute, ure, dnevi), 

zato je potrebna redna samokontrola ter s tem nadzor glukoze v krvi (Skvarča, 2008, str. 

39–40).  

3.4 Vodenje nosečnosti pri diabetologu 

Zaradi spremenjenih smernic odkrivanja GD, ki zahtevajo presejalne teste, GD odkrijejo 

pogosteje. 

Sternad (2012, str. 33) navaja, da v Sloveniji poteka odkrivanje morebitnega GD pri vseh 

nosečnicah že pri ginekologu. V primeru pozitivnega rezultata glukoze v krvi ali 

patološkega izvida 75 g OGTT ginekolog nosečnice napoti v diabetološko ambulanto. 

Nosečnice so na prvi pregled pri diabetologu naročene v roku 1–3 tednov, odvisno od 

trajanja nosečnosti in stopnje nujnosti. V času čakanja na prvi pregled pri diabetologu, 

vsako nosečnico vključijo v edukacijo pri diplomirani medicinski sestri, ki prične z 

zdravstveno vzgojo nosečnice. Zdravstveno vzgojo izvaja diplomirana medicinska sestra v 

manjši skupini, kadar je potrebno pa tudi individualno. 

Zelo pomembno je, da nosečnice redno opravljajo kontrolne preglede, ki si v diabetološki 

ambulanti sledijo na 7–21 dni. S seboj vedno prinesejo dnevnik samokontrole z vpisanimi 
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rezultati meritev ravni glukoze v krvi, vse aktualne zdravniške izvide in spisek vseh 

zdravil, ki jih trenutno jemljejo. Pomembno je tudi, da imajo veljavno napotnico (Skvarča, 

2008, str. 41).  

Redno izvajanje samokontrole doma je zelo pomembna naloga vsake nosečnice z GD. Če 

rezultati meritev glukoze v krvi ne odstopajo od ciljnih vrednosti, pride nosečnica na prvi 

pregled k diabetologu ob predvidenem terminu. V primeru da vrednosti glukoze v krvi 

odstopajo od normalnih vrednosti 3-krat zaporedoma v istem obdobju dneva, nosečnico na 

prvi pregled naročijo predčasno (Sternad, 2012, str. 34).  

Na pregled k diabetologu lahko nosečnica pride na tešče ali po obroku. Pomembno je, da v 

primeru zaužitega zajtrka, to pove ob odvzemu krvi v laboratoriju in izbranem diabetologu. 

V diabetološki ambulanti ob vsakem pregledu izvajajo: 

 meritve krvnega tlaka, tehtanje, pregled splošnega stanja, iskanje znakov glede 

zapletov nosečnosti (bruhanje, edemi), 

 oceno metabolne urejenosti (pregled seča za prisotnost glukoze, proteinov, ketonov), 

 stanje očesnega ozadja slikajo v prvem in tretjem trimesečju. Če se pojavijo 

spremembe, nosečnice napotijo k oftalmologu (Skvarča, 2008, str. 41).  

3.5 Zdravljenje z insulinom 

Insulin je prvi izbor medikamentoznega zdravljenja pri nosečnici z GD. Tiste, ki ne 

dosegajo normoglikemije z nefarmakološkimi ukrepi, praviloma zdravijo z insulinom 

(Tomažič, 2013, str. 396). 

Medicinska sestra nosečnico pouči o vrstah in delovanju insulinov, seznani jo o vbodnih 

mestih, pravilni aplikaciji insulina, možnih zapletih ter o prvi pomoči pri hipoglikemiji. 

Pomembno je pravilno doziranje in aplikacija insulina.  

Doza insulina se med posameznicami razlikuje. Glede na podatke o glikemični urejenosti 

odmerke individualno prilagajajo v diabetološki ambulanti. Pomembno je sodelovanje 

nosečnice, saj mora biti usposobljena za prilagajanje odmerkov doma (Božič & Kurnik, 

2012, str. 45).  

Najprimernejša mesta za podkožno aplikacijo insulina pri nosečnicah so: zunanji zgornji 

predel nadlakti, srednja zunanja tretjina stegen in hrbtni predel zadnjične mišice. Vbodna 
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mesta mora nosečnica dnevno menjavati, da prepreči odebelitev kože in atrofijo mišic 

(Železnik & Ivanuša, 2008, str. 460). 
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4 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM NOSEČNIC Z GESTACIJSKIM 

DIABETESOM V SKLOPU DIABETOLOŠKE AMBULANTE 

Izobraževalni program nosečnic z GD v diabetološki ambulanti Maribor je strukturirani 

program, ki ga vodi diplomirana medicinska sestra. Program traja 2 šolski uri – 90 minut. 

Edukacija vključuje naslednje vsebine: individualno merjeno prehrano, vpliv telesne vadbe 

na glikemijo, ravnanje z glukometrom, izvajanje samokontrole glukoze v krvi, vodenje 

dnevnika in poznavanje ciljnih vrednosti glukoze v krvi.  

4.1 Poučevanje o izvajanju nefarmakoloških ukrepov 

4.1.1 Zdrava prehrana 

Skrb za otrokovo zdravje se začne že pred rojstvom. K temu v veliki meri prispeva zdrava 

in uravnotežena prehrana, ki je v nosečnosti zelo pomembna za rast ter razvoj otroka. 

Otrok si v času od spočetja do rojstva vse hranilne in zaščitne snovi za rast ter razvoj 

zagotavlja preko matere (Belović, 2012). 

V nosečnosti se pojavijo spremembe metabolizma, kar zahteva prilagoditev prehrane. 

Metabolizem v nosečnosti že v prvih dveh tednih kaže dve pomembni značilnosti: 

 v času hranjenja je pospešena tvorba zalog, 

 v obdobju stradanja pa je črpanje hranil iz zalog hitrejše (Fister, 2006, str. 728). 

Hitra poraba hranil za nastanek zalog se kaže z nizkimi vrednostmi glukoze v krvi na tešče 

in pred obroki. Druga sprememba pa se kaže z zmanjšano toleranco za stradanje, zaradi 

česar se pojavi nagnjenost k ketonuriji. Kasneje, v 20. tednu, se vsem tem spremembam 

pridruži še pojav naraščajoče insulinske odpornosti, kar zahteva vedno večjo količino 

insulina za normalno uravnavanje ravni glukoze v krvi. Insulinska odpornost je večja med 

3. in 9. uro zjutraj. V tem času je potreba po insulinu največja (Fister, 2006, str. 728). 

Mnoge nosečnice skrbi, ali bodo z diabetično prehrano zaužile dovolj vitaminov, hranil in 

mineralov. Pravilno načrtovana diabetična prehrana je zdrava in uravnotežena, zato ni 

strahu, da bi nosečnici česar koli primanjkovalo. Vsekakor pa nosečnici ni treba jesti »za 

dva«. Nosečnica naj v celem dnevu zaužije tri glavne obroke in dve malici ter povečerek, 

ki so enakomerno časovno razporejeni, da presnova naenkrat ni preobremenjena. Obrokov 

naj načeloma ne izpušča. Glede na kaloričnost jih razdelimo takole: 
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 zajtrk in dopoldanska malica (40 % energije), 

 kosilo in popoldanska malica (40 % energije), 

 večerja in povečerek (20 % energije) (Kraner, 2012, str. 49–58).  

Velik pomen v nosečnosti ima zadostna količina kalcija in železa. Kalcij najpogosteje 

zaužijemo z mlekom in mlečnimi izdelki ter z obrokom rib vsaj enkrat na teden. Za vse 

nosečnice, ki mlečnih izdelkov ne uživajo, je priporočeno nadomeščanje kalcija v obliki 

tablet (500 mg na dan). Tudi nadomeščanje železa je priporočljivo s tabletami (Battelino et 

al., 2007, str. 89). 

O prehrani se neprestano odločamo tako, da se vrtimo med dobrim in slabim, med 

koristnim ter škodljivim, med dovoljenim in prepovedanim. Vedno poskušamo ravnati 

prav, po pravilih ki si jih sami postavljamo. Toda vedno ne zmoremo. Prehrana je 

človekova šibka točka, če neprestano popuščamo, se lahko poslovimo od uravnotežene 

zdrave prehrane (Kraner, 2012, str. 49). 

4.1.1.1 Svetovanje medicinske sestre nosečnici glede prehrane: 

 Priporoča se uživanje raznovrstne in energijsko ustrezne prehrane. 

