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Ubranite se pred nadležnimi jesenskimi boleznimi

Prehladi in gripe, ki smo jim zaradi 
sprememb v temperaturi v teh 
jesenski mesecih bolj izpostavljeni, 
še posebno ogrožajo kronične 
bolnike, bolnike z oslabljenim 
imunskim sistemom ter starostnike 
in otroke. Pravočasno poskrbimo 
za odpornost vse družine oziroma 
skrajšajmo čas trajanja obolenj 
z družino prehranskih dopolnil 
Sambucol, ki so narejeni na osnovi 
ekstrakta jagod črnega bezga.

Izdelki so na voljo v 
lekarnah in specializiranih 

trgovinah po sloveniji

Z dodanim 
vitaminom C za 
otroke od enega 
leta starosti 

Prehranska dopolnila v obliki sirupa in kapsul z izvlečkom jagod črnega bezga.

Z dodanim 
vitaminom C in 
cinkom 

Z dodanimi 
vitamini in 
minerali

Kapsule z dodanim 
vitaminom C in 
cinkom

KLINICNO PRESKUŠENO
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Žlička 
Sambucola 
na dan, da 

boš vse leto 
zdrav, vesel 
in nasmejan!

16 strani 

vsebine več za vas



Sedež uredništva: Media Element, Pod hribom 55, 
1000 Ljubljana
Glavna in odgovorna urednica: 
Manca Kraševec, manca@zdrave-novice.si
Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Alenka Peteršič
Koncept celostne podobe: Zlatko Jendek, Slavica V. Okorn
Oblikovanje in prelom: Splet99.net
Fotografije: Stock.XCHNG, 123rf.com, arhiv avtorjev
Fotograf: Domen Blenkuš
Tisk: Tiskarna SET, Ljubljana
Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: oglasna vsebina podjetja Medicopharmacia, d. o. o. 

Strokovni sodelavci:
Samo Belavič Pučnik
Mojca Cepuš

Irena Gorišek, dr. med.
Duša Hlade Zore, dr. med.
asist. mag. Tatjana Krajnc-Nikolić, dr. med., spec.
Ana Kroflič, mag. farm.
mag. Mojca Miklavčič
Maja Miklič, dr. med., spec. družinske medicine
Nadja Novak
Mitja Perat
mag. Marko Stamenkovič, mag. farm.

Izdajatelj:
HIŠA IDEJ Inovativna skupina d.o.o.
Prežihova 21, 2000 Maribor, www.hisa-idej.si
Direktorica: Andreja Iljaš, andreja@hisa-idej.si
Vodja oglasnega trženja: Danijel Kmetec, 
danijel@zdrave-novice.si, 041 307 888
VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558

Zdrave novice so avtorsko zaščiteni projekt in zaščitena blagovna 
znamka. Ponatis in razmnoževanje celote ali posameznih delov 
revije brez soglasja izdajatelja je prepovedano.

Več zdravja s spleta:
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Za članke, v katerih je obravnavano delovanje učinkovin in zdravil, velja 
opozorilo ministrstva za zdravje: Ministrstvo za zdravje opozarja, da 
besedilo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati le na zdravniški recept. O 
primernosti zdravila za uporabo pri posameznem bolniku lahko presoja 
le pooblaščeni zdravnik. Dodatne informacije dobite pri svojem zdravniku 
ali farmacevtu.

Uredništvo ne odgovarja za vsebine, ki so navedene na oglasnih 
sporočilih. V reviji so podana mnenja različnih avtorjev in strokovnjakov, 
uredništvo za pravilnost njihovih mnenj ne odgovarja.
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V OKTOBRSKI ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

Uvodnik Kazalo
Tako nekako je jeseni: temperature se začnejo spuščati, ljudje pa začnemo 
kihati, smrkati in kašljati, pestijo nas glavoboli, bolečine v grlu in splošno 
slabo počutje. Marsikdo je že podlegel prvi jesenski bolezni, zato je nujno 
potrebna okrepitev imunskega sistema – na pomoč prihajajo sveže sadje in 
zelenjava pa seveda počitek in čim manj skrbi. Od prave prehrane in zdravega 
ter aktivnega življenjskega sloga pa ni odvisna le sposobnost organizma, da se 
ubrani pred prehladi in podobnimi obolenji. Telo namreč varujeta tudi pred 
kopico drugih hudih bolezni.
Slovenci imamo na tem področju še veliko dela. Včasih se mi zdi, da ljudje, ki 
se predajajo škodljivim navadam z velikim vplivom na zdravje, sploh nimajo 
radi svojega življenja. Če ste med njimi tudi vi, se vam izplača malce potruditi, 

saj je bolezenska stanja vedno lažje preprečevati 
kot zdraviti. Na začetku bo morda težko, a 
poplačani boste z odličnim počutjem. To je tudi 
dobra naložba za jesen življenja, v kateri boste 
najbolj lahko uživali le kot zdravi posamezniki.

Drage bralke, spoštovani bralci,
želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje ideje lahko sporočite prek elektronske 
pošte na naslov manca@zdrave-novice.si ali nam pišete na: Zdrave novice (Media Element), Pod hribom 55, 1000 Ljubljana. Veseli bomo vaše pošte.

Manca Kraševec, 
glavna in odgovorna urednica
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Propolis – vsestranska pomoč
Propolis je naravni čebelji proizvod, ki vsebuje 
različne rastlinske smole popkov in brstičev dreves, 
ki jih čebele oplemenitijo z izločki svojih žlez. V 
panju izhlapeva in s tem ustvarja naravno zaščito za 
zdrav razvoj in življenje čebeljih družin tudi pozimi, 
ko čebele redkeje zapuščajo panj. Vsebuje flavonoide, 
zato številna medicinska poročila o propolisu 
dokazujejo njegovo antibiotično delovanje, saj ne 
učinkuje le na bakterije, temveč tudi na različne 
viruse in gljive. Priporoča se pri obolenjih dihal, 

vnetju ustne votline in dlesni, zobobolu, pomaga pri vnetju želodčne 
sluznice, pri razjedah na želodcu in dvanajsterniku, pri vnetju sečil, 
spolovil in debelega črevesa ter pri različnih poškodbah in obolenjih 
kože, tudi herpesu.

Bi radi živeli dlje? Razstrupite se!
Z nepravilno in premastno hrano, 
uživanjem alkohola, izpostavljenostjo 
cigaretnemu dimu in onesnaženemu 
zraku jetra močno obremenjujemo. Ob 
utrujenosti, slabi prebavi, pomanjkanju 
energije, občutku srbeče kože brez 
sijaja, kar lahko kaže na težave z jetri, svetujemo uporabo izdelka 
Liverin® Forte. Vsebuje pegasti badelj z učinkovino silimarin, ki 
jetrom pomaga pri regeneraciji, izvleček sladkega korena, ki zaščiti 
črevesno sluznico, ter izvleček indijske kosmulje, ki jetra razstrupi in 
zaščiti. Tako si z uporabo enega izdelka uredite prebavo ter zaščitite 
in obnovite jetra. Na voljo je samo v lekarnah in specializiranih 
trgovinah.

Vas napenja? Ste napihnjeni?
S kapsulami Sensilab Gasfar se boste končno 
rešili napenjanja in napihnjenosti. Gasfar vsebuje 
učinkovino simetikon, ki deluje tako, da zmanjša 
površinsko napetost zračnih mehurčkov. V 
želodcu preprečuje penjenje in pomaga zračne 
mehurčke združevati v večje, da tako lažje in 
hitreje zapuščajo naše telo. Uporaba simetikona 
je izjemno varna. Gasfar bo tako občutno 
zmanjšal napihnjenost, napenjanje, bolečino, 

krče in neugodje zaradi tvorjenja prekomernih plinov v želodcu in 
črevesju. Na voljo je v lekarnah in specializiranih trgovinah.

Mediven® – medicinske 

kompresijske nogavice
Nemško podjetje Medi že 60 let razvija 
tehnološko najnaprednejše kompresijske 
materiale. Mediven® – medicinske 
kompresijske nogavice se odlikujejo 
z največjo izbiro barv, materialov in 
modelov, možnost naročila izdelave po 
meri pa zadovolji tudi najzahtevnejše 
kupce. Posebna linija Duomed® pa slovi 
po odličnem razmerju med kakovostjo 
in ceno. Poleg kompresijskih nogavic je 
na voljo tudi širok izbor kompresijskih 
oblačil za limfedem, lepotno kirurgijo ter ortopedske opornice in 
bandaže. Proizvode podjetja Medi lahko kupite v poslovalnicah 
Sanolabor, izbranih lekarnah in drugih specializiranih trgovinah z 
medicinskimi pripomočki.

Imate krče? Vam trzajo veke? Ste pod stresom?
Za učinkovito izravnavo pomanjkanja 
magnezija vzemite telesu prijazen 
ekspres magnezij.
Magnesium-Diasporal® je prehransko 
dopolnilo s čistim magnezijevim 
citratom in z visoko vsebnostjo 
magnezija. Magnezijev citrat se 
odlično resorbira in hitro vodi do 
zaznavno povišane koncentracije 
magnezija v krvi. Na voljo v različnih 
farmacevtskih oblikah, odmerkih in 
okusih. Poiščite ga v lekarnah in na 
www.magnezij.si.

Za čiste roke in varen dotik
STERIL-O-SEPT Kids, izdelki za učinkovito 
dezinfekcijo rok s takojšnjim učinkom, so 
namenjeni otrokom za njihovo vsakdanjo 
uporabo povsod, kjer si rok ne morejo umiti 
z milom in vodo. Izdelki so dermatološko 
testirani in ne povzročajo alergij, vsebujejo pa 
aktivno snov etanol in negovalni sestavini aloe 
vero in kamilico. Izdelki STERIL-O-SEPT Kids 
so na voljo v obliki razpršila (30 mililitrov) ter 

v obliki robčkov za roke v škatlici (osem enojno pakiranih robčkov). 
Več informacij najdete na spletni strani www.steril-o-sept.com.

Hitra rešitev pri bolečini
Krka, d. d., Novo mesto, je 11. oktobra, na svetovni dan boja proti bolečini, predstavila svojo 
hitro rešitev pri bolečinah vseh vrst – Nalgesin S, ki deluje protibolečinsko, protivnetno in 
protivročinsko. Čeprav strokovnjaki poudarjajo, da bolečina ni vedno le negativna, saj je 
pogosto opozorilo, da se v našem telesu nekaj dogaja, jo želimo čim prej odpraviti ali vsaj 
ublažiti. Nalgesin S je po podatkih raziskave o najpogosteje priporočenih izdelkih brez 
recepta v letu 2010, ki jo je opravilo podjetje Farmasist, prva izbira slovenskih farmacevtov za 
samozdravljenje glavobola. Več na www.nalgesin.si, kjer boste našli tudi dnevnik bolečine, s 
pomočjo katerega lahko bolje spoznate svoje težave in se bolečini morda tudi izognete.

V e-knjižnici novo gradivo za bolnike z multiplo sklerozo
Na spletni strani www.ms-gateway.si sta v e-knjižnici na voljo dve novi 
knjižici o multipli sklerozi: Multipla skleroza – uvod ter Diagnoza in 
poznejše dogajanje. Vodja Centra za multiplo sklerozo na Nevrološki 
kliniki UKC Ljubljana, doc. dr. Saša Šega Jazbec, je ob tem izidu dejala: 
»Multipla skleroza je eden od glavnih vzrokov invalidnosti pri mladih 
ljudeh. V Sloveniji imamo približno 2.500 bolnikov z multiplo sklerozo. 
Vsako leto zboli za multiplo sklerozo 70–100 novih oseb in prav tem 
sta namenjeni novi knjižici.« Namen novih knjižic je nove bolnike učiti 
živeti z diagnozo multipla skleroza in postopno ohranjati polnovredno 
življenje.

Razvajajte se s kakavovimi ploščicami Amalu
Prva slovenska stoodstotna ekološka kolekcija za osebno nego in 
dobro počutje Amalu (www.amalu.si) je bogatejša za ploščice iz 
čistega, ekološkega kakava, ki odlično nahranijo in obnovijo kožo 
celega telesa. Uporabite jih lahko za masažo, maziljenje telesa ali 
pa košček raztopite v vodi in si privoščite razkošno kopel. Maslo 
kakavovih ploščic Amalu je hladno stisnjeno iz kakavovih zrn 
in vsebuje večinoma nasičene maščobne kisline, pa tudi kalij in 
vitamin E – močan antioksidant, ki kožo obnavlja in jo varuje pred 
poškodbami ter prezgodnjim staranjem.

Zdravi in lepi v jesen!
V Medexu v oktobru predstavljajo kar dve novosti: prehranski 
dopolnili Kolagenlift, s katerim bodo ženske svojo kožo nahranile 
od znotraj, in Bio gelee royale forte, 1500 mg matičnega mlečka 
in naravni vitamin C v agavinem sirupu iz ekološke pridelave, 
za odrasle z izjemno oslabljenim ali obremenjenim imunskim 
sistemom.
Na tradicionalnem jesenskem srečanju novinarjev so 
strokovanjaki iz Medexa poudarili, da je treba pri izbiri prehranskih dopolnil posebno pozornost 
nameniti sestavinam, učinkovinam, poreklu in namenu izdelka. Zaupajte preverjenim blagovnim 
znamkam s tradicijo in visokimi standardi kakovosti.

Novost na področju medicinske estetike
Se želite znebiti odvečne maščobe ali preoblikovati svojo silhueto, pa nočete 
pod nož? Sistem Accent Ultra je alternativa kirurškim operacijam za zdravljenje 
debelosti in lokalizirane maščobe. Postopek je neboleč in neinvaziven, 
zmanjša obseg telesa in oblikuje telesno in obrazno silhueto. Z združevanjem 
ultrazvočnih kompresijskih in strižnih valov ter kombinacijo unipolarnih 
in bipolarnih radiofrekvenčnih valov Accent Ultra ciljano reducira odvečno 
nezdravo maščobo, pod določenimi pogoji, ki jih ustvarjajo ultrazvočni valovi. 
Več informacij dobite na www.healthness.si.

