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NOSEČNOSTNA SLADKORNA BOLEZEN

Vir: PIS RS

Zvišan krvni sladkor med nosečnostjo, ki 
izzveni s porodom; nastane zaradi hormonskih 

sprememb in ob genetski nagnjenosti



NOSEČNOSTNA SLADKORNA BOLEZEN



NOSEČNOSTNA SLADKORNA BOLEZEN

Incidenca NSB po letih v Sloveniji

Vir: PIS RS



Kaj je novega?

Telemedicinska obravnava s pomočjo TMC centra UKC Ljubljana



Načrt TMC spremljanja nosečnice

sprotno pošiljanje ravni glukoze v krvi, ketonov v seču, 
telesne teže, gibanja 

v TMC center

vklop alarmov ob odstopanju od protokola

odziv TMC centra po vnaprej dogovorjenem algoritmu

+ -
DMS edukatorica/zdravnik:

klic/videoposvet/pregled v živo











TELEMEDICINSKO SPREMLJANJE 
NOSEČNIC Z NSB 

• Nižja koncentracija glukoze v TMC vodeni skupini nosečnic

• Manj žensk s prekomernim porastom telesne teže med nosečnostjo

• Manj žensk potrebovalo zdravljenje z inzulinom  (13 vs. 25%)

• Manj potrebnih porodov s carskim rezom (17 vs. 35%)

* 11% žensk : ni kontakta → optimalizacija algoritma spremljanja



www.endodiab.si

NOVE SLOVENSKE SMERNICE

http://www.endodiab.si/
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POGLOBLJEN ŠTUDIJ…



• Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Interna klinika, Univerzitetni klinični center 
Ljubljana

• Diabetološko združenje Slovenije
• Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege 

Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
• Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
• KO za hipertenzijo UKC Ljubljana
• KO za žilne bolezni UKC Ljubljana
• KO za kardiologijo UKC Ljubljana
• Nefrološki oddelek, UKC Maribor
• KO za abdominalno kirurgijo, UKC Ljubljana
• Infekcijska klinika, UKC Ljubljana
• Nevrološka klinika, UKC Ljubljana
• Ginekološka klinika, UKC Ljubljana
• Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
• Nacionalni inštitut za javno zdravje 
• In še….

TESNO SODELOVANJE…





• - DOJENJE
• - TVEGANJE ZA DEPRESIJO
• - OGTT 6 t - 6 mes po porodu
• Če je normalen, glu na tešče na 3 leta pri 

izbranem zdravniku
• Če ni normalen – vključitev v celostno 

oskrbo 



FOKUS: Kaj pa po porodu?



• - DOJENJE
• - TVEGANJE ZA DEPRESIJO
• - OGTT 6 t - 6 mes po porodu
• Če je normalen, glu na tešče na 3 leta pri 

izbranem zdravniku
• Če ni normalen – vključitev v celostno 

oskrbo 



Širjenje znanja:

• Redna letna srečanja timov –

• diabetologi, ginekologi, porodničarji, družinska 
medicina; 

• medicinske sestre v endokrinologiji, babištvu, 
v primarnem zdravstvenem varstvu  
(patronaža, CKZ, ADM)



NASTAJANJE POENOTENIH 
MATERIALOV 

ZA ŽENSKE Z NSB…



Psihološki vidiki NSB…



Za zaključek

Ženske z NSB – posebno ranljiva skupina z velikim potencialom za 
ohranjanje zdravja družine in družbe

Osredotočenost na dobre izide za žensko in plod 

Čim prijaznejša izkušnja za ženske z enotnim pristopom na vseh ravneh 
in povsod po državi  