 Priporočen prehranski delež ogljikovih hidratov znaša 40 do 50 %. Predvsem 

priporočajo kompleksne ogljikove hidrate, kot so stročnice, otrobi, polnozrnati izdelki. 

 V zaužiti prehrani naj bo čim več zelenjave. Za sadje velja strogo pravilo: po en sadež 

dva- do trikrat na dan. 

 Hrana naj bo beljakovinsko bogata, vsebuje naj dovolj kalcija, železa in fosforja. V 

primeru nosečnice vegetarijanke ali veganke je pomemben večji vnos beljakovin. 

 Hrana naj bo pripravljena z malo maščobami, ki pa naj bodo kakovostne. 

 Priporočen je izbor živil z nizkim glikemičnim indeksom. Če bo ta visok, bo toliko 

višji tudi dvig ravni glukoze v krvi. 

 Potrebno je izogibanje hrani in pijači z veliko vsebnostjo sladkorja (Cajhner, 2013, str. 

398–401). 

 Izogibanje hrani z veliko vsebnostjo soli ali dosoljevanju jedi. 

 Izogibanje alkoholu, kavi in pravemu čaju (kozarček rdečega vina, pravi čaj in kavo 

omejiti na enkrat na dan) (Padovnik & Čelofiga, 2012, str. 27–28). 
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 Priporoča se pitje vode in nesladkanega čaja, odsvetujejo pa gazirane pijače (Božič & 

Kurnik, 2012, str. 41). 

4.1.2 Telesna vadba 

Redna telesna vadba je izredno pomembna, saj podpira telesno in duševno zdravje ter 

pomaga preprečevati nastanek različnih bolezni. Vsakodnevno je priporočljivo 30 minut 

zmerne aerobne telesne vadbe. Z njo dosežemo zmanjšanje tkivne odpornosti na učinke 

insulina, zaradi česar se znižajo pre- in tudi postprandialne vrednosti glukoze v krvi. S tem 

pri nekaterih nosečnicah uvedba insulina sploh ni potrebna (Sternad, 2012, str. 34).  

4.1.2.1 Svetovanje medicinske sestre nosečnici glede telesne vadbe: 

 Zmerna telesna vadba se priporoča v celotnem poteku nosečnosti, razen pri nosečnicah 

z ginekološko kontraindikacijo (Tomažič, 2013, str. 394). 

 Če pred nosečnostjo ženska ni bila telesno aktivna, naj se pred vadbo posvetuje z 

zdravnikom, vadbe pa naj ne začne pred 13. tednom nosečnosti. Izogiba naj se vadbi, ki 

pretirano obremenjuje trebušne mišice. Priporočljiva je vsakodnevna hoja, lahko tudi 

hitra hoja, ki naj ne traja dlje kot 20 minut.  

 Primerna oblika športne vadbe je tudi sobno kolo. Kolesarjenje v naravi med 

nosečnostjo odsvetujejo, saj je nevarno (Kraner, 2012, str. 56). 

 Priporočeno je plavanje in vadba v vodi. Pogoj za vadbo v vodi je primerna 

temperatura vode (28 do 32 °C) in higienska neoporečna voda (Padovnik & Čelofiga, 

2012, str. 28). 

 Potekajo tudi skupinske vadbe v sklopu materinske šole.  

 Obstajajo organizirani programi joge, tai čija ali pilatesa za nosečnice (Kraner, 2012, 

str. 56–57). 

 Pred telesno vadbo, med in po njej je priporočeno izvajanje kontrole glukoze v krvi, 

ker je pri telesnem naporu nevarnost hipoglikemije. Učinek telesne vadbe vpliva na 

znižanje krvnega sladkorja, zato priporočajo telesno vadbo zjutraj ali dopoldan 

(Završnik, 2006, str. 17). 
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4.1.3 Samokontrola 

Nosečnica z GD, ki potrebuje zdravljenje z insulinom, naj za dobro urejenost bolezni redno 

izvaja samokontrolo glukoze v krvi (Tomažič, 2013, str. 395). 

Pomembna naloga medicinske sestre je, da nosečnico nauči pomena in izvajanja 

samokontrole glukoze v krvi (Koselj, 2005, str. 16–17).  

Medicinska sestra nosečnico nauči ravnati z glukometrom, poudari pomen rednega 

izvajanja samokontrole in jo pouči o ciljnih vrednostih glukoze v krvi. Merjenje glukoze v 

krvi priporočajo nosečnici na tešče in pred obroki (preprandialne vrednosti) ter 90 minut 

po obrokih (postprandialne vrednosti) (Tomažič & Sketelj, 2011). 

Glavni cilj zdravljenja GD je doseganje ravni glukoze v krvi blizu tistim vrednostim, ki so 

značilne za nosečnice brez sladkorne bolezni. Ciljne vrednosti glukoze v krvi v času 

nosečnosti v normalnem območju so do 5,3 mmol/l na tešče in do 6,6 mmol/l 90 minut po 

obroku hrane. Če raven glukoze v kapilarni krvi na tešče večkrat preseže 5,3 mmol/l in/ali 

po obrokih 6,6 mmol/l, se diabetolog odloči za zdravljenje z insulinom (Tomažič, 2013, 

str. 395–396). 

Nosečnica izvaja samokontrolo glukoze v krvi 6-krat na dan do prve kontrole pri 

diabetologu, nadaljuje pa po njegovih navodilih. Če so izmerjene vrednosti glukoze v krvi 

znotraj ciljnega območja, svetujejo izvajanje samokontrole 3–4-krat na dan. 

Ob vsaki samokontroli glukoze v krvi je potrebno voditi dnevnik, ki vsebuje razpredelnico 

za vpisovanje izmerjenih vrednosti. Pod stolpec "opombe" nosečnica vpiše vse dogodke, 

kot so fizični napor, praznovanje itd., ki bi lahko vplivali na izmerjene rezultate. Ob 

vsakem pregledu v diabetološki ambulanti prav ta dnevnik ponuja vpogled v urejenost GD. 

Zelo pomembno in priporočljivo je tudi redno merjenje krvnega tlaka, rezultate meritev 

nosečnica prav tako vpisuje v dnevnik (Koselj, 2005, str. 16–17).  

4.1.3.1 Poučitev pacientke o pravilni kontroli glukoze v krvi 

Medicinska sestra pacientko pouči, da si kri za kontrolo glukoze v krvi jemlje iz prsta in ji 

predstavi postopek (delno povzeto po: Železnik & Ivanuša, 2008, str. 460-463). 

 obvezno pred vbodom opraviti higiensko umivanje rok z milom in s toplo vodo, 
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 pripraviti aparat za kontrolo glukoze v krvi (glukometer). Vsak proizvajalec ima svoja 

navodila. Delno odpreti lanceto ali iglo, 

 izbrati prst, 

 prst rahlo masirati proti vbodnemu mestu, 

 očistiti vbodno mesto z alkoholom in počakati, da se posuši, 

 z lanceto zbosti v prst, 

 prva kapljico vedno obrisati, 

 naslednjo kapljico prisloniti k testnemu lističu, ki je vstavljen v glukometer, 

 oskrbeti vbodno mesto, 

 odčitati rezultat, 

 vrednost glukoze v krvi zapisati v dnevnik. 

Sposobnost, da nosečnica glede na vrednost glukoze v krvi primerno ukrepa (prehrana, 

insulin), imenujemo sposobnost samovodenja.  

Ob insulinskem zdravljenju je samokontrola glukoze v krvi obvezna, vsaj 6-krat na dan. 

Na podlagi izmerjenih vrednosti nosečnica sama, z zdravnikom ali z medicinsko sestro 

uravnava odmerke insulina. Potreba po insulinu v času nosečnosti narašča (Sternad, 2012, 

str. 35).  

4.1.3.2 Postopek aplikacije insulinske injekcije: 

 pred aplikacijo insulina obvezno opraviti higiensko umivanje rok z milom in s toplo 

vodo, 

 vbodno mesto naj bo dobro vidno, odstraniti oblačila, 

 vbodno mesto je potrebno menjavati pri vsaki aplikaciji, 

 pregledati stanje vbodnega mesta zaradi brazgotin, edema ali občutljivosti, 

 vbodno mesto razkužiti s krožnimi gibi (vsaj 5 cm premera) od mesta vboda navzven in 

počakati, da se posuši, 

 odstraniti zaščito z igle, 

 peresnik prijeti med palcem in kazalcem vodilne roke, kot bi držali nalivno pero, ali jo 

držati s konicami prstov, 

 z nevodilno roko napraviti kožno gubo, 

 hitro in spretno zabosti iglo pod kotom 90 stopinj in spustiti gubo, 
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 zdravilo počasi injicirati, 

 iglo po 5 sekundah izvleči in vbodno mesto pokriti s tamponom, 

 aplikacijo insulina zabeležiti v dnevnik (delno povzeto po: Železnik & Ivanuša, 2008, 

str. 460–463). 