VEDNO PRI ROKI 

Kovanec za zobek
S kompletom za menjavo mlečnih zobk boste otroku polepšali doživetje 
zobne miške. Izpolnili boste kartonček za oddajo zobka, zobek vložili 
v šatuljico, vse skupaj pa dali v mošnjiček in pod blazino. Miška bo 
kartonček in zobek vzela iz mošnjička, v njem pa pustila kovanec. 
Komplet vsebuje štiri kartončke, štiri šatuljice in mošnjiček. Z njim 
boste miški oddali štiri mlečne zobke. Škrba Miška, www.skrba-miska.si

Philips v znamenju rožnate
Podjetje Philips nadaljuje globalno strategijo za izboljšanje 
splošnega stanja zdravja in počutja po vsem svetu in napoveduje 
začetek večletne kampanje v podporo ozaveščanja o raku na 
prsih. Cilj kampanje je izobraževanje, zgodnje odkrivanje 
in povečanje ozaveščenosti o raku na dojkah ter podpora 
raziskavam, ki bi lahko doprinesle k bolj kakovostnemu in 
učinkovitejšemu zdravljenju. Kampanji v oktobru dodajajo 
tudi simbolno noto: inovativna razsvetljava LED v rožnatem 

odtenku osvetljuje številne svetovne znamenitosti in tako prispeva k ozaveščanju širše javnosti o 
pomenu zgodnjega odkrivanja raka na dojkah.



Propolis – vsestranska pomoč
Propolis je naravni čebelji proizvod, ki vsebuje 
različne rastlinske smole popkov in brstičev dreves, 
ki jih čebele oplemenitijo z izločki svojih žlez. V 
panju izhlapeva in s tem ustvarja naravno zaščito za 
zdrav razvoj in življenje čebeljih družin tudi pozimi, 
ko čebele redkeje zapuščajo panj. Vsebuje flavonoide, 
zato številna medicinska poročila o propolisu 
dokazujejo njegovo antibiotično delovanje, saj ne 
učinkuje le na bakterije, temveč tudi na različne 
viruse in gljive. Priporoča se pri obolenjih dihal, 

vnetju ustne votline in dlesni, zobobolu, pomaga pri vnetju želodčne 
sluznice, pri razjedah na želodcu in dvanajsterniku, pri vnetju sečil, 
spolovil in debelega črevesa ter pri različnih poškodbah in obolenjih 
kože, tudi herpesu.

Bi radi živeli dlje? Razstrupite se!
Z nepravilno in premastno hrano, 
uživanjem alkohola, izpostavljenostjo 
cigaretnemu dimu in onesnaženemu 
zraku jetra močno obremenjujemo. Ob 
utrujenosti, slabi prebavi, pomanjkanju 
energije, občutku srbeče kože brez 
sijaja, kar lahko kaže na težave z jetri, svetujemo uporabo izdelka 
Liverin® Forte. Vsebuje pegasti badelj z učinkovino silimarin, ki 
jetrom pomaga pri regeneraciji, izvleček sladkega korena, ki zaščiti 
črevesno sluznico, ter izvleček indijske kosmulje, ki jetra razstrupi in 
zaščiti. Tako si z uporabo enega izdelka uredite prebavo ter zaščitite 
in obnovite jetra. Na voljo je samo v lekarnah in specializiranih 
trgovinah.

Vas napenja? Ste napihnjeni?
S kapsulami Sensilab Gasfar se boste končno 
rešili napenjanja in napihnjenosti. Gasfar vsebuje 
učinkovino simetikon, ki deluje tako, da zmanjša 
površinsko napetost zračnih mehurčkov. V 
želodcu preprečuje penjenje in pomaga zračne 
mehurčke združevati v večje, da tako lažje in 
hitreje zapuščajo naše telo. Uporaba simetikona 
je izjemno varna. Gasfar bo tako občutno 
zmanjšal napihnjenost, napenjanje, bolečino, 

krče in neugodje zaradi tvorjenja prekomernih plinov v želodcu in 
črevesju. Na voljo je v lekarnah in specializiranih trgovinah.

Mediven® – medicinske 

kompresijske nogavice
Nemško podjetje Medi že 60 let razvija 
tehnološko najnaprednejše kompresijske 
materiale. Mediven® – medicinske 
kompresijske nogavice se odlikujejo 
z največjo izbiro barv, materialov in 
modelov, možnost naročila izdelave po 
meri pa zadovolji tudi najzahtevnejše 
kupce. Posebna linija Duomed® pa slovi 
po odličnem razmerju med kakovostjo 
in ceno. Poleg kompresijskih nogavic je 
na voljo tudi širok izbor kompresijskih 
oblačil za limfedem, lepotno kirurgijo ter ortopedske opornice in 
bandaže. Proizvode podjetja Medi lahko kupite v poslovalnicah 
Sanolabor, izbranih lekarnah in drugih specializiranih trgovinah z 
medicinskimi pripomočki.

Imate krče? Vam trzajo veke? Ste pod stresom?
Za učinkovito izravnavo pomanjkanja 
magnezija vzemite telesu prijazen 
ekspres magnezij.
Magnesium-Diasporal® je prehransko 
dopolnilo s čistim magnezijevim 
citratom in z visoko vsebnostjo 
magnezija. Magnezijev citrat se 
odlično resorbira in hitro vodi do 
zaznavno povišane koncentracije 
magnezija v krvi. Na voljo v različnih 
farmacevtskih oblikah, odmerkih in 
okusih. Poiščite ga v lekarnah in na 
www.magnezij.si.

Za čiste roke in varen dotik
STERIL-O-SEPT Kids, izdelki za učinkovito 
dezinfekcijo rok s takojšnjim učinkom, so 
namenjeni otrokom za njihovo vsakdanjo 
uporabo povsod, kjer si rok ne morejo umiti 
z milom in vodo. Izdelki so dermatološko 
testirani in ne povzročajo alergij, vsebujejo pa 
aktivno snov etanol in negovalni sestavini aloe 
vero in kamilico. Izdelki STERIL-O-SEPT Kids 
so na voljo v obliki razpršila (30 mililitrov) ter 

v obliki robčkov za roke v škatlici (osem enojno pakiranih robčkov). 
Več informacij najdete na spletni strani www.steril-o-sept.com.

Hitra rešitev pri bolečini
Krka, d. d., Novo mesto, je 11. oktobra, na svetovni dan boja proti bolečini, predstavila svojo 
hitro rešitev pri bolečinah vseh vrst – Nalgesin S, ki deluje protibolečinsko, protivnetno in 
protivročinsko. Čeprav strokovnjaki poudarjajo, da bolečina ni vedno le negativna, saj je 
pogosto opozorilo, da se v našem telesu nekaj dogaja, jo želimo čim prej odpraviti ali vsaj 
ublažiti. Nalgesin S je po podatkih raziskave o najpogosteje priporočenih izdelkih brez 
recepta v letu 2010, ki jo je opravilo podjetje Farmasist, prva izbira slovenskih farmacevtov za 
samozdravljenje glavobola. Več na www.nalgesin.si, kjer boste našli tudi dnevnik bolečine, s 
pomočjo katerega lahko bolje spoznate svoje težave in se bolečini morda tudi izognete.

V e-knjižnici novo gradivo za bolnike z multiplo sklerozo
Na spletni strani www.ms-gateway.si sta v e-knjižnici na voljo dve novi 
knjižici o multipli sklerozi: Multipla skleroza – uvod ter Diagnoza in 
poznejše dogajanje. Vodja Centra za multiplo sklerozo na Nevrološki 
kliniki UKC Ljubljana, doc. dr. Saša Šega Jazbec, je ob tem izidu dejala: 
»Multipla skleroza je eden od glavnih vzrokov invalidnosti pri mladih 
ljudeh. V Sloveniji imamo približno 2.500 bolnikov z multiplo sklerozo. 
Vsako leto zboli za multiplo sklerozo 70–100 novih oseb in prav tem 
sta namenjeni novi knjižici.« Namen novih knjižic je nove bolnike učiti 
živeti z diagnozo multipla skleroza in postopno ohranjati polnovredno 
življenje.

Razvajajte se s kakavovimi ploščicami Amalu
Prva slovenska stoodstotna ekološka kolekcija za osebno nego in 
dobro počutje Amalu (www.amalu.si) je bogatejša za ploščice iz 
čistega, ekološkega kakava, ki odlično nahranijo in obnovijo kožo 
celega telesa. Uporabite jih lahko za masažo, maziljenje telesa ali 
pa košček raztopite v vodi in si privoščite razkošno kopel. Maslo 
kakavovih ploščic Amalu je hladno stisnjeno iz kakavovih zrn 
in vsebuje večinoma nasičene maščobne kisline, pa tudi kalij in 
vitamin E – močan antioksidant, ki kožo obnavlja in jo varuje pred 
poškodbami ter prezgodnjim staranjem.

Zdravi in lepi v jesen!
V Medexu v oktobru predstavljajo kar dve novosti: prehranski 
dopolnili Kolagenlift, s katerim bodo ženske svojo kožo nahranile 
od znotraj, in Bio gelee royale forte, 1500 mg matičnega mlečka 
in naravni vitamin C v agavinem sirupu iz ekološke pridelave, 
za odrasle z izjemno oslabljenim ali obremenjenim imunskim 
sistemom.
Na tradicionalnem jesenskem srečanju novinarjev so 
strokovanjaki iz Medexa poudarili, da je treba pri izbiri prehranskih dopolnil posebno pozornost 
nameniti sestavinam, učinkovinam, poreklu in namenu izdelka. Zaupajte preverjenim blagovnim 
znamkam s tradicijo in visokimi standardi kakovosti.

Novost na področju medicinske estetike
Se želite znebiti odvečne maščobe ali preoblikovati svojo silhueto, pa nočete 
pod nož? Sistem Accent Ultra je alternativa kirurškim operacijam za zdravljenje 
debelosti in lokalizirane maščobe. Postopek je neboleč in neinvaziven, 
zmanjša obseg telesa in oblikuje telesno in obrazno silhueto. Z združevanjem 
ultrazvočnih kompresijskih in strižnih valov ter kombinacijo unipolarnih 
in bipolarnih radiofrekvenčnih valov Accent Ultra ciljano reducira odvečno 
nezdravo maščobo, pod določenimi pogoji, ki jih ustvarjajo ultrazvočni valovi. 
Več informacij dobite na www.healthness.si.

VEDNO PRI ROKI 

Kovanec za zobek
S kompletom za menjavo mlečnih zobk boste otroku polepšali doživetje 
zobne miške. Izpolnili boste kartonček za oddajo zobka, zobek vložili 
v šatuljico, vse skupaj pa dali v mošnjiček in pod blazino. Miška bo 
kartonček in zobek vzela iz mošnjička, v njem pa pustila kovanec. 
Komplet vsebuje štiri kartončke, štiri šatuljice in mošnjiček. Z njim 
boste miški oddali štiri mlečne zobke. Škrba Miška, www.skrba-miska.si

Philips v znamenju rožnate
Podjetje Philips nadaljuje globalno strategijo za izboljšanje 
splošnega stanja zdravja in počutja po vsem svetu in napoveduje 
začetek večletne kampanje v podporo ozaveščanja o raku na 
prsih. Cilj kampanje je izobraževanje, zgodnje odkrivanje 
in povečanje ozaveščenosti o raku na dojkah ter podpora 
raziskavam, ki bi lahko doprinesle k bolj kakovostnemu in 
učinkovitejšemu zdravljenju. Kampanji v oktobru dodajajo 
tudi simbolno noto: inovativna razsvetljava LED v rožnatem 

odtenku osvetljuje številne svetovne znamenitosti in tako prispeva k ozaveščanju širše javnosti o 
pomenu zgodnjega odkrivanja raka na dojkah.



VRTILJAK Nikoli ni prepozno za maraton
Ali kdaj razmišljate, da bi se 
udeležili maratona ali teka na 
deset kilometrov, pa mislite, 
da ste prestari za take zadeve? 
Verjemite, največ štejejo volja, 
vztrajnost in energija. 28 članov 
(53–69 let) Dnevnih centrov 
aktivnosti za starejše od začetka 
junija pod budnim očesom 

trenerjev športnega društva Gibit v okviru akcije Nodol – Gibanje je 
življenje trenira za desetkilometrski tek na Ljubljanskem maratonu. 
Marko Stopar, vodja znamke Nodol, pravi: »Lepo je videti, kako so 
vsi udeleženci trdno odločeni, da jim bo uspelo. Volje in energije 
jim nikakor ne zmanjka. Tudi kakšne manjše bolečine in utrujenosti 
mišic jim ne preprečijo priprav.« Ne bodite presenečeni, če boste v 
torek ali četrtek dopoldan v parku Tivoli videli skupino starejših teči 
in nabirati kilometre. Kdaj pa se boste vi začeli gibati? Več informacij 
dobite na številki 041 377 374 (Marko Stopar).

Za dva milijona nasmehov
Aquafresh že vse od leta 1973 z najinovativnejšimi 
izdeleki za ustno higieno skrbi za zdrav nasmeh 
družin po vsem svetu. Tudi v Sloveniji je že 10 let 
številka ena v zobni higieni. Aquafresh za še več 
nasmehov skrbi v vseslovenski akciji za zdrave 
zobe. Poleg izdelkov za ustno higieno nasmehe 
rišejo tudi enkratne nagrade, ki jih Aquafresh 
podarja vsak dan v nagradni igri »Za dva 
milijona nasmehov«, ki traja do konca novembra. 
Pridružite se jim na www.aquafresh.si.

Koža potrebuje vlago tudi jeseni in pozimi
Koža potrebuje vlago tudi jeseni in pozimi Vsi 
tipi kože potrebujejo veliko vode, da ohranijo 
lep in negovan videz. Vrhnja plast kože vsebuje 
10–30 odstotkov vode, globlje plasti pa kar 
70 odstotkov. Nivea je zato predstavila novo 
linijo izdelkov za nego obraza Aqua Effect, 
ki s tehnologijo Hydra IQ spodbuja nastanek 
novih akvaporinov, ki omogočajo dobro 
navlaženost kože. Inovativno tehnologijo vsebujeta tudi peni za 
čiščenje obraza: pena za suho in občutljivo kožo ter pena za čiščenje 
obraza za normalno in mešano kožo. Čistilni peni poskrbita za 
nežno globinsko čiščenje in vlaženje hkrati ter koži zagotavljata 
poživljajočo vlago do 24 ur.

Nova pisarna Združenja L & L
Slovensko združenje bolnikov z 
limfomom in levkemijo (L & L) je 
po petih letih uspešnega delovanja 
na Dunajski cesti 106 v Ljubljani 
odprlo svojo prvo pisarno, kjer 
bodo potekali zanimivi programi 
za bolnike in svojce. Člani 
združenja bodo v pisarni na voljo za 

individualno pomoč, organizirali bodo redna srečanja, pripravljajo 
pa tudi brezplačno posvetovalnico za bolnike in svojce bolnikov z 
zdravstvenimi strokovnjaki, kar je zagotovo dobrodošla novost pri 
nas. Obiščite jih tudi na http://limfom-levkemija.org.

