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DIETETIK 

Osvešča ljudi vseh starostnih skupin o pomenu in ustreznem načinu prehranjevanja s
katerim bo posameznik zagotovil telesu optimalni hranilni in energijski vnos.

Motivira pri spreminjanju prehranjevalnih navad z namenom ohranjenja in izboljšanja
zdravja prebivalstva.

Oceni prehranjevalne navade, prehransko stanje in prehranski vnos posameznika in
naredi prehranski načrt glede na potrebe. 

S prehransko terapijo pripomore k hitrejšemu okrevanju in boljšemu počutju bolnikov
med in po preboleli bolezni. 

 

 

 

 



VLOGA DIETETIKA V CKZ

Individualno svetovanje (pogovorne ure)
Izvajanje delavnic 

Delo v lokalni skupnosti



IZVAJANJE DELAVNIC
Zdravo jem

Zdravo hujšanje
Priprava na porod in

starševstvo: Prehrana v času
nosečnosti

INDIVIDUALNO
SVETOVANJE

Anamneza prehranjevalnih navad
Zdravstveno stanje

Ovire pri prehranjevanju
Analiza telesne sestave

Personalizrani prehranski načrt

DELO V LOKALNI
SKUPNOSTI
Promocija zdravega
življenjskega sloga.

Osveščanje in motiviranje ljudi
za spremembo načina

prehranjevanja.
 



ZDRAVO JEM
4 skupinska srečanja in 2 individualna

srečanja
 

Namen delavnice je:
- pridobiti osnovno znanje o prehrani,

- veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje
prehranjevanje.

Kriteriji za vstop v delavnico:
- odraslim osebam z 10-letnim srčno-žilnim

tveganjem 20 % in več
- visoko ogroženim za druge kronične bolezni 
- kroničnim bolnikom s prisotnim dejavnikom

tveganja nezdravega prehranjevanja.
 



ZDRAVO HUJŠANJE

Multidisciplinaren tim (zdravnik, dipl. med. sestra, fizioterapevt,
dietetik, psiholog)

- 3 mesece 
(32 skupinskih srečanj) in individualna svetovanja s posameznimi

strokovnjaki.

Namen delavnice:
- pomoč pri zdravi izgubi telesne mase,

- znanje in veščine za spreminjanje prehranjevalnih in gibalnih
navad,

 - strokovna podpora,
-  psihološka podpora v procesu hujšanja
vzdrževanje zdravega življenjskega sloga.

Kriteriji za vstop v delavnico: 
- z ITM 30,0 in več,

- z ITM 27,5 in s prisotnimi tveganji za kronična obolenja ali že
pridruženimi



PREHRANA
 



VAROVALNA 
PREHRANA:

 
- dobro počutje,
- več energije,

- boljša samopodoba,
- srčno-žilna obolenja,

- osteoporoza,
- kognitivne funkcije

...
 



RITEM PREHRANJEVANJA

Uživanje energijsko prebogatih
obrokov.

Izpuščanje obrokov.
 Uživanje prigrizkov.

Neurejen nivo sladkorja v krvi.
Neravnovesje leptina in grelina.

 

Zloženka: Uredimo ritem prehranjevanja



OPTIMALNI HRANILNI IN
ENERGIJSKI VNOS

Potreben za vse procese, ki se dogajajo v telesu.
Gradnja celic, tkiv in organov.
Rast, razvoj in regeneracija.
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GAUCHERJEVA BOLEZEN
 

https://www.sanofimedicalaffairs.com/rarediseases/index.php/gaucher-disease/signs-and-symptoms 

osteopenija in osteoporoza
anemija

hipokalciemija
pomanjkanje vitamina D

slab imunski sistem
okvara leptina in grelina

inzulinska rezistenca

 
Vir: Endocrine and metabolic disorders in patients with Gaucher

disease type 1: a review 



ČREVESNA MIKROFLORA IN IMUNSKI
SISTEM 

 
PROBIOTIKI 
Živi mikroorganizmi, ki v našem črevesju tekmujejo
za hranila in življenjski prostor s škodljivimi oz.
patogenimi bakterijami. Za svojo rast in
razmnoževanje potrebujejo: 

PREBIOTIKE 

To so prehranske vlaknine, ki v
prebavilih fermentirajo (sadje,
zelenjava, stročnice, polnovredne
žitarice, oreščki, semena).



ŽIVILA, KI POSPEŠUJEJO VNETJE V TELESU:
 

prosti sladkorji,

refinirana olja,

mesni izdelki,

refinirani ogljikovi hidrati.



KALCIJ  IN VITAMIN D
 



ŽELEZO
 



 
 HVALA 

ZA 
POZORNOST



GAUCHERJEVA BOLEZEN
 

https://www.sanofimedicalaffairs.com/rarediseases/index.php/gaucher-disease/signs-and-symptoms 

kronična stimulacija imunskega sistema

pomanjkanje encima glukocerebrozidaze
posledično se v imunskih celicah,

imenovanih makrofagi, kopičijo nenormalni
lipidi (maščobe),

 posledica so simptomi Gaucarjeve bolezni,
ki izvirajo iz sistemskega vnetja in

povzročajo bolečine v sklepih in visoko
utrujenost. 

 