4.2 Nadzor pacientke z gestacijskim diabetesom po porodu  

Pri nosečnicah, pri katerih GD ugotovijo v nosečnosti, obstaja kar za 60–70 % večje 

tveganje, da se bo GD pojavil tudi v naslednjih nosečnostih, v kasnejšem življenju pa za 

50–75 % povečano tveganje za nastanek SB tipa 2 (Zavratnik, 2006, str. 44). 

Vsem pacientkam, ki so jim med nosečnostjo ugotovili GD, svetujejo ponovno meritev 

glukoze v krvi na tešče 2 do 3 dni po porodu. Raven glukoze v krvi si pacientka ponovno 

izmeri 6. teden po porodu (Kovačec, Krajnc, Čokolić, & Zavratnik, 2012, str. 750). 

GD je očiten dejavnik tveganja za SB tipa 2, zato je potrebno pri teh ženskah z določanjem 

glukoze v krvi na tešče ali z OGTT na 3 leta opraviti presejanje na prisotnost SB tipa 2. Da 

bi zagotovili normoglikemijo v fazi spočetja, je pri teh ženskah potrebno vsako naslednjo 

nosečnost skrbno načrtovati in če je le mogoče, oceniti glukozno toleranco pred vsako 

ponovno nosečnostjo. Tveganje za razvoj GD in SB tipa 2 lahko uspešno zmanjšamo z 

ukrepi, ki vključujejo zdrav življenjski slog (Kovačec, Krajnc, Čokolić, & Zavratnik, 2012, 

str. 750). 
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5 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

5.1  Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali so nosečnice dovolj informirane glede gestacijskega 

diabetesa? 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali nosečnice upoštevajo navodila zdravstvenega osebja o 

zdravem načinu življenja, ki vključuje zdravo prehrano, redno telesno dejavnost in 

samokontrolo glukoze v krvi? 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali gestacijski diabetes vpliva na življenje nosečnice? 

5.2 Raziskovalne metode 

Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji, kot tehniko zbiranja podatkov smo 

uporabili anonimni anketni vprašalnik, ki smo ga sami sestavili in je priloga diplomskemu 

delu. Anketni vprašalnik je zajemal 23 vprašanj odprtega in zaprtega tipa, ki so nas 

zanimala v sklopu pisanja diplomskega dela. 

5.3 Raziskovalno okolje 

Raziskavo smo izvedli v diabetološki ambulanti UKC Maribor. Predhodno smo pridobili 

soglasje institucije za izvedbo raziskave med nosečnicami. 

5.4 Raziskovalni vzorec 

V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 30 naključno izbranih nosečnic z GD, ki so 

obiskale diabetološko ambulanto UKC Maribor julija 2015. Pri tem se nismo posebej 

omejili na nosečnice, ki se zdravijo z nefarmakološkimi ali s farmakološkimi ukrepi. 

5.5 Postopki zbiranja in obdelave podatkov 

Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga nosečnici osebno izročili 

pred diabetološko ambulanto UKC Maribor. Raziskavo smo izvajali julija 2015. Zbrane 

podatke smo statistično analizirali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel 

2013, jih predstavili v relativnih številih in ponazorili z grafikoni. 
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5.6 Etični vidik 

Sodelujoče v raziskavi smo seznanili z namenom in vsebino raziskave. Vse sodelujoče 

nosečnice so podpisale pristanek za sodelovanje v raziskavi, zagotovljena je bila tudi 

možnost odklonitve sodelovanja. Anketa je bila anonimna. Pridobljeni podatki so 

uporabljeni v namen diplomskega dela. Pri izvajanju ankete smo upoštevali etična načela 

Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Pred izvedbo 

anketiranja smo pridobili pisno soglasje Službe zdravstvene nege UKC Maribor in 

Komisije za medicinsko etiko UKC Maribor.  
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6 REZULTATI 

Graf 1: Starostna struktura anketirank 

 

Večina, 24 (80 %), anketirank je bilo starih med 26 in 35 let, 3 (10 %) so bile stare med 36 

in 40, 2 (7 %) med 20 in 25, 1 (3 %) pa je bila stara nad 40 let. Nobena anketiranka ni bila 

stara manj kot 20 let.  

Graf 2: Stopnja izobrazbe 

 

Srednješolsko in univerzitetno izobrazbo je navedlo po 11 (37 %) anketirank, 7 (23 %) jih 

ima višje- oziroma visokošolsko izobrazbo, 1 (3 %) pa 4 leta osnovne šole.  
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Graf 3: Zaposlitev  

 

18 (60 %) anketirank je zaposlenih, medtem ko jih je 12 (40 %) nezaposlenih.  

 

Graf 4: Teden nosečnosti 

 

 

Večina, 18 (60 %), anketirank je bila v tretjem trimesečju, tj. v 29. do 42. tednu nosečnosti, 

9 (30 %) v drugem trimesečju, tj. 15. do 28. tednu nosečnosti, 3 (10 %) pa v prvem 

trimesečju nosečnosti, tj. v 1. do 14. tednu. 
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Graf 5: Število dosedanjih nosečnosti 

 

14 (46 %) anketirank pričakuje drugega otroka, 12 (40 %) jih pričakuje prvega, 2 (7 %) 

anketiranki pričakujeta tretjega, 2 (7 %) pa četrtega otroka. 

 

Graf 6: Redni pregledi v diabetološki ambulanti 

 

29 (97 %) anketirank od odkritja GD redno obiskuje diabetološko ambulanto, le 1 (3 %) je 

ne obiskuje redno.  
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Graf 7: Teden nosečnosti ob odkritju gestacijskega diabetesa 

 

Največ anketirankam, 15 (50 %), so GD ugotovili v prvem trimesečju, tj. med 1. in 14. 

tednom nosečnosti, 12 (40 %) so ugotovili v drugem trimesečju, tj. med 15. in 28. tednom, 

3 (10 %) pa v tretjem trimesečju, tj. med 29. in 42. tednom nosečnosti. 

 

Graf 8: Poznavanje gestacijskega diabetesa 

 

Vseh 30 (100 %) anketirank je seznanjenih, kaj je GD.  
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Graf 9: Spremembe prehranskih navad  

 

Na vprašanje o spremembah prehranskih navad je bilo možnih več odgovorov. Največ, 24 

(37 %), anketirank je spremenilo število obrokov, 17 (26 %) jih uživa več zelenjave, 10 (16 

%) jih uživa manj mastno in manj slano hrano, samo 3 (5 %) anketiranke navad niso 

spreminjale. 

Graf 10: Dnevno število obrokov hrane  

 

Večina anketirank, 14 (47 %), se drži nasveta in zaužije 5 obrokov hrane na dan, 7 (23 %) 

ima štiri obroke, 7 (23 %) jih ima več kot pet obrokov dnevno, 2 (7 %) anketiranki pa 

imata 3 obroke hrane na dan. Le dva obroka na dan nima nobena anketiranka.  
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Tabela 2: Pogostost uživanja posameznih dnevnih obrokov 

 1-krat 

na 

teden 

2-krat 

na 

teden 

3-krat 

na 

teden 

4-krat 

na 

teden 

5-krat 

na 

teden 

6-krat 

na 

teden 

Vsak 

dan 

 

Nikoli 

f f(%) f 

 

f(%) f 

 

f(%) 

 

f 

 

f(%) 

 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Zajtrk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,3 1 3,3 28 93,3 0 0 

Dopoldanska 

malica 

1 3,3 2 6,6 0 0 2 6,6 2 6,6 0 0 22 73,3 1 3,3 

Kosilo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 

Popoldanska 

malica 

0 0 1 3,3 1 3,3 2 6,6 4 13,3 0 0 21 70 1 3,3 

Večerja 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,6 2 6,6 25 83,3 1 3,3 

Povečerek 5 16,6 0 0 7 23,3 2 6,6 1 3,3 0 0 5 16,6 10 33,3 

 

Na vprašanje o pogostosti uživanja posameznih dnevnih obrokov so bili rezultati 

naslednji: 

Zajtrk: 28 (93,3 %) anketirank uživa zajtrk vsak dan, 1 (3,3 %) uživa 6-krat na teden, 1 

(3,3 %) pa 5-krat na teden. 