Novo zdravilo za bolnice z rakom dojk
Na evropskem onkološkem kongresu 
je bila predstavljena študija, ki 
napoveduje pomemben napredek v 
zdravljenju HER2 pozitivnega raka 
dojk. Rezultati klinične raziskave 
EMILIA namreč potrjujejo, da nova 
učinkovina v kliničnem preizkušanju 
trastuzumab emtanzin bolnicam z 

napredovalim HER2 pozitivnim rakom dojk omogoča še daljše 
preživetje v primerjavi s standardnim zdravljenjem. Hal Barron, 
vodja globalnega razvoja v družbi Roche, je ob predstavitvi rezultatov 
povedal: »Rezultati klinične raziskave so nas izjemno razveselili.  
Skupaj z regulatornimi organi si še naprej prizadevamo, da bi bilo 
novo zdravilo čim prej na voljo bolnicam.« Klinična raziskava 
EMILIA se je izvajala s sodelovanjem Onkološkega inštituta tudi 
v Sloveniji, tako da s tem pridobivajo prve izkušnje tudi slovenski 
onkologi.

Razširitev mineralne kozmetike Artdeco
Artdeco zaradi velikega zanimanja za mineralno 
linijo Pure minerals z veseljem sporoča, da se 
je linija pošteno okrepila. Novost je mineralno 
senčilo za oči na magnetni patent z mehko in 
fino teksturo, visoko vsebnostjo mineralov, 
vendar brez sintetičnih barvil, umetnih dišav in 
konzervansev. Mineralni kompleks je sestavljen 
iz magnezija, kalija, cinka in natrija, ob intenzivni barvi pa veke še 
neguje. Nova mineralna senčila so na voljo posamično, tako da si 
lahko ustvarite svojo barvno kombinacijo in jih shranite v magnetnih 
škatlicah. Preverite barvno paleto na www.mojakozmetika.si.

Prenovljena prodajalna Sanolabor v Cityparku
Specializirana prodajalna 
Sanolabor je v nakupovalnem 
središču Citypark že od samega 
odprtja centra in nudi velik 
izbor medicinskih pripomočkov 
ter raznovrstnih izdelkov za 
zdravo življenje. Z oktobrom vas 
vabijo v popolnoma prenovljeno 

prodajalno, kjer so ponudbo obogatili še z EKO kotičkom z 
največjim izborom eko kozmetike certificiranih proizvajalcev, eko 
prehranskih dopolnil, super hrane in druge zdrave prehrane.

Konec težav z izpadanjem las
Iz Vichyja prihaja inovacija Dercos Neogenic, 
ki spodbuja rast las. Večletne raziskave so 
strokovnjake iz Vichyjevih laboratorijev pripeljale 
do novega odkritja in formule stemoxydine, 
molekule z biomimetičnim delovanjem, ki 
pospešuje delovanje matičnih celic, ki so vir 
rasti novih las. Tako aktivira lasne mešičke v 
latentni fazi, ko lasni mešiček počiva. Borut 
Žgavec, dr. med., spec. dermatovenerologije, je 
ob predstavitvi dejal, da izpadanje las in plešavost nista bolezen 
ali motnja, temveč bolezenski znak. Izgubljanje las prizadene 
tako moške kot tudi ženske in nima le psihološkega vpliva. Dlake 
oziroma lasje imajo namreč tudi pomembno zaščitno funcijo, na 
primer pred sevanjem, izgubljanjem toplote in podobno.

Simbioza povezuje generacije
Evropska komisija je leto 
2012 razglasila za evropsko 
leto aktivnega staranja in 
medgeneracijske solidarnosti. 
V tem duhu je v Sloveniji v 
tretjem tednu oktobra že drugo 
leto zapored zaživela Simbioz@, 
vseslovenski prostovoljski 

project, ki ga organizira Zavod Ypsilon. Gre za brezplačne delavnice, 
na katerih mladi starejše učijo računalniških veščin in s tem prek 
medgeneracijskega sodelovanja poskrbijo za dvig računalniške 
pismenosti starejših ter jih navdušijo za uporabo računalnika in 
spleta. Kako je bilo, lahko preberete na www.simbioza.eu.

Poslovite se od mozoljev
Zit Zapper iz kolekcije izdelkov Skin Doctors je novo 
sredstvo s hitrim delovanjem, ki očisti prizadeto 
mesto in odpravi neželene mozolje. S svojim 
edinstvenim delovanjem v samo osmih urah izsuši 
mozolje, jih globinsko očisti in pomiri vneti predel, 
koža pa ostane čista in gladka. Nanos je enostaven, 
saj je Zit Zapper v stiku in omogoča, da namažete 
samo mozolj. V kombinaciji s sredstvom za čiščenje 
obraza Accelerating cleanser, ki ga uporabite zjutraj 
in zvečer, je Zit Zapper še posebno učinkovit. Skin 
Doctors je negovalna kozmetika s farmacevtsko 
komponento. Dobite jo v lekarnah.

Foto: Matej Kolakovič
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Foto: Matej Kolakovič



Kako izbrati pravi izdelek 
z matičnim mlečkom?
Matični mleček zagotavlja naravni ščit 
pred negativnimi vplivi okolja in hitrega 
življenjskega sloga, okrepi imunski sistem 
in telo pripravi na uspešno borbo z virusi, 
ko je ta potrebna. Pri največjih naporih 
preprečuje psihični in fizični stres, hkrati 
pa uravnava racionalno izkoriščanje 
rezerv energije, izboljšuje koncentracijo in 
povečuje življenjsko moč.
Poleg antioksidativnega in antibakterijskega 

delovanja ščiti organizem in kožo pred 
prezgodnjim staranjem.

Izberite prehransko dopolnilo z 
matičnim mlečkom, ki ustreza vaši 
starosti in potrebam organizma. 
Izbirate lahko med svežim matičnim 
mlečkom, uprašenim v kapsulah ali 
raztopljenim v stekleničkah za enostavno 
uživanje. Sestavine in količine so prilagojene
potrebam otrok, aktivnih odraslih in 
odraslih, ki imajo močno obremenjen ali 

oslabljen imunski sistem.

Na kaj morate biti pozorni?
Pomembna je kakovost matičnega mlečka, 
ki je pogojena z vsebnostjo edinstvene 
nenasičene maščobne kisline 10 HDA. 
Izberite izdelke, ki imajo njeno vrednost 
deklarirano in standardizirano, ter tako 
zagotovljeno stalno in najvišjo kakovost. 
Shranjneni naj bodo v stekleni embalaži, saj 
steklo dokazano ohranja kakovost, vrednost 
in učinkovitost naravnih sestavin.

OKREPLJEN 
IMUNSKI 
SISTEM ZA 
BREZSKRBNA 
JESENSKA 
DOŽIVETJA

 Bio gelée royale forte 
1500 mg matičnega mlečka* in naravni 
vitamin C* v agavinem sirupu*. 
Za ljudi z izjemno oslabljenim in 
obremenjenim imunskim sistemom, po 
operacijah, hudih boleznih in v drugih 
ekstremnih psihofizičnih situacijah.

Gelée royale super 
500 mg matičnega mlečka 
Za odrasle z aktivnim življenjskim slogom, 
za krepitev imunskega sistema pred 
sezonskimi nevšečnostmi in lažje spopadanje 
z vsakodnevnimi obveznostmi ter za ženske 
za blaženje težav pred menopavzo in po njej.

Gelée royale junior 
matični mleček in naravni vitamini 
Za otroke, da bo njihov imunski sistem 
okrepljen in zaščiten, z edinstveno in okusno 
formulo brez konzervansov, umetnih arom in 
barvil ter brez dodanega sladkorja. 

Večjo odpornost organizma in dobro počutje, tudi v hladnejših mesecih, si lahko zagotovite z izbiro 
pravega izdelka z matičnim mlečkom. »Naravni ščit« imunskega sistema je namreč učinkovit takrat, ko 
količina matičnega mlečka ustreza vaši starosti in potrebam organizma, pri čemer bodite pozorni na 
kakovost matičnega mlečka v izdelkih. 

NOVO

*vse iz ekološke pridelave
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

Brezplačno strokovno 

predavanje Lekarne 

Ljubljana
Vljudno vabljeni na novo 
strokovno predavanje za 
imetnike Kartice zvestobe, ki 
bo v četrtek,  15. novembra 
2012, ob 18. uri v Križankah 
(Viteška dvorana) v Ljubljani. 
Na predavanju bo Edith Jošar, 
mag. farm., spec., iz Lekarne 
Ljubljana govorila o zdravju 
našega srca in ožilja ter o 
zdravem življenjskem slogu. 
Predavanje je brezplačno, 
vstopnica je Kartica zvestobe 
Lekarne Ljubljana. Udeležbo 
na predavanju potrdite na 
brezplačni telefonski številki 
080 71 17 ali na e-naslovu: 
kartica.zvestobe@lekarna-lj.si. 
Veselimo se druženja z vami!

Vsi odgovori so v naravi
Ko gre za zdravje ali srečo, se 
čedalje pogosteje vračamo k naravi. 
Severnoameriški Indijanec Tim 
Sikye bo z nami delil modrosti svoje 
indijanske tradicije in prek obrednih 
pesmi ter pripovedovanja zgodb razkril 
poglede in načine povezovanja z 
Naravo, kot so ga naučili njegovi dedje. 
Srečanje z indijanskim zdravilcem, 
ki bo prek svojega tradicionalnega 
domorodnega izročila predstavil pomen 
povezanosti in skupnega življenja z 

Zemljo, bo v nedeljo, 4. novembra 2012, ob 19.00 v Kinu Šiška v 
Ljubljani. Več informacij na www.wellbe.si.

Strokovna predavanja v Mestni knjižnici Ljubljana
Knjižnica Škofljica (Ob 
pošti 29, Škofljica) vas 
22. oktobra ob 19.30 
vabi na predavanje 
Helene Bizjak: Zdravje 
je v naših rokah in 
nogah. Helena Bizjak 
je avtorica izčrpnega 
priročnika za učenje 
refleksne masaže stopal 
in dlani z naslovom Telo govori. Na predavanju boste izvedeli več o 
zdravem načinu življenja, kako si sami dvignemo odpornost telesa, 
kako s pritiskom na določene točke lahko preprečimo srčni infarkt, 
si pomagamo pri bolečinah v križu, kolenih, alergijah ...
Knjižnica Otona Župančiča (Kersnikova 2, Ljubljana) pa vas 
25. oktobra med 17. in 19. uro vabi na predavanje z naslovom 
Spoznajmo uravnoteženo prehrano. Na predavanju boste izvedeli 
več o uravnoteženi prehrani, ki zagotavlja vašemu telesu hranilne 
snovi, potrebne za optimalne rezultate. Predhodne prijave zbirajo 
na 01 600 13 20 ali ljubljana@borzaznanja.si.

PRIDRUŽI SE Nupo druženju v Mariboru
Nupo ekipa se je letos 
udeležila 43. sejma Narava-
zdravje. Obiskovalcem 
so skozi osebni posvet s 
svetovalkami, meritve, 
pokušino Nupo prehrane 
in pogovor z Nupo 
ambasadorji želeli približati 
Nupo filozofijo. Poslanstvo 
podjetja Nupo je izboljšati 

kakovost življenja posameznikov, ki se soočajo s prekomerno 
telesno težo ali le z nepravilnimi prehranjevalnimi navadami, 
njihov cilj pa je pomagati narediti dolgoročno spremembo 
življenjskega sloga. Če želite biti deležni te spremembe, ste vabljeni 
na brezplačno druženje, kjer bo Nina Maurovič delila svojo 
formulo, ki učinkovito in dolgoročno pomaga izgubiti telesno 
težo – 25. oktobra ob 17. uri v centru Perfect Body v Mariboru. 
Prijavite se na info@perfectbody.si, info@nupo.si ali 031 760 280.

Delavnice Presno gurmanstvo
Bi želeli spoznati nov, 
zdrav, presni vidik 
priprave hrane? Pridružite 
se delavnicam Presno 
gurmanstvo, kjer niste le 
poslušalec in opazovalec, 
temveč ste v pripravo jedi 
aktivno vključeni in po 
končani delavnici povsem 
pripravljeni na samostojno 
delo. Pričakujejo vas 23. oktobra (delavnica Party Time), 9. in 
13. novembra (Italijanski pridih), 17. novembra (Presna sobota) 
in 23. ter 27. novembra (Dolce Vita – osnove). Vsak udeleženec 
delavnice dobi tudi knjižico z recepti. Več informacij in prijave na 
www.presnica.com.

Samoplačniški pregledi in preiskave 
so za marsikoga predragi.

Več na 
strani

46.
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Prehladi
Med najpogostejšimi jesenskimi obolenji, ki 
jih povzročajo virusi, so prehladi. Značilni 
simptomi, s katerimi se bo večina spopadla 
vsaj enkrat v jesenskih dneh so: izcedek iz 
nosu, boleče grlo, glavobol, povišana telesna 
temperatura, driska, bruhanje ali kot zaplet 
tudi  resnejše obolenje, na primer poslabšanje 

astme, kronične obstruktivne bolezni dihal 
(KOPB), pljučnica, sinusitis, poslabšanje 
srčnega popuščanja ... Prebolevanje ene viroze 
ne pomeni dolgotrajne imunosti. Če ne boste 
dovolj pazljivi, lahko hitro ponovno zbolite. 
Težave trajajo povprečno en teden in jih 
zdravimo simptomatsko s kapljicami za nos, 
septoletami, zdravili proti vročini oziroma 

bolečinam, zadostnim uživanjem tekočin in 
lažjo prehrano.

Kašelj 
Kašelj je značilni simptom okužbe dihalnih 
poti. Suh in dražeč kašelj ob virozi je 
posledica izcedka iz nosu, ki zateka nazaj 
v žrelo, ter bronhialne prevzdražljivosti 

AKTUALNO

Jesenske 
bolezni

Brez skrbi v jesenske dni!

Otrok ni pomanjšan odrasli, zato mu ne 
morete pomagati, kot bi sebi. Uporaba 
zdravil je pri otrocih omejena, pogosto 
celo odsvetovana. Prednost imajo naravni, 
tradicionalni pristopi, ki od staršev zahtevajo 
večjo angažiranost, več časa in več potrpljenja. 
Naravna lekarna že stoletja pozna rastline 
in izvlečke, ki dolgoročno na naraven način 
krepijo zmožnost organizma za obrambo 
pred boleznimi. Med najbolj poznane sodijo 
ameriški slamnik, bezeg, šipek, sibirski ženšen, 
med, limone.

