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Spremembe v obravnavi

• Pregled vseh seznamov bolnikov – določitev načina obravnave in 
potrebe po obravnavi

• Obravnava bolnikov preko telefona, elektronske pošte in video 
povezav

• Oddaja vzorcev krvi in obravnava preko dnevnikov

• Obravnava nosečnic

• Obravnava bolnikov z inzulinskimi črpalkami in/ali senzorji



Obravnava preko telefona

• Klic bolniku ob določeni uri (dogovor s sestro)

• Način obravnave: pogovor, s pošiljanjem izvida

• Večinoma bolniki z urejenim HbA1c, starejši bolniki

• Prednost: bolniki so imeli občutek povezanosti, občutek 
kontinuirane oskrbe

• Slabosti: ni realnega podatka o urejenosti, kratki pogovori



Obravnava bolnikov preko sodobnih tehnologij

• Osebe s sladkorno boleznijo smo pozvali, naj nam na elektronsko 
pošto posredujejo dnevnike/dnevniki v spletnih oblakih

• Na podlagi dnevnikov pošljemo izvid, po potrebi pokličemo po 
telefonu

• V primeru potrebe po edukaciji lahko video pogovor preko 
dostopnih komunikacijskih okolij

• Telemedicinsko spremljanje

• DSO oskrbovanci: določitev Hba1c (+ ostala kri), izvid

• Prednost: realnejši podatki, prilagodljiva komunikacija

• Slabosti: niso dostopni vsem - mlajši, večina na peroralni terapiji 
zaradi nedostopnosti lističev ne meri redno sladkorja



Obravnava nosečnic

• Prvi pregled v bolnišnici, nato preko elektronske pošte

• Edukacija preko video povezav

• Pogostejše kontrole

• Prednosti: manj obiskov v bolnišnici, časovna prilagoditev

• Pomanjkljivosti: edukacija!!, več uvedb inzulina (ni občutka 
kontrole?)



Obravnava oseb z inzulinsko črpalko/senzorjem

• Sami odčitajo črpalko in nam posredujejo izpis

• Prednosti: manj kontakta z zdravstvenim osebjem, časovna 
prilagodljivost, najmanj razlike v obravnavi zaradi realnih 
podatkov

• Slabosti: manj pogovora – manj edukacije



Slabosti/ovire v obravnavi

• Starejša populacija

• Pomanjkljiv občutek nadzora

• Več hospitalizacij zaradi neurejenega sladkorja

• Večja obremenjenost osebja (občutek potrebe po stalni 
dostopnosti)

• Noga! Edukacija!

• Nebesedna komunikacija, čas

• Manj časa namenjenega ambulanti – „time management“

• Obračun?



Priložnosti v poCOVIDnem obdobju

• Obravnava urejenih bolnikov, urejenih nosečnic 

• Možnost video pogovorov – reševanje odsotnosti iz službe 
(bolniških staležev)

• Laboratorijske kontrole oskrbovancev DSO

• Reševanje težav preko enotnega elektronskega naslova