Dopoldanska malica: 22 (73,3 %) anketirank uživa dopoldansko malico vsak dan, 2 (6,6 

%) 5-krat na teden, 2 (6,6 %) 4-krat na teden, 2 (6,6 %) 2-krat na teden, 1 (3,3 %) 

anketiranka uživa 1-krat na teden, 1 (3,3 %) pa dopoldanske malice ne uživa. 

Kosilo: Vseh 30 (100 %) anketirank uživa kosilo vsak dan. 

Popoldanska malica: 21 (70 %) anketirank uživa popoldansko malico vsak dan, 4 (6,6 %) 

5-krat na teden, 2 (6,6 %) 4-krat na teden, 1 (3,3 %) 3-krat na teden in 1 (3,3 %) 2-krat na 

teden, medtem ko 1 (3,3 %) anketiranka popoldanske malice ne uživa. 

Večerja: 25 (83,3 %) anketirank uživa večerjo vsak dan, 2 (6,6 %) 6-krat na teden, 2 (6,6 

%) 5- krat na teden, 1 (3,3 %) anketiranka večerje ne uživa.  
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Povečerek: 10 (33,3 %) anketirank povečerka ne uživa, 7 (23,3 %) ga uživa 3-krat na 

teden, 5 (16,6 %) vsak dan, 5 (16,6 %) anketirank 1-krat na teden, 2 (6,6 %) 4-krat na 

teden, 1 (3,3 %) pa ga uživa 5-krat na teden. 

Tabela 3: Pogostost uživanja naslednjih živil 

 Vsak dan 1–3-krat na 

mesec 

1–3-krat na 

teden 

4–6-krat 

na teden 

Nikoli 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Mleko in 

mlečni 

izdelki 

14 46,6 0 0 10 33,3 5 16,6 1 3,3 

Sadje 22 73,3 0 0 2 6,6 6 20 0 0 

Zelenjava 23 76,6 0 0 0 0 7 23,3 0 0 

Perutnina 2 6,6 3 10 17 56,6 6 20 2 6,6 

Rdeče meso 1 3,3 11 36,6 11 36,6 0 0 7 23,3 

Ribe in 

morski 

sadeži 

0 0 14 46,6 11 36,6 0 0 5 16,6 

Krompir, 

riž, testenine 

5 16,6 2 6,6 18 60 4 13,3 1 3,3 

Jajce kot 

samostojna 

jed 

0 0 17 56,6 9 30 0 0 4 13,3 

Žita 6 20 5 16,6 10 33,3 5 16,6 4 13,3 

 

Na vprašanje o pogostosti uživanja živil so bili rezultati naslednji: 

Mleko in mlečni izdelki: 14 (46,6 %) anketirank uživa mleko in mlečne izdelke vsak dan, 

10 (33,3 %) jih uživa 1–3-krat na teden, 5 (16,6 %) 4–6-krat na teden, 1 (3,3) anketiranka 

mleka in mlečnih izdelkov ne uživa.  

Sadje: 22 (73,3 %) anketirank uživa sadje vsak dan, 6 (20 %) ga uživa 4–6-krat na teden, 2 

(6,6 %) anketiranki uživata sadje 1–3-krat na teden.  



Karmen Čeh: Zdravstveno vzgojni program nosečnice z gestacijskim diabetesom v diabetološki ambulanti 

25 

Zelenjava: 23 (76,6 %) anketirank uživa zelenjavo vsak dan, 7 (23,3 %) pa 4–6-krat na 

teden.  

Perutnina: 17 (56,6 %) anketirank uživa perutnino 1–3-krat na teden, 6 (20 %) 4–6-krat 

na teden, 3 (10 %) jo uživajo 1–3-krat na mesec, 2 (6,6 %) anketiranki vsak dan, 2 (6,6 %) 

anketiranki perutnine ne uživata. 

Rdeče meso: 11 (36,6 %) anketirank uživa rdeče meso 1–3-krat na teden, 11 (36,6 %) 1–3 

-krat na mesec, 7 (23,3 %) anketirank ga ne uživa, 1 (3,3 %) anketiranka rdeče meso uživa 

vsak dan. 

Ribe in morski sadeži: 14 (46,6 %) anketirank uživa ribe in morske sadeže 1–3-krat na 

mesec, 11 (36,6 %) 1–3-krat na teden, 5 (16,6 %) anketirank rib in morskih sadežev ne 

uživa. 

Krompir, riž, testenine: 18 (60 %) anketirank uživa krompir, riž in testenine 1–3-krat na 

teden, 5 (16,6 %) vsak dan, 4 (13,3 %) 4–6-krat na teden, 2 (6,6) 1–3-krat na mesec, 1 (3,3 

%) anketiranka krompirja, riža in testenin ne uživa.  

Jajce kot samostojna jed: 17 (56,6 %) anketirank uživa jajca kot samostojno jed 1–3-krat 

na mesec, 9 (30 %) 1–3-krat na teden, 4 (13,3 %) anketiranke jajc kot samostojne jedi ne 

uživajo. 

Žita (kosmiči, muesli, kaše): 10 (33,3 %) anketirank uživa izdelke iz žit 1–3-krat na 

teden, 6 (20 %) vsak dan, 5 (16,6 %) 4–6-krat na teden, 5 (16,6 %) 1–3-krat na mesec, 4 

(13,3 %) anketiranke izdelkov iz žit ne uživajo.  
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Tabela 4: Pogostost uživanja naslednjih živil in pijač 

 Vsak dan 1–3-krat na 

mesec 

1–3-krat na 

teden 

4–6-krat na 

teden 

Nikoli 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Ocvrte jedi 0 0 22 73,3 1 3,3 0 0 7 23,3 

Sendvič, pica, 

burek 

0 0 17 56,6 4 13,3 0 0 9 30 

Pecivo, sladice 0 0 15 50 6 20 1 3,3 8 26,6 

Aromatizirane 

pijače 

0 0 11 36,6 0 0 0 0 19 63,3 

 

Na vprašanje o pogostosti uživanja živil so bili rezultati naslednji: 

Ocvrte jedi: 22 (73,3 %) anketirank uživa ocvrte jedi 1–3-krat na mesec, 7 (23,3 %) jih ne 

uživa, 1 (3,3 %) jih uživa 1–3-krat na teden. 

Sendvič, pica, burek: 17 (56,6 %) anketirank uživa sendviče, pice in bureke 1–3-krat na 

mesec, 9 (30 %) jih ne uživa, 4 (13,3 %) anketiranke pa 1–3-krat na teden. 

Pecivo, sladice: 15 (50 %) anketirank uživa pecivo in sladice 1–3-krat na mesec, 8 (26,6 

%) anketirank sladic in peciva ne uživa, 6 (20 %) anketirank jih uživa 1–3-krat na teden, 1 

(3,3 %) anketiranka pa 4–6-krat na teden.  

Aromatizirane, gazirane in negazirane pijače: 19 (63,3 %) anketirank aromatiziranih, 

gaziranih in negaziranih pijač ne uživa, 11 (36,6 %) anketirank takšne pijače uživa 1–3-

krat na mesec. 
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Graf 11: Tekočine, ki jih uživajo nosečnice 

 

Vseh 30 (100 %) anketirank od tekočin uživa vodo. 4 so navedle tudi nesladkani čaj in 1 

radensko. 

 

Graf 12: Količina zaužite dnevne tekočine 

 

17 (57 %) anketirank dnevno popije več kot 1,5 l vode, 13 (43 %) jih popije od 1–1,5 l 

vode. Nobena anketiranka ne popije manj kot 1 l vode dnevno.  
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Graf 13: Dnevno izvajanje telesne vadbe 

 

15 (50 %) anketirank se s telesno vadbo ukvarja vsak dan, 15 (50 %) pa ne vsakodnevno.  