Pediatri kot dodatek k prehrani otrok v 
prehodnem obdobju priporočajo naravne 
izdelke za dvig odpornosti, kot je Echinax 
sirup Fitobimbi, ki dolgoročno na naraven 
način krepi zmožnost organizma za obrambo 
pred boleznimi. 
To je preizkušena naravna rešitev mnogih 
staršev. Primeren je za otroke od 6. meseca 
starosti in ne vsebuje umetnih arom, glutena 
ali barvil. 
Echinax Sirup je na voljo v lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

Naj te prehlad letos ne ujame

Če želimo hitro olajšati in odpraviti znake gripe in prehlada, že ob prvih znakih sežemo 
po preverjenih zdravilih iz lekarne, kot je denimo Aspirin Plus C. Aspirin ima dokazane 
pozitivne učinke na več znakov bolezni in znan mehanizem delovanja. Tako deluje 
proti bolečini, zvišani telesni temperaturi in obenem učinkuje protivnetno. 

Aspirin Plus C hitro zniža povišano telesno temperaturo, lajša glavobol, bolečine v 
grlu, mišicah in sklepih, hkrati pa zaradi dodanega visokokakovostnega vitamina C 
zveča telesno odpornost in pomaga telesu k hitrejšemu okrevanju med boleznijo. 
Priporočeno je, da naenkrat raztopimo dve šumeči tableti Aspirin Plus C. Aspirin Plus 
C je v lekarnah na voljo tudi v večjem in cenovno ugodnejšem pakiranju po 40 tablet.

Več na aspirin.si.

Ko se dnevi skrajšajo in temperature padejo, se začne sezona virusnih in 
bakterijskih obolenj.  Zaradi ogrevanih prostorov in padca vlažnosti v zraku 
se izsušita sluznici nosu in dihal ter postaneta dovzetnejši za okužbo. Zaradi 

ohladitev se ljudje zadržujejo pretežno v zaprtih prostorih, velikokrat v 
nakupovalnih centrih in na njihovih igriščih, ki so idealna mesta izmenjave in 

širitve nalezljivih bolezni, ki se večinoma prenašajo kapljično.
Besedilo: Maja Miklič, dr. med., 
spec. družinske medicine

Z dolgimi čakalnimi dobami se 
srečujejo mnogi med nami.

Več na 
strani

46.
Novo šolsko leto in vstop otrok v vrtec in šolo večini staršev predstavlja 
velik izziv – ob organizacijskih in psiholoških težavah se starši 
srečujejo tudi z zdravstvenimi. Celo otroci, ki doslej niso zbolevali, ob 
vstopu v vrtec pogosteje podležejo virusom in drugim okužbam.

dihal, ki lahko traja tudi od šest do osem 
tednov po okužbi. Kašelj v sklopu viroze v 
izzvenevanju lahko mirimo z zdravili proti 
kašlju in zadostnim uživanjem tekočin. 
Produktiven kašelj (izkašljevanje), še posebno 
ob povišani telesni temperaturi, pa kaže na 
večjo verjetnost bakterijske okužbe. Včasih 
se na podaljšano virusno okužbo nacepi še 
bakterijska, kar se kaže s potekom bolezni, 
daljšim od enega tedna, poslabšanjem 
zdravstvenega stanja, ponovnim porastom 
temperature ali z zapletom okužbe (sinusitis 
ali vnetje ušesa, poslabšanje kronične pljučne 
bolezni z izmečkom). V takem primeru se 
za antibiotično zdravljenje odločimo prej. 
Kašelj, ki traja več kot dva ali tri tedne, vedno 
zahteva nadaljnjo diagnostiko, saj se zadaj 
lahko skrivajo tudi resnejše bolezni, kot so 
na primer rak pljuč, astma, KOPB, srčno 
popuščanje, refluks želodčne kisline ...

Vnetje srednjega ušesa
Najpogostejši zaplet prehlada pri majhnih 
otrocih je vnetje srednjega ušesa. Zaradi 
anatomije dihal in ozke evstahijeve cevi se ob 
zamašenem nosku in nabrekli sluznici hitro 
pojavi izliv v srednjem ušesu. Tak otrok ima 
obilen izcedek iz nosu oziroma zamašen nos 
in toži, da ga »cuka« (zaboli) in mu poka v 
ušesih, zlasti, ko pogoltne slino ali hrano. 
Lahko tudi slabše sliši. Ker se mali otroci ne 
znajo usekniti, je zelo pomembno, da starši 
izpirajo otroku nos s fiziološko raztopino 
(slano vodo) in poskrbijo, da je nos prehoden. 
Če tega ne naredijo, se v odvečni sluzi pogosto 
namnožijo bakterije. Otrok dobi močne 
bolečine v enem ušesu, visoko temperaturo 
in je prizadet. Takrat je potrebno zdravljenje 
z antibiotiki.

Gripa 
Gripa je eno od virusnih obolenj, pri 
katerem so v ospredju povišana telesna 
temperatura, mrazenje, suh kašelj, glavobol, 
bolečine v mišicah in sklepih ter utrujenost. 
Hujši potek, predvsem pri starejših in 
imunokompromitiranih, lahko pomeni celo 
smrtni izid. Najboljši ukrep je cepljenje.

Bolečine v sklepih
Starejše ljudi zaradi slabše periferne 
prekrvavitve okončin in pomanjkanja gibanja 

ob nižjih temperaturah rado zebe in imajo 
takrat tudi več težav z bolečinami v sklepih. 
Večina nas ob manjših težavah poseže po 
zdravilih, ki so dosegljiva brez recepta in 
nimajo sistemskih stranskih učinkov ter so 
kot taka varna. Ob akutnem vnetju sklepa 
tako svetujemo hladne, ob kroničnih težavah 
pa tople obloge ter protivnetna mazila za 
sklepe in mišice. Če to ne zadostuje, dodatno 
zdravljenje predpiše zdravnik.

Revmatoidni artritis
Bolezni, ki se pogosto zamenjujeta, sta 
osteoartroza, ki je degenerativna starostna 
bolezen sklepov, in revmatoidni artritis. Prva 
se pojavlja z leti in predvsem s preveliko ali 
nepravilno obremenitvijo sklepov (debelost, 
poškodbe, ponavljajoči se gibi). Revmatoidni 
artritis pa je kronična sistemska vnetna bolezen 
avtoimune narave, ki v prvi vrsti prizadene 
sklepe, velikokrat pa tudi druge organe (srce, 
pljuča, kožo, oči, žilje, živce ...). Zanjo značilna 
je simetrična prizadetost proksimalnih 
sklepov rok in nog z bolečino, ki je stalna, 
najhujša zjutraj in jo spremlja več kot enourna 
jutranja okorelost. Nezdravljena povzroča 
okvaro sklepov in posledično invalidnost. Na 
podlagi klinične slike, laboratorijskih preiskav 
in slikovne diagnostike (rentgenske slike in 
tudi ultrazvoka sklepov) bolezni ločimo in 
diagnozo dokončno potrdimo. Cilj zdravljenja 
obeh je nadzorovati bolečino in vnetje. 
Lokalno zdravljenje s protibolečinskimi 
mazili in obliži velikokrat zadovoljivo pomaga 
predvsem pri blažjih oblikah, medtem ko je ob 
večjih težavah potrebno sistemsko zdravljenje 
s protivnetnimi in protibolečinskimi zdravili 
(na primer paracetamolom, nesteroidnimi 
antirevmatiki, opiatnimi analgetiki) ali celo, 
kot pri revmatoidnem artritisu, kombiniramo 
zdravljenje z imunomodulirajočimi ali 
biološkimi zdravili.

Kopičenje kilogramov
Večina od nas se v jesenskem in zimskem času 
tudi poredi. Narava je poskrbela, da si živa 
bitja v tem času naberejo »zaloge za zimo«, 
zato je apetit večji, v povprečju smo manj zunaj 
in se manj gibamo. Posledica prekomernega 
kopičenja zalog je debelost. Zvišana telesna 
teža dodatno poslabša nekatera bolezenska 
stanja, kot so povišan krvni pritisk, povišan 
holesterol, sladkorna bolezen, težave s srcem, 
depresija ...

Preventiva
Preventiva je vedno boljša kot kurativa. 
Poskrbite, da bo vaš imunski sistem na višku 
svoje moči! To pomeni, da se prehranjujete 
zdravo (vitaminski nadomestki niso 
enakovredni mešani prehrani), se redno gibate 
in privadite telo na temperaturne spremembe 
z obiski savn. Oblecite se večplastno, s tem se 



Prehladi
Med najpogostejšimi jesenskimi obolenji, ki 
jih povzročajo virusi, so prehladi. Značilni 
simptomi, s katerimi se bo večina spopadla 
vsaj enkrat v jesenskih dneh so: izcedek iz 
nosu, boleče grlo, glavobol, povišana telesna 
temperatura, driska, bruhanje ali kot zaplet 
tudi  resnejše obolenje, na primer poslabšanje 

astme, kronične obstruktivne bolezni dihal 
(KOPB), pljučnica, sinusitis, poslabšanje 
srčnega popuščanja ... Prebolevanje ene viroze 
ne pomeni dolgotrajne imunosti. Če ne boste 
dovolj pazljivi, lahko hitro ponovno zbolite. 
Težave trajajo povprečno en teden in jih 
zdravimo simptomatsko s kapljicami za nos, 
septoletami, zdravili proti vročini oziroma 

bolečinam, zadostnim uživanjem tekočin in 
lažjo prehrano.

Kašelj 
Kašelj je značilni simptom okužbe dihalnih 
poti. Suh in dražeč kašelj ob virozi je 
posledica izcedka iz nosu, ki zateka nazaj 
v žrelo, ter bronhialne prevzdražljivosti 

AKTUALNO

Jesenske 
bolezni

Brez skrbi v jesenske dni!

Otrok ni pomanjšan odrasli, zato mu ne 
morete pomagati, kot bi sebi. Uporaba 
zdravil je pri otrocih omejena, pogosto 
celo odsvetovana. Prednost imajo naravni, 
tradicionalni pristopi, ki od staršev zahtevajo 
večjo angažiranost, več časa in več potrpljenja. 
Naravna lekarna že stoletja pozna rastline 
in izvlečke, ki dolgoročno na naraven način 
krepijo zmožnost organizma za obrambo 
pred boleznimi. Med najbolj poznane sodijo 
ameriški slamnik, bezeg, šipek, sibirski ženšen, 
med, limone.

Pediatri kot dodatek k prehrani otrok v 
prehodnem obdobju priporočajo naravne 
izdelke za dvig odpornosti, kot je Echinax 
sirup Fitobimbi, ki dolgoročno na naraven 
način krepi zmožnost organizma za obrambo 
pred boleznimi. 
To je preizkušena naravna rešitev mnogih 
staršev. Primeren je za otroke od 6. meseca 
starosti in ne vsebuje umetnih arom, glutena 
ali barvil. 
Echinax Sirup je na voljo v lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

Naj te prehlad letos ne ujame

Če želimo hitro olajšati in odpraviti znake gripe in prehlada, že ob prvih znakih sežemo 
po preverjenih zdravilih iz lekarne, kot je denimo Aspirin Plus C. Aspirin ima dokazane 
pozitivne učinke na več znakov bolezni in znan mehanizem delovanja. Tako deluje 
proti bolečini, zvišani telesni temperaturi in obenem učinkuje protivnetno. 

Aspirin Plus C hitro zniža povišano telesno temperaturo, lajša glavobol, bolečine v 
grlu, mišicah in sklepih, hkrati pa zaradi dodanega visokokakovostnega vitamina C 
zveča telesno odpornost in pomaga telesu k hitrejšemu okrevanju med boleznijo. 
Priporočeno je, da naenkrat raztopimo dve šumeči tableti Aspirin Plus C. Aspirin Plus 
C je v lekarnah na voljo tudi v večjem in cenovno ugodnejšem pakiranju po 40 tablet.

Več na aspirin.si.

Ko se dnevi skrajšajo in temperature padejo, se začne sezona virusnih in 
bakterijskih obolenj.  Zaradi ogrevanih prostorov in padca vlažnosti v zraku 
se izsušita sluznici nosu in dihal ter postaneta dovzetnejši za okužbo. Zaradi 

ohladitev se ljudje zadržujejo pretežno v zaprtih prostorih, velikokrat v 
nakupovalnih centrih in na njihovih igriščih, ki so idealna mesta izmenjave in 

širitve nalezljivih bolezni, ki se večinoma prenašajo kapljično.
Besedilo: Maja Miklič, dr. med., 
spec. družinske medicine

Z dolgimi čakalnimi dobami se 
srečujejo mnogi med nami.

Več na 
strani

46.
Novo šolsko leto in vstop otrok v vrtec in šolo večini staršev predstavlja 
velik izziv – ob organizacijskih in psiholoških težavah se starši 
srečujejo tudi z zdravstvenimi. Celo otroci, ki doslej niso zbolevali, ob 
vstopu v vrtec pogosteje podležejo virusom in drugim okužbam.

dihal, ki lahko traja tudi od šest do osem 
tednov po okužbi. Kašelj v sklopu viroze v 
izzvenevanju lahko mirimo z zdravili proti 
kašlju in zadostnim uživanjem tekočin. 
Produktiven kašelj (izkašljevanje), še posebno 
ob povišani telesni temperaturi, pa kaže na 
večjo verjetnost bakterijske okužbe. Včasih 
se na podaljšano virusno okužbo nacepi še 
bakterijska, kar se kaže s potekom bolezni, 
daljšim od enega tedna, poslabšanjem 
zdravstvenega stanja, ponovnim porastom 
temperature ali z zapletom okužbe (sinusitis 
ali vnetje ušesa, poslabšanje kronične pljučne 
bolezni z izmečkom). V takem primeru se 
za antibiotično zdravljenje odločimo prej. 
Kašelj, ki traja več kot dva ali tri tedne, vedno 
zahteva nadaljnjo diagnostiko, saj se zadaj 
lahko skrivajo tudi resnejše bolezni, kot so 
na primer rak pljuč, astma, KOPB, srčno 
popuščanje, refluks želodčne kisline ...

Vnetje srednjega ušesa
Najpogostejši zaplet prehlada pri majhnih 
otrocih je vnetje srednjega ušesa. Zaradi 
anatomije dihal in ozke evstahijeve cevi se ob 
zamašenem nosku in nabrekli sluznici hitro 
pojavi izliv v srednjem ušesu. Tak otrok ima 
obilen izcedek iz nosu oziroma zamašen nos 
in toži, da ga »cuka« (zaboli) in mu poka v 
ušesih, zlasti, ko pogoltne slino ali hrano. 
Lahko tudi slabše sliši. Ker se mali otroci ne 
znajo usekniti, je zelo pomembno, da starši 
izpirajo otroku nos s fiziološko raztopino 
(slano vodo) in poskrbijo, da je nos prehoden. 
Če tega ne naredijo, se v odvečni sluzi pogosto 
namnožijo bakterije. Otrok dobi močne 
bolečine v enem ušesu, visoko temperaturo 
in je prizadet. Takrat je potrebno zdravljenje 
z antibiotiki.

Gripa 
Gripa je eno od virusnih obolenj, pri 
katerem so v ospredju povišana telesna 
temperatura, mrazenje, suh kašelj, glavobol, 
bolečine v mišicah in sklepih ter utrujenost. 
Hujši potek, predvsem pri starejših in 
imunokompromitiranih, lahko pomeni celo 
smrtni izid. Najboljši ukrep je cepljenje.

Bolečine v sklepih
Starejše ljudi zaradi slabše periferne 
prekrvavitve okončin in pomanjkanja gibanja 

ob nižjih temperaturah rado zebe in imajo 
takrat tudi več težav z bolečinami v sklepih. 
Večina nas ob manjših težavah poseže po 
zdravilih, ki so dosegljiva brez recepta in 
nimajo sistemskih stranskih učinkov ter so 
kot taka varna. Ob akutnem vnetju sklepa 
tako svetujemo hladne, ob kroničnih težavah 
pa tople obloge ter protivnetna mazila za 
sklepe in mišice. Če to ne zadostuje, dodatno 
zdravljenje predpiše zdravnik.

Revmatoidni artritis
Bolezni, ki se pogosto zamenjujeta, sta 
osteoartroza, ki je degenerativna starostna 
bolezen sklepov, in revmatoidni artritis. Prva 
se pojavlja z leti in predvsem s preveliko ali 
nepravilno obremenitvijo sklepov (debelost, 
poškodbe, ponavljajoči se gibi). Revmatoidni 
artritis pa je kronična sistemska vnetna bolezen 
avtoimune narave, ki v prvi vrsti prizadene 
sklepe, velikokrat pa tudi druge organe (srce, 
pljuča, kožo, oči, žilje, živce ...). Zanjo značilna 
je simetrična prizadetost proksimalnih 
sklepov rok in nog z bolečino, ki je stalna, 
najhujša zjutraj in jo spremlja več kot enourna 
jutranja okorelost. Nezdravljena povzroča 
okvaro sklepov in posledično invalidnost. Na 
podlagi klinične slike, laboratorijskih preiskav 
in slikovne diagnostike (rentgenske slike in 
tudi ultrazvoka sklepov) bolezni ločimo in 
diagnozo dokončno potrdimo. Cilj zdravljenja 
obeh je nadzorovati bolečino in vnetje. 
Lokalno zdravljenje s protibolečinskimi 
mazili in obliži velikokrat zadovoljivo pomaga 
predvsem pri blažjih oblikah, medtem ko je ob 
večjih težavah potrebno sistemsko zdravljenje 
s protivnetnimi in protibolečinskimi zdravili 
(na primer paracetamolom, nesteroidnimi 
antirevmatiki, opiatnimi analgetiki) ali celo, 
kot pri revmatoidnem artritisu, kombiniramo 
zdravljenje z imunomodulirajočimi ali 
biološkimi zdravili.

Kopičenje kilogramov
Večina od nas se v jesenskem in zimskem času 
tudi poredi. Narava je poskrbela, da si živa 
bitja v tem času naberejo »zaloge za zimo«, 
zato je apetit večji, v povprečju smo manj zunaj 
in se manj gibamo. Posledica prekomernega 
kopičenja zalog je debelost. Zvišana telesna 
teža dodatno poslabša nekatera bolezenska 
stanja, kot so povišan krvni pritisk, povišan 
holesterol, sladkorna bolezen, težave s srcem, 
depresija ...

Preventiva
Preventiva je vedno boljša kot kurativa. 
Poskrbite, da bo vaš imunski sistem na višku 
svoje moči! To pomeni, da se prehranjujete 
zdravo (vitaminski nadomestki niso 
enakovredni mešani prehrani), se redno gibate 
in privadite telo na temperaturne spremembe 
z obiski savn. Oblecite se večplastno, s tem se 



ZDRAVILNE 
OBLOGE S ŠOTNIM 
BLATOM Kurland®

Vas pestijo revmatska obolenja? Imate 
bolečine po telesu? Enkratno naravno 
zdravilno blato ublaži omenjene težave in 
omili simptome. 
Že pred mnogimi stoletji so odkrili posebne 
zdravilne učinkovine barjanskega blata. Ta 
dragoceni naravni produkt izjemno pozitivno 
učinkuje na težave, povezane s kostno-
mišičnim sistemom.  
Kakovost zdravilnega blata je definirana 
z vsebnostjo huminske kisline. Mi vam 
ponujamo največ, kar je mogoče, saj 
naš izdelek vsebujejo 25-odstotni delež 
huminske kisline.

Topla aplikacija: za zdravljenje kroničnega 
revmatizma, lajšanje bolečin in menstrualnih 
krčev, izboljšanje prekrvavitve, razstrupljanje, 
pomlajevanje, anticelulitno terapijo, dvig 
imunskega sistema in metabolizma, 
antistresno ali pa zgolj za sprostitev po 
večjih naporih.
Hladna aplikacija: deluje protivnetno 
in zmanjšuje otekline. Priporočamo kot 
terapijo pri akutnem vnetju, zvinih, modricah 
in pri odrgninah.

Kemcel Trade d.o.o.

01/53 000 90
www.kemcel.si

Zastopa in prodaja: 

boste izognili potenju in boste vedno primerno 
oblečeni, saj so lahko dnevne temperaturne 
razlike tudi 20 stopinj Celzija. Vitamin C v 
večjih količinah krepi odpornost, zato ga 
izdatno uživajte ob psihofizičnih naporih. Virusi 
preživijo tudi več ur na površini predmetov, 
zato si pogosto umivajte roke z milom. Otrok 
ne hranite na igriščih, saj se med igro dotikajo 
različnih predmetov, s katerih lahko prenesejo 
klice na svoje oči, usta ali nos. Ne delite si hrane 
in pijače z drugimi osebami iz iste posode ali z 
istim priborom ter držite »varnostno razdaljo« 
do obolelih (pri kihanju kapljice odnese približno 
en meter naokrog).

Počivajte in se izognite stresu
Počitek telesu omogoči, da se čim uspešneje bori 
proti okužbam. Tisti, ki prehlad prebolevajo 
»na nogah«, so dalj časa bolni in zapleti so 
pogostejši. Pomembno je tudi dejstvo, da je 
v času simptomov (izcedek iz nosu, povišana 
temperatura) človek kužen in je že zato zaželeno, 
da ostane doma.

Potek bolezni, daljši od enega tedna, povišana 
temperatura nad 38 stopinj Celzija za več 
kot tri dni, težave z dihanjem ali bolečine ali 
hudo poslabšanje splošnega zdravstvenega 
stanja, še posebno pri starejših s kroničnimi 
boleznimi in pri dojenčkih, zahteva obisk 
zdravnika. 
Naj vam nasveti pomagajo, da boste uživali jesen 
zdravi in v vsej barvni lepoti!

Cepite se!
Cepljenje proti gripi in pnevmokoku 
(najpogostejši povzročitelj pljučnic) 
priporočamo vsem osebam s kroničnimi 
boleznimi, imunokompromitiranim, 
ljudem v zdravstvu, šolah in vrtcih 
ter starejšim od 65 let. Možno je tudi 
cepljenje proti rotavirusu, namenjeno 
predvsem malim otrokom, ki so ob hudi 
driski in bruhanju hitreje ogroženi zaradi 
dehidracije.

PAKET ZA DOMAČO RABO:
• 4 x predpripravljena blazinica 29 x 37 cm, 

napolnjena z zdravilnim blatom 
• 1 x grelna blazina 29 x 37 cm
• Kreme iz kozjega masla za sklepe 100 ml

Jagode črnega bezga sodijo v skupino živil, ki vsebujejo 
visoko količino anktioksidantov in imajo dvakrat močnejše 
antioksidativno delovanje kot drugo sadje, višje tudi od 
borovnic in brusnic. Kot prehransko dopolnilo so na voljo 
v obliki kapsul in sirupa Sambucol. Steklenička sirupa je 
enakovredna tisoč jagodam črnega bezga, ena kapsula pa 
vsebuje 3,8 grama izvlečka črnega bezga. Izdelek je klinično 
in virološko preizkušen, na voljo je tudi v različici za 
otroke od prvega leta dalje. Sambucol dobite v lekarnah in 
specializiranih trgovinah po Sloveniji.

Temperature se nižajo in dnevi 
se krajšajo. Na te spremembe 
se imunski sistem odziva z 
izločanjem različnih hormonov, 
predvsem je med njimi več 
stresnih hormonov. Ti na 
eni strani uspešno kljubujejo 
omenjenim klimatskim 
spremembam, na drugi strani 
pa slabijo imunski sistem. Zato 
smo v prehodih letnih časov 
manj odporni. Hkrati se več 
zadržujemo v zaprtih prostorih, 
kjer se bakterijske, virusne in 
druge okužbe med ljudmi lažje 
širijo.

Naloge imunskega sistema
Osnovna naloga imunskega 
sistema je varovanje organizma 
pred okužbami oziroma uspešna 
in učinkovita obramba ob vdoru 
bolezenskih mikrobov v telo. 
Imunski sistem predstavlja preko 
sto milijonov imunskih celic 
(limfociti, makrofagi, nevtrofilci, 
spominski limfociti ...). Delovanje 
imunskega sistema je zapleteno, 
vendar je njegova strategija 
preprosta: sovražnika mora 
najprej prepoznati, nato aktivirati 
obrambne celice in ga končno 
napasti ter premagati. Imunskega 
sistema ne čutimo, občutimo le 

posledice njegovega neuspešnega 
delovanja.
V vseh življenjskih obdobjih, še 
posebno pa v obdobju intenzivne 
rasti, ko se otrokov imunski sistem 
aktivno sooča z vdorom različnih 
mikrobov, lahko le uravnotežena 

prehrana in zadostna količina 
počitka ustvarita idealne 
pogoje za optimalno delovanje 
imunskega sistema.

Primerna prehrana na 
prvem mestu
Za svojo odpornost lahko 
poskrbite s primerno prehrano. 
Zaradi večje izpostavljenosti 
okužbam so v tem obdobju 

povečane potrebe vašega 
organizma po antioksidantih, 
ki jih lahko v zadostni količini 
zaužijete s prehranskimi dopolnili 
(na primer iz črnega bezga) in 
poskrbite za bojše delovanje 
svojega imunskega sistema.

Antioksidanti
Pomembno mesto v uravnoteženi 
prehrani imajo antioksidanti in 
naravne rastlinske zaščitne snovi. 
Te so naravno prisotne snovi v 
rastlinah, ki rastlino varujejo 
pred neugodnimi zunanjimi 
dejavniki (vreme, škodljivci ...), 
v človekovem telesu pa delujejo 
kot močni antioksidanti, ki ščitijo 
celice pred nastankom prostih 

radikalov in tako ustvarjajo 
optimalne pogoje za dobro 
delovanje imunskega sistema 
ter izboljšajo njegov odziv. Kot 
antioksidanti lahko delujejo 
encimi, vitamini (vitamin A, E in 
C), minerali (cink, selen) ali drugi 
naravni produkti (flavonoidi, 
antocianini).

Antocianini v črnem bezgu: 
med najmočnejšimi naravnimi 
antioksidanti
Flavonoidi so močni, naravni 
antioksidanti, ki ščitijo celice 
telesa pred morebitno škodo, 
ki naj bi jo povzročali prosti 
radikali. Flavonoidi so v določeni 
vsakodnevni prehrani, kot 
sta sadje in zelenjava. Posebej 
zanimivo skupino flavonoidov 
predstavljajo antocianini. Te 
je mogoče najti v pigmentih 
vijoličnega, temno modrega in 
rdečega sadja, kot so jagode črnega 
bezga. Dejavnost antocianinskih 
pigmentov je tista, ki daje jagodi 
črnega bezga močno delovanje 
kot antioksidant.

V času prehladnih obolenj ne 
pozabite na primerno prehrano

Zaradi dodatne obremenjenosti našega imunskega sistema med prehodom letnih 
časov je to tudi čas prehladov, gripe in bronhitisov. 
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VIROLOŠKO PRESKUŠENO 

ˇ

OR
IG

IN
AL

NI
 iz

vle
cek jagod crnega bezga

ˇ
ˇ

13

Urifar hitro odpravi vnetje 
mehurja! Vsebuje inovativno 

naravno učinkovino D-manozo, ki je 
št. 1 v svetu za preprečevanje vnetij 

mehurja. Primeren je tudi za otroke od 
3. leta dalje.
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OBLOGE S ŠOTNIM 
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Že pred mnogimi stoletji so odkrili posebne 
zdravilne učinkovine barjanskega blata. Ta 
dragoceni naravni produkt izjemno pozitivno 
učinkuje na težave, povezane s kostno-
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pigmentov je tista, ki daje jagodi 
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Praktična nasveta za konec:
- če redno uživate prehranska dopolnila, se pozanimajte o morebitnih zapletih pri 
hkratnem jemanju (še posebno v primeru večjega števila) zdravil in še posebno, če 
uživate prehranska dopolnila z vplivom na metabolizem (na primer šentjanževka, 
grenivka ...),
- ko boste naslednjič pred dilemo, ali kupiti glukozamin v obliki zdravila ali prehranskega 
dopolnila ali katerega od mnogih koencimov Q 10, probiotikov, zdravilnih gob ali v 
zadnjem času (bio) konopljinih olj (seveda brez holesterola) izbrati, imate vedno 
možnost osnovne informacije pridobiti sami, sicer pa vam lahko pri odločitvi najbolj 
pomagajo lekarniški farmacevti, saj je tudi to področje del vseživljenjskega učenja kot 
sestavnega dela profesionalnega izpopolnjevanja. Odločitev je vaša, saj gre za vaše 
zdravje in vašo varnost!