 

Graf 14: Pogostost telesne vadbe tekom tedna 

 

13 (43 %) anketirank izvaja telesno vadbo več kot 2 uri na teden, sledi 5 (17 %) anketirank 

z 2-urno in 5 (17 %) s 30-minutno telesno vadbo na teden. 4 (13 %) anketiranke izvajajo 

telesno vadbo 1 uro na teden, 3 (10 %) pa je ne izvajajo. 
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Graf 15: Vrsta telesne vadbe nosečnice 

 

Izmed 27 anketirank, ki se redno ali občasno ukvarjajo s telesno vadbo, se jih 26 (96 %) 

ukvarja s hojo in 1 (4 %) z jogo. 

 

Tabela 5: Pogostost izvajanja samokontrole glukoze v krvi 

 Nikoli Redko Občasno Vedno 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Na tešče 3 10 2 6,6 3 10 22 73,3 

Pred 

zajtrkom, 

kosilom, 

večerjo 

2 6,6 3 10 10 33,3 15 50 

90 minut po 

obrokih 

0 0 0 0 9 30 21 70 

Med 2.–3. uro 

ponoči 

30 100 0 0 0 0 0 0 
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Na vprašanje o pogostosti izvajanja samokontrole glukoze v krvi so bili rezultati 

naslednji: 

Na tešče: 22 (73,3 %) anketirank izvaja samokontrolo vsako jutro na tešče, 3 (10 %) 

občasno, 3 (10 %) samokontrole na tešče ne izvajajo, 2 (6,6 %) anketiranki jo izvajata 

redko. 

Pred zajtrkom, kosilom, večerjo: 15 (50 %) anketirank izvaja samokontrolo pred 

zajtrkom, kosilom in večerjo vsak dan, 10 (33,3 %) občasno, 3 (10 %) redko, 2 (6,6 %) pa 

samokontrole pred zajtrkom, kosilom in večerjo ne izvajata.  

90 minut po obroku: 21 (70 %) anketirank izvaja samokontrolo 90 minut po obroku vsak 

dan, 9 (30 %) pa občasno.  

Med 2. in 3. uro ponoči: Nobena od 30 (100 %) anketirank ne izvaja samokontrole med 2. 

in 3. uro ponoči. 

 

Graf 16: Upoštevanje zdravstveno vzgojnih nasvetov 

 

28 (93 %) anketirank je navedlo, da upoštevajo zdravstveno vzgojne in terapevtske nasvete 

zdravstvenega osebja v diabetološki ambulanti, le 2 (7 %) jih upoštevata občasno. 
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Graf 17: Sprememba življenja ob odkritju gestacijskega diabetesa 

 

Večina anketirank, kar 28 (93 %), jih je navedlo, da se jim je življenje ob odkritju GD 

spremenilo. 2 (7 %) anketirankama se življenje ni spremenilo.  

 

Graf 18: Spremembe, nastale v življenju, ob odkritju gestacijskega diabetesa 

 

Na vprašanje, kaj se je nosečnicam ob odkritju GD v življenju spremenilo, je bilo možnih 

več odgovorov. Največ anketirank, 24 (33 %), je navedlo, da zdaj redno izvajajo 

samokontrolo glukoze v krvi, 21 (29 %) jih je spremenilo število obrokov, 14 (19 %) jih 

uživa zdravo prehrano, 9 (13 %) jih je spremenilo način priprave hrane, 2 (3 %) se 

ukvarjata s telesno vadbo, 2 (3 %) sta navedli, da porabita več časa zase.  
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Graf 19: Največja težava ob odkritju gestacijskega diabetesa  

 

Od 28 anketirank, katerim se je življenje ob odkritju GD spremenilo, največjo težavo 

predstavlja 15 (53 %) anketirankam planiranje obrokov, 7 (25 %) redna samokontrola 

glukoze v krvi, 4 (14 %) redne kontrole pri diabetologu, 1 (4 %) redna telesna vadba in 1 

(4 %) anketiranki zadostno zaužitje tekočin. 
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7 RAZPRAVA 

Nosečnost ni bolezen, je nekaj naravnega. Od trenutka, ko se nosečnica zave, da je noseča, 

se začne prilagajati življenju v sebi. Začne se spraševati, kaj sme in česa ne, da bi donosila 

in rodila zdravega ter močnega otroka. Zato večino nosečnic že sama diagnoza, da imajo 

GD, močno potre. V veliko oporo jim je, če so takoj seznanjene z možnostjo zdravljenja 

(Dragoš, 2014, str. 1).  

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je povprečna starost mater iz leta v 

leto višja. Matere, ki so rodile v letu 2014, so bile stare povprečno 30,6 leta. Tiste, ki so 

prvič rodile, so bile v povprečju stare 29,1 leto (Statistični urad RS, 2015). Rezultati naše 

ankete kažejo, da se ženske odločajo za nosečnost po 26. letu. V anketiranje je bilo 

vključenih 24 (80 %) anketirank starih med 26 in 35 let, sledijo jim 3 (10 %) anketiranke, 

stare med 36 in 40 let, na tretje mesto se uvrščata 2 (7 %) anketiranki, stari med 20 in 25 

let, le 1 (3 %) je bila starejša od 40 let. Povprečna starost vseh anketirank je bila približno 

31 let. 

GD je potrebno čim prej prepoznati in ustrezno zdraviti. V Sloveniji poteka odkrivanje 

morebitnega GD že pri prvem obisku ginekologa (Kovačec, Krajnc, Čokolić, & Zavratnik, 

2012, str. 746). Iz raziskave, ki smo jo opravili, smo ugotovili, da so pri 15 (50 %) 

anketirankah GD ugotovili v prvem trimesečju, to je med 1. in 14. tednom nosečnosti, pri 

12 (40 %) v drugem trimesečju, med 15. in 28. tednom, le pri 3 (10 %) so ga ugotovili v 

tretjem trimesečju, to je med 29. in 42. tednom nosečnosti.  

Glavni cilj pri GD je doseganje ravni glukoze v krvi blizu tistim vrednostim, ki so značilne 

za nosečnice brez sladkorne bolezni. Glukoze v krvi v normalnem območju je do 5,3 

mmol/l na tešče in do 6,6 mmol/l 90 minut po obroku (Tomažič, 2013, str. 395–396). V 

naši raziskavi anketiranke niso bile povprašane po vrednostih glukoze v krvi.  

Nosečnice z nefarmakološkim zdravljenjem do prve kontrole pri diabetologu izvajajo 

samokontrolo glukoze v krvi 6-krat na dan. Kasneje nadaljujejo po navodilih diabetologa. 

Če so izmerjene vrednosti glukoze v krvi znotraj ciljnega območja, svetujejo izvajanje 

samokontrole 3–4-krat na dan. 
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Pri nosečnicah s farmakološkim zdravljenjem je samokontrola glukoze v krvi obvezna vsaj 

6-krat na dan. Na podlagi izmerjenih vrednosti nosečnica sama, z diabetologom ali z 

medicinsko sestro uravnava odmerke insulina (Sternad, 2012, str. 35). 

Pomembno vlogo pri zdravem življenjskem slogu ima tudi izobraževalni program za 

nosečnice z GD v sklopu diabetološke ambulante, kjer se nosečnica nauči izbire ustreznih 

živil, pravilne priprave prehrane in pravilnega odmerka, izvajanja samokontrole glukoze v 

krvi, ravnanja z glukometrom, apliciranja insulina v podkožje, poznavanja ciljnih vrednosti 

glukoze v krvi ter vodenja dnevnika.  

Zdrava in uravnotežena prehrana v nosečnosti je zelo pomembna za rast in razvoj otroka. 

Otrok si v času od spočetja do rojstva vse hranilne in zaščitne snovi za rast in razvoj 

zagotavlja preko matere (Belović, 2012).  

Mnoge nosečnice skrbi, ali bodo z diabetično prehrano zaužile dovolj vitaminov, hranil in 

mineralov. Pravilno načrtovana diabetična prehrana je zdrava in uravnotežena prehrana, 

zato ni bojazni, da bi nosečnici česar koli primanjkovalo (Kraner, 2012, str. 49–58). Iz 

opravljene raziskave je razvidno, da 28 (93,3 %) anketirank uživa zajtrk vsak dan, 22 (73,3 

%) jih vsak dan uživa dopoldansko malico, vseh 30 (100 %) jih vsak dan zaužije kosilo, 21 

(70 %) popoldansko malico, 25 (83,3 %) večerjo in le 5 (16,6 %) jih vsak dan uživa 

povečerek, 10 (33,3 %) anketirank pa povečerka sploh ne uživa. Pri mnogih nosečnicah 

lahko na prehranjevalne navade vpliva tudi delovnik, druge obveznosti ali njihove osebne 

odločitve.  