Kaj prehranska dopolnila sploh so?
Prehranska dopolnila so po svoji vsebini živila, 
ki v svoji sestavi vsebujejo koncentrirane 
vire posameznega ali več hranil ali drugih 
snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom. 
Ta so lahko rastlinskega ali živalskega 
izvora (na primer čebelji izdelki), lahko pa 
so posamezne substance, ki so sestavni del 
prehranskega dopolnila, pridobljene tudi 
sintezno (na primer vitamini). Z biološko-
kemijskega vidika pa so to lahko aminokisline 
ali peptidi ali proteini, polisaharidi, maščobe, 
vitamini, minerali, vlaknine, zdravilne 
rastline oziroma njihovi posamezni 
deli, mikroorganizmi in drugo.

Ker se na trgu zaradi zagotavljanja 
odmerjanja količine prehranskih 
dopolnil pogosto ta pojavljajo v 
obliki tablet, kapsul, sirupov in v 
drugih tehnoloških oblikah, ki so 
značilne tudi ali pa predvsem za 
zdravila, ne tako redko prihaja do 
zmotnih zaključkov v laični javnosti, 
da gre v primeru prehranskih 
dopolnil za zdravila. Zato je 
treba takoj poudariti, da gre med 
prehranskimi dopolnili in zdravili 
za tako vsebinsko kot zakonodajno 
ločeni področji (področje prehranskih 
dopolnil je opredeljeno predvsem v Pravilniku 
o prehranskih dopolnilih, področje zdravil 
pa v Zakonu o zdravilih), čeprav lahko 
tudi določenim prehranskim dopolnilom 
pripisujemo zdravilne lastnosti.
Prav področje prehranskih dopolnil bo v 

kratkem doživelo kar nekaj regulatornih 
sprememb, katerih namen bo dodatna zaščita 
potrošnikov prehranskih dopolnil z vidika 
varnosti in verodostojnosti zdravstvenih 
trditev na zunanji ovojnini prehranskih 
dopolnil, saj se bo odslej smelo navajati le 
dokazane in odobrene zdravstvene trditve 
(več informacij o tem lahko najdete na spletni 
strani European Food Safety Authority 
(www.efsa.europa.eu), še posebno pod 
vsebino zdravstvenih trditev (ang. health 
claims)). Sicer pa se zdravila od prehranskih 
dopolnil ločijo predvsem po bistveno strožji 

zakonodaji, saj so za registracijo zdravila, ki 
je pogoj za uporabo zdravila v posamezni 
državi, skozi razvoj učinkovine, predklinično 
in klinično fazo preizkušanja zdravila in 
končni pridobitvi registracijskega dovoljenja, 
ki hkrati pomeni potrditev o učinkovitosti, 
varnosti oziroma neškodljivosti zdravila, 

potrebni večletno časovno obdobje in 
ogromni finančni vložki, ki danes (groba 
ocena) pomenijo približno milijardo 
vrednosti v evrih, dolarjih ali funtih za razvoj 
novega zdravila.

Kako potem subjektivno oceniti kakovost 
prehranskega dopolnila?
Danes imamo v Sloveniji prvo bazo 
notificiranih (!) prehranskih dopolnil P3, ki 
obstaja v dveh strokovnih nivojih. Nižji nivo, 
namenjen laični javnosti, je prosto dostopen 
prek spletne strani www.pretehtajte.si. Tam 

je mogoče najti vsa notificirana 
prehranska dopolnila, vključno 
z glavnimi sestavinami, obliko, 
pakiranjem, proizvajalcem, 
zastopnikom v Sloveniji in morebitno 
spletno stranjo dobavitelja (če 
ta seveda obstaja). Že sama 
informacija o stalnem proizvajalcu 
prehranskega dopolnila, še posebno, 
če je ta renomiran, kaže na določeno 
stalnost in s tem ponovljivost 
serij pri proizvodnji prehranskega 
dopolnila. V lekarnah, ki imajo 
dostop do višjega, profesionalnega 
nivoja baze P3, še posebno pa v 
lekarnah, kjer so tudi licencirani za 

uporabo omenjene baze, pa lahko ponudijo 
tudi dodatne informacije o proizvajalcu, 
kot so na primer certifikati, vezani na 
proizvajalca. Eden od najpomembnejših je 
certifikat dobre proizvodne prakse (GMP – 
Good Manufacturing Practice), ki kaže na 
najvišji nivo proizvodnje z vidika kakovosti. 

Poleg informacij o proizvajalcu so dobrodošle 
tudi informacije o morebitnih certifikatih 
izdelka (na primer certifikat eko ali bio), če 
lahko prehranskemu dopolnilu pripišemo 
tudi učinke na zdravje, pa tudi druge 
pomembne značilnosti (na primer vsebnost 
glutena, glukoze ali laktoze). 

Posebej pa velja izpostaviti tudi pomembnost 
svetovanja farmacevtov v lekarnah, ne le zaradi 
obvezne sledljivosti izdelkom, ki so dostopni v 
mreži uradnih lekarn v Republiki Sloveniji (za 
razliko od vprašljivo varnih spletnih ‘lekarn’ 
in trgovin, še posebno tistih brez kontakta 
ter vsaj strokovno odgovorne osebe) z vidika 
souporabe zdravil in prehranskih dopolnil, saj 
predvsem ob sočasni uporabi večjega števila 
izdelkov iz obeh skupin obstaja možnost 
interakcij, torej posledic zaradi navzkrižnega 
vpliva enega izdelka na drugega. Prav zato so 
lekarne z vidika razumevanja vsebine, globine 
in širine te problematike najbolj kompetentne 
institucije za zagotavljanje tako učinkovitosti 
kot varnosti pri uporabi ne le zdravil, temveč 
tudi prehranskih dopolnil in kombinacij 
med zdravili ter prehranskimi dopolnili. 
Posebej velja opozoriti, da določena hrana 
ali zdravilne rastline vplivajo na encime, prek 
katerih se presnavljajo zdravilne učinkovine 
iz zdravil in prav vplivi na omenjene encime 
lahko povzročijo nenadzorovano bodisi 
povečanje bodisi zmanjšanje koncentracije 

zdravila v organizmu, kar je seveda lahko 
zdravju nevarno. Pravkar izvoljeni novi 
predsednik Lekarniške zbornice Slovenije 
Miran Golub, mag. farm., je podal oceno, 
da samo zdravljenje nepričakovanih 
zapletov pri hkratni souporabi več zdravil 
in (predpostavka) tudi prehranskih dopolnil 
naše zdravstvene zavarovalnice letno stane 
27–28 milijonov evrov, kar sovpada s stroški 
za celotno lekarniško dejavnost v naši državi 
na letnem nivoju. Kakšna neizkoriščenost 
farmacevtskega znanja, ki pa ga bo ob 
trenutnem pomanjkanju kadra in hkratni 
preobremenjenosti težko bolje izkoristiti! 
Rešitve so, le posluha je bilo do sedaj bolj 
malo.

PREHRANSKA DOPOLNILA

Kaj je 
dobro 

vedeti?
Področje prehranskih dopolnil predstavlja v zadnjih letih enega od najhitreje 
rastočih področij ponudbe tudi v lekarniški dejavnosti, saj se je število na 
ministrstvu za zdravje notificiranih prehranskih dopolnil v zadnjih letih povzpelo 
iz nekaj sto do več tisoč.

Besedilo: mag. Marko Stamenkovič, mag. farm., 
www.lekarna-arnica.si, www.lekarneplus.si
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vire posameznega ali več hranil ali drugih 
snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom. 
Ta so lahko rastlinskega ali živalskega 
izvora (na primer čebelji izdelki), lahko pa 
so posamezne substance, ki so sestavni del 
prehranskega dopolnila, pridobljene tudi 
sintezno (na primer vitamini). Z biološko-
kemijskega vidika pa so to lahko aminokisline 
ali peptidi ali proteini, polisaharidi, maščobe, 
vitamini, minerali, vlaknine, zdravilne 
rastline oziroma njihovi posamezni 
deli, mikroorganizmi in drugo.

Ker se na trgu zaradi zagotavljanja 
odmerjanja količine prehranskih 
dopolnil pogosto ta pojavljajo v 
obliki tablet, kapsul, sirupov in v 
drugih tehnoloških oblikah, ki so 
značilne tudi ali pa predvsem za 
zdravila, ne tako redko prihaja do 
zmotnih zaključkov v laični javnosti, 
da gre v primeru prehranskih 
dopolnil za zdravila. Zato je 
treba takoj poudariti, da gre med 
prehranskimi dopolnili in zdravili 
za tako vsebinsko kot zakonodajno 
ločeni področji (področje prehranskih 
dopolnil je opredeljeno predvsem v Pravilniku 
o prehranskih dopolnilih, področje zdravil 
pa v Zakonu o zdravilih), čeprav lahko 
tudi določenim prehranskim dopolnilom 
pripisujemo zdravilne lastnosti.
Prav področje prehranskih dopolnil bo v 

kratkem doživelo kar nekaj regulatornih 
sprememb, katerih namen bo dodatna zaščita 
potrošnikov prehranskih dopolnil z vidika 
varnosti in verodostojnosti zdravstvenih 
trditev na zunanji ovojnini prehranskih 
dopolnil, saj se bo odslej smelo navajati le 
dokazane in odobrene zdravstvene trditve 
(več informacij o tem lahko najdete na spletni 
strani European Food Safety Authority 
(www.efsa.europa.eu), še posebno pod 
vsebino zdravstvenih trditev (ang. health 
claims)). Sicer pa se zdravila od prehranskih 
dopolnil ločijo predvsem po bistveno strožji 

zakonodaji, saj so za registracijo zdravila, ki 
je pogoj za uporabo zdravila v posamezni 
državi, skozi razvoj učinkovine, predklinično 
in klinično fazo preizkušanja zdravila in 
končni pridobitvi registracijskega dovoljenja, 
ki hkrati pomeni potrditev o učinkovitosti, 
varnosti oziroma neškodljivosti zdravila, 

potrebni večletno časovno obdobje in 
ogromni finančni vložki, ki danes (groba 
ocena) pomenijo približno milijardo 
vrednosti v evrih, dolarjih ali funtih za razvoj 
novega zdravila.

Kako potem subjektivno oceniti kakovost 
prehranskega dopolnila?
Danes imamo v Sloveniji prvo bazo 
notificiranih (!) prehranskih dopolnil P3, ki 
obstaja v dveh strokovnih nivojih. Nižji nivo, 
namenjen laični javnosti, je prosto dostopen 
prek spletne strani www.pretehtajte.si. Tam 

je mogoče najti vsa notificirana 
prehranska dopolnila, vključno 
z glavnimi sestavinami, obliko, 
pakiranjem, proizvajalcem, 
zastopnikom v Sloveniji in morebitno 
spletno stranjo dobavitelja (če 
ta seveda obstaja). Že sama 
informacija o stalnem proizvajalcu 
prehranskega dopolnila, še posebno, 
če je ta renomiran, kaže na določeno 
stalnost in s tem ponovljivost 
serij pri proizvodnji prehranskega 
dopolnila. V lekarnah, ki imajo 
dostop do višjega, profesionalnega 
nivoja baze P3, še posebno pa v 
lekarnah, kjer so tudi licencirani za 

uporabo omenjene baze, pa lahko ponudijo 
tudi dodatne informacije o proizvajalcu, 
kot so na primer certifikati, vezani na 
proizvajalca. Eden od najpomembnejših je 
certifikat dobre proizvodne prakse (GMP – 
Good Manufacturing Practice), ki kaže na 
najvišji nivo proizvodnje z vidika kakovosti. 

Poleg informacij o proizvajalcu so dobrodošle 
tudi informacije o morebitnih certifikatih 
izdelka (na primer certifikat eko ali bio), če 
lahko prehranskemu dopolnilu pripišemo 
tudi učinke na zdravje, pa tudi druge 
pomembne značilnosti (na primer vsebnost 
glutena, glukoze ali laktoze). 

Posebej pa velja izpostaviti tudi pomembnost 
svetovanja farmacevtov v lekarnah, ne le zaradi 
obvezne sledljivosti izdelkom, ki so dostopni v 
mreži uradnih lekarn v Republiki Sloveniji (za 
razliko od vprašljivo varnih spletnih ‘lekarn’ 
in trgovin, še posebno tistih brez kontakta 
ter vsaj strokovno odgovorne osebe) z vidika 
souporabe zdravil in prehranskih dopolnil, saj 
predvsem ob sočasni uporabi večjega števila 
izdelkov iz obeh skupin obstaja možnost 
interakcij, torej posledic zaradi navzkrižnega 
vpliva enega izdelka na drugega. Prav zato so 
lekarne z vidika razumevanja vsebine, globine 
in širine te problematike najbolj kompetentne 
institucije za zagotavljanje tako učinkovitosti 
kot varnosti pri uporabi ne le zdravil, temveč 
tudi prehranskih dopolnil in kombinacij 
med zdravili ter prehranskimi dopolnili. 
Posebej velja opozoriti, da določena hrana 
ali zdravilne rastline vplivajo na encime, prek 
katerih se presnavljajo zdravilne učinkovine 
iz zdravil in prav vplivi na omenjene encime 
lahko povzročijo nenadzorovano bodisi 
povečanje bodisi zmanjšanje koncentracije 

zdravila v organizmu, kar je seveda lahko 
zdravju nevarno. Pravkar izvoljeni novi 
predsednik Lekarniške zbornice Slovenije 
Miran Golub, mag. farm., je podal oceno, 
da samo zdravljenje nepričakovanih 
zapletov pri hkratni souporabi več zdravil 
in (predpostavka) tudi prehranskih dopolnil 
naše zdravstvene zavarovalnice letno stane 
27–28 milijonov evrov, kar sovpada s stroški 
za celotno lekarniško dejavnost v naši državi 
na letnem nivoju. Kakšna neizkoriščenost 
farmacevtskega znanja, ki pa ga bo ob 
trenutnem pomanjkanju kadra in hkratni 
preobremenjenosti težko bolje izkoristiti! 
Rešitve so, le posluha je bilo do sedaj bolj 
malo.

PREHRANSKA DOPOLNILA

Kaj je 
dobro 

vedeti?
Področje prehranskih dopolnil predstavlja v zadnjih letih enega od najhitreje 
rastočih področij ponudbe tudi v lekarniški dejavnosti, saj se je število na 
ministrstvu za zdravje notificiranih prehranskih dopolnil v zadnjih letih povzpelo 
iz nekaj sto do več tisoč.