Zdravljenje GD temelji na zdravi prehrani in redni telesni vadbi. Za vsako nosečnico 

posebej je priporočljiva individualno predpisana energijsko zdrava prehrana, ki zagotavlja 

primerno porazdelitev hranil in ustrezen energijski vnos. Pomembno je, da nosečnica 

zaužije določeno količino ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob in mikronutrientov. S 

pravilno uravnoteženo prehrano nosečnica sama poskrbi, da imata z otrokom dovolj 

sestavin za obnovo, rast in razvoj (Cajhner, 2013, str. 398). Iz raziskave, ki smo jo izvedli, 

je razvidno tudi, da anketiranke na prvo mesto postavljajo zelenjavo in sadje, ki ju uživajo 

vsaj enkrat na dan. Odgovori na vprašanje o pogostosti uživanja hitro pripravljene hrane 

kažejo, da ocvrte jedi 22 (73,3 %) anketirank uživa 1–3-krat na mesec, 1 (3,3 %) 1–3-krat 

na teden, 7 (23,3 %) pa nikoli. Pecivo in sladice uživa 11 (36,6 %) anketirank 1–3-krat na 

mesec, 19 (63,3 %) pa jih peciva in sladic po odkritju GD ne uživa. 
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Nosečnicam se priporoča vsaj 30 minut vsakodnevne telesne vadbe, če nosečnici z GD 

zdravje to dopušča (Sternad, 2012, str. 34). Iz raziskave, ki smo jo izvedli, je razvidno, da 

anketiranke zelo malo časa porabijo za telesno vadbo. Le 15 (50 % ) se jih s telesno vadbo 

ukvarja vsak dan. 13 (43 %) anketirank je telesno aktivnih več kot 2 uri na teden. 

Morebiten razlog za neredno telesno vadbo pri nosečnicah z GD je lahko ginekološka 

kontraindikacija. Kar pa v našem vprašalniku ni bilo dodatno izpostavljeno. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov raziskave smo dobili odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja: 

Raziskovalno vprašanje št. 1: Ali so nosečnice dovolj informirane glede gestacijskega 

diabetesa? 

Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da so nosečnice dobro seznanjene, kaj je GD. Vseh 

30 (100 %) anketirank je pravilno odgovorilo, da je GD sladkorna bolezen v nosečnosti, ki 

po porodu praviloma izgine.  

Raziskovalno vprašanje 2: Ali nosečnice upoštevajo navodila zdravstvenega osebja o 

zdravem načinu življenja, ki vključuje zdravo prehrano, redno telesno dejavnost in 

samokontrolo glukoze v krvi? 

Z raziskavo smo ugotovili, da se nosečnice zavedajo pomembnosti rednih pregledov pri 

diabetologu. Kar 29 (97 %) jih redno obiskuje diabetološko ambulanto, le 1 (3 %) jo 

obiskuje občasno. Pomembno je, da nosečnica z GD na preglede hodi redno, tudi če je 

njeno počutje dobro. 

Sklepamo, da jim zdravstveno osebje nudi zadostne informacije o GD. Od vseh 30 

anketirank jih 28 (93 %) upošteva zdravstveno vzgojne in terapevtske nasvete 

zdravstvenega osebja v diabetološki ambulanti, le 2 (7 %) jih upoštevata občasno.  

Največ anketirank, to je 14 (47 %), zaužije pet obrokov hrane na dan, 7 (23 %) se jih drži 

nasveta in ima več kot 5 obrokov, 7 (23 %) jih ima 4 , 2 (7 %) 3 obroke, nobena pa nima 

manj kot 3 obroke dnevno. Anketiranke bi lahko povečale količino zaužite tekočine. Le 17 

(57 %) jih popije več kot 1,5 l vode ali nesladkanega čaja na dan. Med prehranskimi 

navadami je v zadnjem mesecu 24 (37 %) anketirank spremenilo število obrokov, 17 (26 
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%) jih uživa več zelenjave, 10 (16 %) uživa manj mastno in slano hrano, 3 (5 %) pa navad 

niso spreminjale. Le 15 (50 %) anketirank je vsak dan telesno aktivnih vsaj 30 minut.  

Največ, 22 (73,3 %), anketirank izvaja samokontrolo na tešče, 21 (70 %) pa 90 minut po 

obroku. Pred obroki (zajtrk, kosilo, večerja) jih izvaja kontrolo le 15 (50 %), medtem ko je 

nobena ne izvaja med 2.–3. uro ponoči. Pri tem vprašanju se nismo posebej omejili na 

nosečnice, ki se zdravijo z nefarmakološkimi ali s farmakološkimi ukrepi. Sklepamo, da se 

nosečnice, ki samokontrole ne izvajajo redno, zdravijo z nefarmakološkimi ukrepi in 

sledijo navodilom diabetologa.  

Raziskovalno vprašanje 3: Ali gestacijski diabetes vpliva na življenje nosečnice? 

Spoznali smo, da GD vpliva na življenje nosečnice. Kar 28 (93 %) anketirank meni, da se 

jim je življenje ob odkritju GD spremenilo.  

Anketiranke so imele možnost v anketi navesti, kaj se jim je v življenju spremenilo po 

odkritju GD. 24-krat so navedle, da redno izvajajo samokontrolo glukoze v krvi, 21-krat so 

navedle število obrokov, 14-krat uživanje zdrave prehrane, 9-krat način priprave hrane, 2-

krat redno telesno vadbo, 2-krat pa so navedle, da več časa porabijo zase. 

Od 28 anketirank, katerim se je življenje ob odkritju GD spremenilo, največjo težavo 15 

(53 %) anketirankam povzroča planiranje obrokov, 7 (25 %) redna samokontrola glukoze v 

krvi, 4 (14 %) redne kontrole pri diabetologu, 1 (4 %) redna telesna vadba ter 1 (4 %) 

anketiranki zadostno zaužitje tekočine. 
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8 SKLEP  

GD predstavlja velik zdravstveni problem, ki zahteva velike spremembe v življenju 

nosečnice. V diplomskem delu smo ugotovili, da GD pri nosečnici zahteva največje 

spremembe v življenjskem slogu in osebnih navadah. Od vseh nosečnic ne moremo 

pričakovati, da bi upoštevale nasvete, saj vsi ljudje niso dovolj motivirani. V tem 

sodobnem času bi pričakovali, da bodo nosečnice bolje izkoristile znanje, ki ga dobijo od 

zdravstvenega osebja v diabetološki ambulanti. Menim, da bi lahko več časa posvetile 

telesni vadbi, razen nosečnice z GD, ki imajo ginekološko kontraindikacijo. Le polovica 

anketiranih se vsak dan ukvarja 30 minut s telesno vadbo, vendar jih po kontraindikaciji za 

telesno vadbo s strani ginekologa nismo posebej vprašali.  

Odrasel človek bi naj za normalno delovanje organizma popil v povprečju od 2000–2500 

ml tekočine na dan ali 35ml vode na kilogram telesne teže (Battelino et al., 2007, str. 29). 

V času nosečnosti je za nosečnico in otroka še posebej pomembna zadostna količina popite 

tekočine. V raziskavi smo ugotovili, da slaba polovica anketirank popije na dan več kot 1,5 

l tekočine (vode, nesladkanega čaja).  

Zato ostaja vprašanje, zakaj nekatere nosečnice ne upoštevajo nasvetov zdravstvenega 

osebja.  

V preteklosti je bila pri nosečnicah s sladkorno boleznijo veliko večja obolevnost in 

umrljivost v primerjavi z današnjim časom. Nekoč ni bilo toliko preiskav in oblik 

zdravljenja, ki so na voljo danes. S prenovljenimi smernicami diabetologi nad nosečnicami 

izvajajo večji nadzor in GD odkrijejo prej. Tako se tveganje za mater in plod bistveno 

zmanjša. Priporočljivo je, da se nosečnica z GD pouči o zdravem življenjskem slogu in 

vsak dan upošteva nasvete zdravstvenega osebja o samokontroli, samovodenju, zdravem 

načinu prehranjevanja in telesni vadbi, saj le tako lahko prepreči morebiten neugodni izid 

nosečnosti. Naloga medicinske sestre je, da svoje delo opravlja humano in odgovorno. Za 

uspešno izvedbo zdravstveno vzgojnega dela si mora medicinska sestra pridobiti zaupanje 

nosečnice, da ji lahko svetuje o zdravem življenjskem slogu, samokontroli ter 

samovodenju. Z zaupnim odnosom in koristnimi nasveti se strah glede GD bistveno 

zmanjša. 

 



Karmen Čeh: Zdravstveno vzgojni program nosečnice z gestacijskim diabetesom v diabetološki ambulanti 

38 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorici predav. Jožefi Tomažič, univ. dipl. org, in somentorici Simoni 

Sternad, mag. zn., za strokovno pomoč, nasvete ter usmeritve pri izdelavi diplomskega 

dela. 

Iskreno se zahvaljujem gospe Bojani Kolenko za lektoriranje diplomskega dela. 

Hvala tudi vodstvu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za soglasje in možnost 

izvedbe raziskave ter vsem zaposlenim v diabetološki ambulanti v UKC Maribor, ki so mi 

omogočili, da sem izvedla empirični del diplomskega dela. Prav tako se zahvaljujem vsem 

nosečnicam, da so si vzele čas in sodelovale pri izvedbi ankete.  

Velika zahvala gre tudi moji družini, ki mi je omogočila študij in me v času priprave 

diplomskega dela podpirala ter spodbujala.  



Karmen Čeh: Zdravstveno vzgojni program nosečnice z gestacijskim diabetesom v diabetološki ambulanti 

39 

LITERATURA 

Battelino, T., Janež, A., Skvarča, A., Širca-Čampa, A., Tomažič, M., Uršič-Bratina, N., & 

et al. (2007). Insulinska črpalka. Ljubljana, Slovenija: Didakta. 

Belović, B. (2012). Lahko jem v nosečnosti: nasveti in kuharski recepti. Murska Sobota, 

Slovenija: Pomursko društvo za boj proti raku. 

Bercko, Z. (2006). Družbene podobe nosečnosti. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za družbene vede. Ljubljana, Slovenija. 

Božič, P., & Kurnik, B. (2012). Zdravstvena in babiška nega hospitalizirane nosečnice s 

sladkorno boleznijo. V D. Pušnik (Ured.), Nosečnica in porodnica s sladkorno 

boleznijo (str. 37–47). Maribor, Slovenija: Univerzitetni klinični center Maribor. 

Bredenberg, J., McGinnis, M., & Suszynski, M. (2009). Obvladajmo diabetes: preprosti, 

vsakodnevi nasveti za izboljšaje vašega zdravja. Ljubljana, Slovenija: Mladinska 

knjiga Založba d.d. 

Cajhner, M. (2013). Prehrana pri nosečniški sladkorni bolezni. V S. Vujičić, M. Poljanec-

Bohnec, B. Žargaj (Ured.), Sladkorna bolezen: priročnik za zdravstvene delavce 

(str. 398–401). Ljubljana, Slovenija: Slovensko osteološko društvo. 

Čokolić, M., Završnik, M., & Zavratnik, A. (2006). Sladkorna bolezen. V M. Čokolić 

(Ured.). Maribor, Slovenija: Splošna bolnišnica Maribor, Klinični oddelek za 

interno medicino, Oddelek za endokrinologijo. 

Čokolić, M. (Ured.). (2006). Sladkorna bolezen – kratek pregled. Sladkorna bolezen (str. 

8–13). Maribor, Slovenija: Splošna bolnišnica Maribor, Klinični oddelek za interno 

medicino, Oddelek za endokrinologijo. 

Dragoš, A. (2014). Nosečnostna sladkorna bolezen. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška in biotehniška fakulteta. Ljubljana, Slovenija. 

Đurđević Despot, R. (2013). Samokontrola. V S. Vujičić, M. Poljanec-Bohnec, B. Žargaj 

(Ured.), Sladkorna bolezen: priročnik za zdravstvene delavce (str. 266–272). 

Ljubljana, Slovenija: Slovensko osteološko društvo. 



Karmen Čeh: Zdravstveno vzgojni program nosečnice z gestacijskim diabetesom v diabetološki ambulanti 

40 

Fister, M. (2006). Prehrana pri nosečnostni sladkorni bolezni. V M. Bohnec, M. Tomažin-

Šporar, J. Klavs, A. Krašovec, B. Žargaj (Ured.), Sladkorna bolezen: priročnik (str. 

728–734). Ljubljana, Slovenija: Samozaložba. 

Hoyer, S. (2005). Pristopi in metode v zdravstveni vzgoji. Ljubljana, Slovenija: Visoka šola 

za zdravstvo. 

Kerstin Petrič, V., Zaletel, J., Medvešček, M., Piletič, M., Tomažič, M., Bulc, M., & et al. 

(2010). Sladkorno bolezen obvladajmo skupaj: nacionalni program za 

obvladovanje sladkorne bolezni: strategija razvoja 2010–2020. Ljubljana, 

Slovenija: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje. 

Koselj, M. (2005). Samokontrola in samovodenje sladkorne bolezni. Sladkorna bolezen, 

60(95), str. 16–17. 

Kovačec, S., Krajnc, M., Čokolić, M., & Zavratnik, A. (2012). Sladkorna bolezen in 

nosečnost. Zdravstveni vestnik, 81(10), str. 745–752. 

Kraner, D. (2012). Prehrana nosečnice in porodnice s sladkorno boleznijo. V D. Pušnik 

(Ured.), Nosečnica in porodnica s sladkorno boleznijo (str. 49–58). Maribor, 

Slovenija: Univerzitetni klinični center Maribor. 

Kjos, S., & Buchanan, T. (1999). Gestational Diabetes Mellitus. [Electronicversion]. The 

New England Journal of Medicine, 341, str. 1749–1756. 

Lees, C., Reynolds, K., & McCartan, G. (2006). Nosečnost odgovori na vsa vaša 

vprašanja. Ljubljana, Slovenija: Mladinska knjiga. 

Mansell, P., & Wilmot, E. G. (2014). Diabetes and pregnancy. [Electronicversion]. 

Clinical Medicine, 14(6), str. 677–680. 

Padovnik, A., & Čelofiga, P. (2012). Vloga medicinske sestre/babice pri obravnavi 

nosečnice s sladkorno boleznijo v dispanzerju za žene. V D. Pušnik (Ured.), 

Nosečnica in porodnica s sladkorno boleznijo (str. 25–29). Maribor, Slovenija: 

Univerzitetni klinični center Maribor. 

Skvarča, A. (2008). Prvi sladki koraki. Ljubljana, Slovenija: Farmacevtska družba Roche. 



Karmen Čeh: Zdravstveno vzgojni program nosečnice z gestacijskim diabetesom v diabetološki ambulanti 

41 

Statistični urad Republike Slovenije. (29. junij 2015). Živorojeni, Slovenija, 2014, končni 

podatki. Prevzeto 5. julija 2015 iz Statističnega urada Republike Slovenije: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5284&idp=17&headerbar=15 

Steblovnik, L., Sketelj, A., & Tomažič, M. (2011). Nosečnostna sladkorna bolezen – 

uvedba novega presejanja. V Ž. Novak-Antolič (Ured.), 11. Novakovi dnevi (str. 

79–85). Ljubljana, Slovenija: Medicinski razgledi. 

Sternad, S. (2012). Zdravstvena vzgoja nosečnice s sladkorno boleznijo v diabetološki 

ambulanti. V D. Pušnik (Ured.), Nosečnica in porodnica s sladkorno boleznijo (str. 

31–36). Maribor, Slovenija: Univerzitetni klinični center Maribor. 

Tomažič, M. (2006). Sladkorna bolezen v nosečnosti. V M. Bohnec, M. Tomažin-Šporar, 

J. Klavs, A. Krašovec, B. Žargaj (Ured.), Sladkorna bolezen: priročnik (str. 719–

727). Ljubljana, Slovenija: Samozaložba. 

Tomažič, M. (2013). Posebnosti v zdravljenju sladkorne bolezni v nosečnosti. V S. 

Vujičić, M. Poljanec-Bohnec, B. Žargaj (Ured.), Sladkorna bolezen: priročnik za 

zdravstvene delavce (str. 392–397). Ljubljana, Slovenija: Slovensko osteološko 

društvo. 