Besedilo: mag. Marko Stamenkovič, mag. farm., 
www.lekarna-arnica.si, www.lekarneplus.si
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Vzrok za 
utrujenost 
je lahko 
neravnovesje 
snovi v telesu

(NE)RAVNOVESJE

Ugodno kislinsko-bazično ravnovesje je 
temelj našega zdravja in dobrega počutja, 
saj je pomembno za vse presnovne procese 
v telesu. Za njihovo pravilno delovanje mora 
pH vrednost krvi, medceličnine in celične 
tekočine, kjer poteka nevtralizacija kislin in se 
ustvarja kislinsko-bazično ravnovesje, ostati v 
ozkem območju nad vrednostjo 7,0. Takrat je 

telo v bazičnem področju, če pa je pH nižji od 
7,0, to pomeni, da je v kislem področju.

Kakšne posledice prinaša 
porušeno ravnovesje?
Posledice zakisanosti se lahko izražajo 
na raznovrstne načine. Po navadi se kot 
posledica zakisanosti pojavijo zdravstvene 
težave, med katere strokovnjaki uvrščajo 
vse civilizacijske bolezni, kot so putika, 
revma, celulit, migrena, osteoporoza, 
diabetes, motnje v prekrvavitvi organov in 
tkiv, bolezni srca in ožilja, možganska kap, 
obolenja zob, prebavne težave in alergije. 
Tipični znaki zakisanosti telesa so kronična 
utrujenost, neprestano pomanjkanje energije, 
slabo razpoloženje, nagnjenost k okužbam, 
nemir, depresija, motnje spanja, zmanjšana 
sposobnost koncentracije, slab spomin, 
bolečine v mišicah in sklepih, spremembe 
kože, las in nohtov.

Kako lahko ukrepamo sami?
Kot pri mnogih drugih težavah, je tudi pri 
zakisanosti odgovor v pravilni in zdravi 
prehrani – porušeno kislinsko-bazično 
ravnovesje je namreč največkrat posledica 
obremenitve organizma s hrano, ki povzroča 
povečano tvorbo kislin v telesu. Če pri sebi 
opažate zgoraj naštete znake in če menite, da 

so posledica zakisanosti telesa, iz prehrane 
izločite vso hrano, ki deluje kislo: rafinirane 
ogljikove hidrate (mednje prištevamo 
tudi na primer sladke pijače), industrijsko 
predelano hrano ter ocvrto, mastno in 
pretežno beljakovinsko hrano. Odpovejte se 
tudi kvašeni hrani in živilom iz bele moke ter 
prenehajte uživati alkohol in kavo.
Uživajte hrano, ki deluje bazično, to so 

denimo sveže pripravljeni zelenjavni sokovi 
(predvsem napitki iz zelene zelenjave), sadje 
(predvsem agrumi, od tropskega sadja, ki je 
na voljo pri nas, pa je primerna samo papaja), 
oreščki (a ne kar vsi po vrsti – v poštev pridejo 
samo lešniki in mandeljni), kalčki. Pomagate 
si lahko tudi s prehranskimi dodatki z 
magnezijem in kalcijem, saj sta bazična 
minerala, ki bosta telo povrnila v ravnovesje, 
ter s prebiotiki in probiotiki. 

Če ste kronično utrujeni, čutite nemir, 
ste depresivni, nagnjeni k okužbam ali 
imate težave s prebavo, je to morda znak, 
da ste zakisani. Vzemite zdravje v svoje 
roke in kislinam napovejte bitko – težave 
rešite s pomočjo prehrane, ki bo vaše 
telo ohranila v bazičnem območju.

Škodljive prehranjevalne navade, stresno življenje in nezdrav življenjski slog v našem telesu ustvarjajo 
zakisanost, ki je eden od glavnih vzrokov za pojav številnih obolenj. Kislinsko-bazično ravnovesje je 
pogosto porušeno zaradi oslabljene telesne zmožnosti odstranjevanja kislih snovi. Besedilo: Danijel Kmetec

Medihoney™ derma krema

Vlažilna krema za suho in 
občutljivo kožo z aktivnim vlaženjem varuje 

pred izsušitvijo. 30-odstotni manuka med 
s protimikrobnim delovanjem preprečuje 

razvoj glivic in škodljivih bakterij ter 
zagotavlja lepši izgled zarastlih brazgotin 

po poškodbah ali kirurških šivih.
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Imunostar – nova zvezda odpornosti
Jesen je potrkala na naša vrata in kar 
naenkrat se bodo pisanim barvam pridružile 
tudi različne okužbe. Pomembno je, da se 
nanje ustrezno pripravimo ter poskrbimo 
za bolj zdrav način življenja. Nova zvezda 
na tem področju je dietetično živilo za 
posebne zdravstvene namene Imunostar, ki 
upravičeno nosi naziv zvezda odpornosti.

Oslabljena odpornost
Ključno vlogo pri krepitvi naše odpornosti 
imajo imunske celice limfociti in snovi, ki jih 
limfociti proizvajajo, bolj znane pod imenom 
protitelesa, ki »patruljirajo« po našem telesu 
ter prežijo na škodljive bakterije in viruse. 
Kadar limfociti ne delujejo pravilno, 
jih ni dovolj ali ne proizvajajo dovolj 
protiteles, se naša odpornost zmanjša.
Zmanjšana ali oslabljena odpornost 
se kaže kot utrujenost, brezvoljnost, 
slabše razpoloženje, manjšo delovno 
učinkovitost in občutek nemoči. 
Ljudje z oslabljeno odpornostjo 
hitreje zbolijo za nalezljivimi 
boleznimi, prav tako je pri njih 
potek teh bolezni daljši. Oslabljena 
odpornost se lahko kaže tudi s 
simptomi, kot so zamašen nos, 
povečana količina izcedka iz nosu, 
krhki in lomljivi nohti, pretirano 
mastni ali suhi lasje ter izpadanje las.
Največ k nastanku oslabljene 
odpornosti prispeva nezdrav življenjski slog 
– nezdrava in enolična prehrana, kajenje, 
uživanje alkohola, nenehno prisoten stres 
in premalo spanja. K oslabljeni odpornosti 
pa prispeva tudi starost – nivo delovanja 
imunskega sistema je v različnih življenjskih 
obdobjih različen, zato so starejši in otroci 
bolj nagnjeni k različnim okužbam.

Imunostar – inovativna kombinacija 
vrhunskih sestavin 
Imunostar je edini izdelek na slovenskem 
trgu, ki poleg vitaminov in mineralov 
vsebuje vrhunsko inovativno kombinacijo 
aminokislin, betaglukana, ameriškega 
slamnika in koencima Q10. Ker omenjene 
sestavine delujejo neposredno na imunski 
sistem, je Imunostar najboljša izbira za 
krepitev odpornosti.

Aminokisline
Pri vzpostavitvi in ohranjanju odpornosti 
marsikdo ne ve, da samo vnos vitaminov 
in mineralov nikakor ni dovolj. Imunostar 
zato vsebuje še štiri vrhunske sestavine, 

ki omogočajo celosten učinek na imunski 
sistem. Prve so aminokisline. Inovativen 
nabor ključnih aminokislin, ki jih vsebuje 
Imunostar, krepi odpornost posameznika 
in zmanjša verjetnost za razvoj okužb. 
Aminokisline so sicer osnovni gradniki 
beljakovin, ki imajo ključno vlogo v 
delovanju vsakega živega bitja. Nekatere 

od njih lahko človek proizvaja sam, druge 
dobi samo s prehrano. Dokazano je, da vnos 
aminokislin s prehrano izboljša odpornost, 
saj aktivirajo delovanje imunskih celic, 
pospešujejo njihovo nastajanje, prav tako 
pa pospešujejo tudi nastajanje protiteles 
in ostalih snovi, ki delujejo v imunskem 
sistemu.

Beta glukan, ameriški slamnik 
in koencim Q10
Imunostar vsebuje tudi beta glukan, ki 
še dodatno ojača delovanje imunskih 
celic. Ekstrakt ameriškega slamnika 
(echinacee) zaradi svojega protivirusnega 
in protibakterijskega delovanja uničuje 

povzročitelje bolezni ter dokazano 
zmanjša nastajanje neprijetne sluzi 
v dihalnih poteh, koencim Q10 pa 
je učinkovit pri kronični utrujenosti 
ter prav tako spodbuja delovanje 
imunskega sistema.

Imunostar Kids – zvezda 
odpornosti za otroke 
Poleg oblike za odrasle je na voljo 
tudi posebna, otrokom prilagojena 
oblika Imunostarja, to je Imunostar 
Kids. Za razliko od drugih 
podobnih proizvodov ga lahko 
uživajo že otroci od 4. leta.

Komu je namenjen Imunostar
Imunostar in Imunostar Kids sta namenjena 
odraslim in otrokom, ki se bojijo okužb 
prehlada in drugih virusnih ali bakterijskih 
okužb, ljudem, ki so pravkar preboleli 
kakšno od teh in drugih sezonskih okužb 
žrela in grla, ljudem s ponavljajočimi 
se okužbami pa tudi tistim, ki jemljejo 
antibiotike.
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IMUNSKI SISTEM

Ali je vaš 
imunski 
sistem 
oslabljen? 

Ste izčrpani, utrujeni in brez energije? Ste prehlajeni več kot dvakrat letno? Ali trpite za kakšno od 
kroničnih okužb? Se vam pogosto pojavi herpes na ustnicah? So vaše bezgavke včasih boleče in otekle? 
Če ste na katero koli od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilno, je to znak, da vaš imunski sistem morda 
potrebuje podporo.
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boleznimi, prav tako je pri njih 
potek teh bolezni daljši. Oslabljena 
odpornost se lahko kaže tudi s 
simptomi, kot so zamašen nos, 
povečana količina izcedka iz nosu, 
krhki in lomljivi nohti, pretirano 
mastni ali suhi lasje ter izpadanje las.
Največ k nastanku oslabljene 
odpornosti prispeva nezdrav življenjski slog 
– nezdrava in enolična prehrana, kajenje, 
uživanje alkohola, nenehno prisoten stres 
in premalo spanja. K oslabljeni odpornosti 
pa prispeva tudi starost – nivo delovanja 
imunskega sistema je v različnih življenjskih 
obdobjih različen, zato so starejši in otroci 
bolj nagnjeni k različnim okužbam.

Imunostar – inovativna kombinacija 
vrhunskih sestavin 
Imunostar je edini izdelek na slovenskem 
trgu, ki poleg vitaminov in mineralov 
vsebuje vrhunsko inovativno kombinacijo 
aminokislin, betaglukana, ameriškega 
slamnika in koencima Q10. Ker omenjene 
sestavine delujejo neposredno na imunski 
sistem, je Imunostar najboljša izbira za 
krepitev odpornosti.

Aminokisline
Pri vzpostavitvi in ohranjanju odpornosti 
marsikdo ne ve, da samo vnos vitaminov 
in mineralov nikakor ni dovolj. Imunostar 
zato vsebuje še štiri vrhunske sestavine, 

ki omogočajo celosten učinek na imunski 
sistem. Prve so aminokisline. Inovativen 
nabor ključnih aminokislin, ki jih vsebuje 
Imunostar, krepi odpornost posameznika 
in zmanjša verjetnost za razvoj okužb. 
Aminokisline so sicer osnovni gradniki 
beljakovin, ki imajo ključno vlogo v 
delovanju vsakega živega bitja. Nekatere 

od njih lahko človek proizvaja sam, druge 
dobi samo s prehrano. Dokazano je, da vnos 
aminokislin s prehrano izboljša odpornost, 
saj aktivirajo delovanje imunskih celic, 
pospešujejo njihovo nastajanje, prav tako 
pa pospešujejo tudi nastajanje protiteles 
in ostalih snovi, ki delujejo v imunskem 
sistemu.

Beta glukan, ameriški slamnik 
in koencim Q10
Imunostar vsebuje tudi beta glukan, ki 
še dodatno ojača delovanje imunskih 
celic. Ekstrakt ameriškega slamnika 
(echinacee) zaradi svojega protivirusnega 
in protibakterijskega delovanja uničuje 

povzročitelje bolezni ter dokazano 
zmanjša nastajanje neprijetne sluzi 
v dihalnih poteh, koencim Q10 pa 
je učinkovit pri kronični utrujenosti 
ter prav tako spodbuja delovanje 
imunskega sistema.

Imunostar Kids – zvezda 
odpornosti za otroke 
Poleg oblike za odrasle je na voljo 
tudi posebna, otrokom prilagojena 
oblika Imunostarja, to je Imunostar 
Kids. Za razliko od drugih 
podobnih proizvodov ga lahko 
uživajo že otroci od 4. leta.

Komu je namenjen Imunostar
Imunostar in Imunostar Kids sta namenjena 
odraslim in otrokom, ki se bojijo okužb 
prehlada in drugih virusnih ali bakterijskih 
okužb, ljudem, ki so pravkar preboleli 
kakšno od teh in drugih sezonskih okužb 
žrela in grla, ljudem s ponavljajočimi 
se okužbami pa tudi tistim, ki jemljejo 
antibiotike.
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Ali je vaš 
imunski 
sistem 
oslabljen? 

Ste izčrpani, utrujeni in brez energije? Ste prehlajeni več kot dvakrat letno? Ali trpite za kakšno od 
kroničnih okužb? Se vam pogosto pojavi herpes na ustnicah? So vaše bezgavke včasih boleče in otekle? 
Če ste na katero koli od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilno, je to znak, da vaš imunski sistem morda 
potrebuje podporo.



Čebele se hranijo z medom in cvetnim 
prahom. Čebele dojilje iz žrelnih žlez v glavi 
izločajo posebno snov, ki jo imenujemo 
matični mleček. To je prehrana za čebelje 
matice, ki se z vso pravico lahko imenuje 
kraljevska hrana. Zaradi take prehrane matice 
doživijo starost 5–7 let, medtem ko čebele 
delavke in troti živijo le 7–8 tednov.

Delovanje matičnega mlečka
Matični mleček je edini naravni proizvod, ki 
prodira skozi ovojnico nadledvične žleze in jo 
čisti strupov, prav tako tudi skozi možgansko 
ovojnico, kjer regenerira celice. Je uravnotežen 
naravni stimulans, ki pomaga krepiti naravno 
odpornost organizma. Razstruplja telo, 
zmanjšuje bolečine v mišicah, izboljšuje 
koncentracijo, povečuje budnost in telesu 
daje energijo, veča psihofizično moč in 
izboljšuje splošno počutje. Prav tako pomaga 
pri hitrejšem okrevanju po bolezni, blaži 
težave, povezane s srcem, jetri in želodcem. 
Pri ženskah blaži težave v menopavzi.