Tomažič, M. (2013). Sladkorna bolezen in nosečnost. V S. Vujičić, M. Poljanec-Bohnec, 

B. Žargaj (Ured.), Sladkorna bolezen: priročnik za zdravstvene delavce (str. 383–

388). Ljubljana, Slovenija: Slovensko osteološko društvo. 

Tomažič, M., & Sketelj, A. (2011). Sladkorna bolezen v nosečnosti. Prevzeto 6. maja 2015 

iz Endodiab: http://www.endodiab.si/dotAsset/7234.pdf 

Zavratnik, A. (2006). Priporočila za odkrivanje in vodenje sladkorne bolezni, odkrite med 

nosečnostjo. V M. Čokolić (Ured.), Sladkorna bolezen (str. 41–44). Maribor, 

Slovenija: Splošna bolnišnica Maribor, Klinični oddelek za interno medicino, 

Oddelek za endokrinologijo. 

Završnik, M. (2006). Zdravljenje sladkorne bolezni. V M. Čokolić (Ured.), Sladkorna 

bolezen (str. 14–30). Maribor, Slovenija: Splošna bolnišnica Maribor, Klinični 

oddelek za interno medicino, Oddelek za endokrinologijo. 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5284&idp=17&headerbar=15
http://www.endodiab.si/dotAsset/7234.pdf


Karmen Čeh: Zdravstveno vzgojni program nosečnice z gestacijskim diabetesom v diabetološki ambulanti 

42 

Železnik, D., & Ivanuša, A. (2008). Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Maribor, 

Slovenija: Fakulteta za zdravstvene vede. 

 



 

1 

PRILOGE 

Priloga 1: Soglasje institucije za izvedbo raziskave 



 

2 
 

Priloga 2:Anketni vprašalnik 

Spoštovani! 

Sem Karmen Čeh, študentka na Fakulteti za zdravstvene vede, Univerze v Mariboru. 

Pripravljam diplomsko delo z naslovom Zdravstveno vzgojni program nosečnice z 

gestacijskim diabetesom v diabetološki ambulanti. Za raziskovalni del diplomskega dela 

potrebujem Vašo pomoč, zato Vas vljudno prosim za sodelovanje pri izpolnjevanju ankete. 

Vsi podatki, pridobljeni z anketo, so anonimni in bodo uporabljeni izključno za potrebe 

diplomskega dela. 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

Karmen Čeh 

1. Vaša starost je:   

a) Manj kot 20 

b) 20–25 let    

c) 26–35let 

d) 36–40 let 

e) Nad 40 let 

2. Stopnja izobrazbe: 

a) Osnovnošolska 

b) Srednješolska 

c) Višje-, visokošolska 

d) Univerzitetna 

e) Drugo: ___________ 

3. Ste trenutno zaposleni? 

a) Da     b) Ne 

 

4. V katerem tednu nosečnosti ste? _________________________ 

 

5. Označite: 

a) Pričakujem prvega otroka 

b) Pričakujem drugega otroka 

c) Pričakujem ____________(vpišite številko) otroka 

 

6. Ali redno obiskujete diabetološko ambulanto? 

a) Da      

b)  Ne 
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7. V katerem tednu nosečnosti so vam odkrili gestacijski diabetes? 

V________________ tednu 

 

8. Ali veste, kaj je gestacijski diabetes? 

a) To je obolenje ščitnice 

b) To je sladkorna bolezen v nosečnosti, ki po porodu praviloma izgine 

c) To je obolenje sečil 

d) Drugo:_________________________________________ 

 

9. Kako ste v zadnjem mesecu spremenili svoje prehranske navade? (Prosim, 

obkrožite. Možnih je več odgovorov.) 

a) Spremenila sem število obrokov 

b) Jem več zelenjave 

c) Jem manj slano hrano 

d) Jem manj mastno hrano 

e) Navad nisem spremenila 

 

10. Koliko obrokov hrane (npr. zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska 

malica, večerja in povečerek) zaužijete čez dan?

a) 2 obroka 

b) 3 obroke 

c) 4 obroke 

d) 5 obrokov 

e) Več kot 5 obrokov 
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11. Kako pogosto uživate posamezne dnevne obroke? (Prosim, označite s križcem.) 

 1-krat 

na 

teden 

2-krat na 

teden 

3-krat na 

teden 

4-krat na 

teden 

5-krat na 

teden 

6-krat na 

teden 

Vsak 

dan 

Zajtrk        

Dopoldanska 

malica 

       

Kosilo        

Popoldanska 

malica 

       

Večerja        

Povečerek        

12. Kako pogosto uživate naslednja živila? (Prosim, označite s križcem.) 

 Vsak 

dan 

1–3-krat 

na mesec 

1–3-krat 

na teden  

4–6-krat 

na teden 

Nikoli 

Mleko in mlečni izdelki (sir, 

jogurt, skuta …) 

     

Sadje (jabolka, hruške, slive, 

jagode, grozdje …) 

     

Zelenjava (solata, korenje, 

paradižnik, grah, fižol …) 

     

Perutnina (piščanec, puran)      

Rdeče meso (goveje, svinjsko)      

Ribe in morski sadeži      

Krompir, riž, testenine      

Jajce kot samostojna jed      

Žita (kosmiči, muesli, kaše)      
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13. Kako pogosto uživate naslednja živila in pijače? (Prosim, označite s križcem.) 

 Vsak dan 1–3-krat 

na mesec 

 

1–3-krat 

na teden 

4–6-krat 

na teden 

Nikoli 

Ocvrte jedi (pomfrit, ocvrto 

ali panirano meso, ocvrtki …) 

     

Sendvič, hot dog, pica, burek  

 

    

Pecivo, sladice … 

 

     

Aromatizirane, gazirane in 

negazirane brezalkoholne 

pijače (ledeni čaj, sadni 

sokovi, različne cole in 

podobno) 

     

 

14. Kaj pijete za žejo? 

a) Vodo 

b) Sadne sokove 

c) Čaj brez sladkorja 

d) Gazirane pijače 

e) Drugo:_________________________________ 

 

15. Koliko tekočine zaužijete dnevno? 

a) Manj kot 1 l 

b)  1–1,5 l 

c) Več kot 1,5 l 

 

16. Ali v času nosečnosti telesno vadbo izvajate vsak dan? 

a) Da     b) Ne 
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17. Koliko časa na teden posvetite telesni vadbi? 

a) 30 minut 

b) 1 uro 

c) 2 uri 

d) Več kot 2 uri 

e) Nisem telesno aktivna 

 

18. S katero vrsto telesne vadbe se ukvarjate? (Na to vprašanje odgovorite, če ste na 

8. vprašanje odgovorili z DA.) 

a) Hoja 

b) Tek 

c) Plavanje 

d) Drugo: _________________________ 

 

19. Kako pogosto izvajate samokontrolo glukoze v krvi? (Prosim, označite s križcem.) 

 Nikoli Redko Občasno Vedno 

Na tešče     

Pred zajtrkom, kosilom, večerjo     

90 minut po obrokih     

Med 2. in 3. uro ponoči     

 

20. Ali upoštevate zdravstveno vzgojne in terapevtske nasvete zdravstvenega osebja? 

a) Da 

b) Ne  

c) Občasno 

 

21. Se je vaše življenje ob odkritju gestacijskega diabetesa kaj spremenilo? 

a) Da       b) Ne 
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22. Kaj se je ob odkritju gestacijskega diabetesa spremenilo v vašem življenju? 

(Prosim, obkrožite. Možnih je več odgovorov.) 

a) Uživanje zdrave prehrane 

b) Način priprave hrane  

c) Število obrokov dnevno (5–6) 

d) Vsakodnevna telesna aktivnost  

e) Redna samokontrola glukoze v krvi  

f) Več časa porabim zase 

g) Ne hodim v družbo 

h) Drugo: ______________________ 

 

23. Katera od sprememb vam predstavlja največjo težavo? (Prosim, obkrožite. 

Možen je en odgovor.) 

a) Planiranje obrokov (zdrava prehrana, zdrav način priprave) 

b) Redno ukvarjanje s telesno aktivnostjo (vsaj 30 minut na dan) 

c) Uživanje zadostne količine tekočine na dan (predvsem navadne vode) 

d) Samokontrola glukoze v krvi (strah) 

e) Redne kontrole pri diabetologu 

 

HVALA ZA SODELOVANJE! 

 

 

 