Sestava matičnega mlečka 
Matični mleček je naravna »razkošna« hrana 
izjemno zapletene sestave. Je vrhunec naravne 
biosinteze zaradi čudežne kombinacije 
hranljivih in drugih sestavin, specifičnih 
za matični mleček. Vsebuje vse elemente, 
potrebne za rast, razvoj in normalno delovanje 
človeškega organizma. Je bogat naravni 
kompleks hranilnih snovi, saj vsebuje:
• 12–13 odstotkov beljakovin,
• 12–15 odstotkov ogljikovih hidratov 

(saharoza, fruktoza, glukoza, riboza),
• 5–6 odstotkov maščob,
• širok spekter vitaminov (vitamini skupine 

B, visoka koncentracija vitamina B5 in 
vitamina B6),

• minerale: železo, kobalt, mangan, kalij, 

natrij, kalcij, fosfor, magnezij, cink, žveplo, 
silicij, nikelj, baker ...,

• 17 aminokislin, vključno z osmimi 
esencialnimi aminokislinami,

• 2–6,4 odstotka 10 HDA kisline (trans-10-
hidroksi-2-decenska kislina); to kislino 
najdemo samo v matičnem mlečku; 
stopnja 10 HDA je kriterij za kakovost 
matičnega mlečka, višja je stopnja 10 HDA, 
kakovostnejši je matični mleček.

Zakaj je matični mleček idealen za otroke?
Otroci in zlasti najstniki imajo pogosto slabe 
prehranjevalne navade, zato je koristno, da 
hrani dodamo dopolnilo – matični mleček. 
Ima visoko hranilno vrednost, saj vsebuje 
vrsto vitaminov, mineralov, aminokislin in 
nenasičenih maščob v naravni obliki, ki jih 
telo z lahkoto prebavi. Poleg tega je otrokom 
okus medu všeč. Sensilabov matični mleček 
je še slajši, saj sta mu dodana koncentrirana 
jagodni in jabolčni sok (ekološke pridelave).

Ker izboljšuje koncentracijo, se bodo otroci 
in mladostniki lažje učili, izboljšal se jim bo 
spomin. Deluje tudi kot naravno pomirjevalo, 
blaži živčno napetost in izboljšuje splošno 
razpoloženje otrok. Otroci bodo tudi lažje in 
trdneje spali.

Kdaj in kako uporabiti matični mleček
Pred pričakovanim padcem odpornosti ali 
pred spremembo letnega časa (jesen, zima) 
svetujemo desetdnevno jemanje. Vsako jutro 
spijemo vsebino ene viale ali jo razredčimo 
z vodo ali sadnim sokom. Za boljše počutje 
in energijo pa ga lahko pijete daljši čas, 
neomejeno dolgo. Ker je to naravni izdelek, 
nima nikakršnih stranskih učinkov.

Naravni čebelji pridelek, ki krepi odpornost:
• stoodstotno ekološko pridelan matični 

mleček,
• visoka vsebnost: 1.500 miligramov 

v dnevnem odmerku za odrasle, 500 
miligramov v dnevnem odmerku za otroke,

• bogat naravni kompleks hranilnih snovi,
• vsebuje vitamine (predvsem vitamine 

skupine B), minerale, aminokisline, 
beljakovine in maščobne kisline,

• brez alkohola, umetnih barvil in 
konzervansov.

Ekološka pridelava
Sensilab Gelee Royale je stoodstotno ekološko 
pridelan. To pomeni, da spoštuje ravnovesje v 
ekosistemu in ga pomaga ohranjati, uporablja 
naravne snovi in postopke, ki ne škodujejo 
okolju, odgovorno izkorišča energijo 
in naravne vire, ne uporablja kemičnih 
pesticidov in sintetičnih mineralnih gnojil 
ter upošteva vse stroge standarde za ekološko 
pridelavo. Je brez kloramfenikola, antibiotikov 
in pesticidov.

20

IMUNSKI SISTEM

Izberite 
najboljši 
matični mleček
Gotovo vsi poznamo med in njegove ugodne učinke na zdravje. Če kašljate, popijte kozarec toplega 
mleka z medom. Če vas boli grlo, pojejte žlico medu. To so tradicionalni nasveti naših babic. Kaj pa je 
matični mleček?
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Zelo pomembna je dnevna nega 
intimnih delov telesa z izdelki, 
ki imajo pH prilagojen vaginalni 

sluznici, zato v lekarni Poiščite Intimeo, 
Intimeo Jasmin ali Intimeo Teen s pH 4,00, 

saj so izdelki prilagojeni specifičnemu okolju 
ženskih intimnih predelov.

D,v drugem C, številka, ki bo dodana, bo 
označevala število redčenj oziroma pretresanj. 
D30 na primer pomeni, da je bilo zdravilo 30-
krat redčeno in pretresano v razmerju 1 : 10, 
C30 pa v razmerju 1 : 100.
Zdravila se danes izdelujejo večinoma strojno, 
le redki farmacevti jih izdelujejo ročno, 
včasih pa je bila izdelava zgolj ročna. Očitki 
uradne znanosti, da v tako razredčenem 
zdravilu ne ostane več nobena molekula 
izhodne snovi in da takšno zdravilo ne more 
delovati, tukaj trčijo ob 200-letne izkušnje 
tako homeopatskih zdravnikov kot njihovih 
bolnikov, ki so pozitivne in vzpodbudne. Pa 
tudi raziskovalne študije, ki so bile izpeljane 
v homeopatiji bodisi v preteklosti ali pa v 
zadnjih letih, kažejo na učinke homeopatije, 
ki jih ne moremo pripisati placebu.

O homeopatiji pri nas
V Sloveniji smo homeopatska zdravila 
dobili v lekarne lani aprila. Zato, da se 
homeopatska zdravila lahko pojavijo na 
policah naših lekarn, morajo biti registrirana 
in postopek registracije se izvede za vsako 
zdravilo posebej, kar vpliva na to, da je število 
homeopatskih zdravil v lekarnah zaenkrat še 
omejeno.
V slovenskih lekarnah so se homeopatska 
zdravila v preteklosti že prodajala, po letu 
1837 (do takrat je namreč trajala prepoved 
homeopatije v avstrijskem cesarstvu) so se 
prodajala v posameznih lekarnah večine 
slovenskih večjih mest. Homeopatija se je 
namreč na slovenskih tleh začela prakticirati 
že v začetku 19. stoletja. Že takrat so jo pri 
zdravljenju uporabljali nekateri zdravniki, pa 
tudi laični homeopati, ki so bili predvsem iz 
vrst plemstva in duhovščine. 
Danes lahko v Sloveniji s homeopatijo zdravijo 
samo zdravniki. Tudi v vseh drugih državah 
EU zdravijo s homeopatijo zdravniki, vendar 
pa še vedno ostaja razlika med Slovenijo in 
drugimi državami Evropske unije (EU). V 
vseh državah EU s homeopatijo zdravijo 
zdravniki z licenco, v Sloveniji pa se zakon 
na tem delu ujame v kontradikt. Po eni strani 
je obvezujoč – s homeopatijo lahko zdravijo 
samo zdravniki, po drugi pa omejujoč, saj 
lahko s homeopatijo zdravijo samo zdravniki 
brez licence. 
Hahnemann je bil zdravnik in je vztrajal 
pri tem, da s homeopatijo zdravijo samo 
zdravniki, kajti medicinsko znanje je tudi 
za zdravljenje s homeopatijo ne glede na 
različnost sistemov nujno potrebno. Potrebno 
je za razumevanje bolezni, diagnostiko in 
prognoziranje.

O postopku zdravljenja
V homeopatiji je za izbiro zdravila bistvenega 
pomena razgovor z bolnikom, ki ga tako 
kot v konvencionalni medicini imenujemo 
anamneza. Le da je anamneza v homeopatiji 
dosti podrobnejša in da morajo biti pri 
homeopatski anamnezi zajeti vsi simptomi, 
tako fizični kot psihični, in na podlagi vseh teh 
simptomov se izbere primerno homeopatsko 

zdravilo. Anamneza pri otroku se nekoliko 
razlikuje od anamneze pri odraslem, ker pri 
otroku ne moremo tako natančno razdelati 
simptomov, saj majhni otroci še ne znajo 
razložiti vseh svojih težav in je anamneza 
sestavljena iz podatkov, ki jih dajo starši, 
in pa iz opazovanja. Zdravnik homeopat 
mora imeti dober dar opazovanja, ki si ga 
seveda pridobi tako s prakso kot z dodatnim 
izobraževanjem.
Homeopatska anamneza je zelo sistematičen 
in strukturiran razgovor z bolnikom in je 
podlaga za izbiro homeopatskega zdravila. 
Zdravilo se izbira na podlagi psihičnih in 
fizičnih simptomov, najbolj pomembni 
simptomi za izbor zdravila so tisti, ki so 
individualni, kar pomeni, da se ne pojavljajo 
pri velikem številu bolnikov. Na primer, če 
ima nekdo migreno in ob tem bruha, je to za 
migreno precej običajen simptom, če pa je v 
času migrene zaprt ali pa ima povečan apetit, 
je to bolj redko in nenavadno in je takšen 
simptom za izbiro homeopatskega zdravila 
bolj pomemben kot bruhanje. Seveda pa se 

bolnika z migreno zdravi vedno tudi na podlagi 
drugih simptomov, ki se pravzaprav migrene 
niti ne dotikajo, so pa simptomi, ki so značilni 
za bolnika, zato pravimo, da je homeopatija 
individualno zdravljenje, ker obravnava 
vsakega bolnika posebej in tudi zdravilo je na 
podlagi individualnih simptomov izbrano za 
vsakega bolnika posebej. To sicer ne pomeni, 
da bo vsak dobil drugačno zdravilo, ampak 
da bo izbrano zdravilo imelo podobno sliko 
(podobne simptome) kot bolnik, ne glede 
na diagnozo bolezni. Tako lahko na primer 
zdravilo lycopodium dobi bolnik, ki ima 
želodčne težave, bolnik, ki ima tenzijski 
glavobol, bolnik, ki ima astmo. Ali pa neki 
drug bolnik z astmo dobi zdravilo pulsatila, 
bolnik s tenzijskimi glavoboli sulphur ...
V homeopatiji se določi zdravilo glede na 
simptome bolnika, in ne glede na diagnozo. 
Seveda je diagnoza za zdravnika homeopata 
tudi pomembna, ker nakazuje prognozo in 
obenem definira zdravljenje s konvencionalno 
medicino, ki je pri nekaterih boleznih nujno 
in se s homeopatskim ne izključuje.

Beseda homeopatija je grškega izvora: 
homoios pomeni podoben, pathos 
pa pomeni trpljenje. Osnovni zakon 
homeopatije je Similia similibus curentur 
– podobno se zdravi s podobnim. Podprt 
je s številnimi preizkusi zdravil na zdravih 
osebah, ki med preizkusom razvijejo 
različne simptome, in s temi zdravili se 
zdravi bolnike s podobnimi simptomi. 
Hahnemann je na podlagi opazovanja 
menil, da s simptomi telo opozori na 
motnjo v svojem delovanju, da simptomi 
delujejo kot obrambni mehanizem, s 
katerim telo reagira na zunanje vplive, na 
bolezen oziroma na njene povzročitelje 
(na primer vročina, kašelj, nahod ...).
Homeopatska zdravila so usmerjena 
k izboljšanju zdravja s stimulacijo 
samoregulatornih mehanizmov v telesu, 
v smislu zdravljenja in izboljšanja 
odpornosti organizma. Omejitve za 
zdravljenje s homeopatijo predstavljajo 
bolezni, kjer gre za nepopravljive poškodbe 
tkiv, stanja, kjer je potreben kirurški poseg, 
in seveda vsa druga bolezenska stanja, ki 

nujno potrebujejo pomoč konvencionalne 
medicine, pa tudi pri teh stanjih lahko 
homeopatija dodatno blaži bolezenske 
znake.

O homeopatskih zdravilih
Homeopatska zdravila so izdelana iz 
rastlin, mineralov, živalskih izločkov. 
Pripravljajo se po posebnem postopku 
redčenja in pretresanja, kar v homeopatiji 
imenujemo potenciranje. Kadar so 
pripravljena iz rastlin, je osnova matična 
tinktura – rastlina (bodisi cela bodisi 
posamezni deli – kateri deli rastline 
se uporabijo, je natančno določeno v 
homeopatski farmakopeji), ki namočena v 
alkoholu služi kot izhodna snov za pripravo 
zdravila. Enemu delu matične tinkture 
se doda devet delov alkohola in to se 
desetkrat pretrese, nato se od te razredčine 
vzame en del, doda se devet delov alkohola 
in ponovno pretrese. Postopek se ponavlja 
do želene potence. Lahko se redči v 
razmerju 1 : 10 ali pa v razmerju 1 : 100, v 
prvem primeru bo imelo zdravilo oznako 
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Zelo pomembna je dnevna nega 
intimnih delov telesa z izdelki, 
ki imajo pH prilagojen vaginalni 

sluznici, zato v lekarni Poiščite Intimeo, 
Intimeo Jasmin ali Intimeo Teen s pH 4,00, 

saj so izdelki prilagojeni specifičnemu okolju 
ženskih intimnih predelov.

D,v drugem C, številka, ki bo dodana, bo 
označevala število redčenj oziroma pretresanj. 
D30 na primer pomeni, da je bilo zdravilo 30-
krat redčeno in pretresano v razmerju 1 : 10, 
C30 pa v razmerju 1 : 100.
Zdravila se danes izdelujejo večinoma strojno, 
le redki farmacevti jih izdelujejo ročno, 
včasih pa je bila izdelava zgolj ročna. Očitki 
uradne znanosti, da v tako razredčenem 
zdravilu ne ostane več nobena molekula 
izhodne snovi in da takšno zdravilo ne more 
delovati, tukaj trčijo ob 200-letne izkušnje 
tako homeopatskih zdravnikov kot njihovih 
bolnikov, ki so pozitivne in vzpodbudne. Pa 
tudi raziskovalne študije, ki so bile izpeljane 
v homeopatiji bodisi v preteklosti ali pa v 
zadnjih letih, kažejo na učinke homeopatije, 
ki jih ne moremo pripisati placebu.

O homeopatiji pri nas
V Sloveniji smo homeopatska zdravila 
dobili v lekarne lani aprila. Zato, da se 
homeopatska zdravila lahko pojavijo na 
policah naših lekarn, morajo biti registrirana 
in postopek registracije se izvede za vsako 
zdravilo posebej, kar vpliva na to, da je število 
homeopatskih zdravil v lekarnah zaenkrat še 
omejeno.
V slovenskih lekarnah so se homeopatska 
zdravila v preteklosti že prodajala, po letu 
1837 (do takrat je namreč trajala prepoved 
homeopatije v avstrijskem cesarstvu) so se 
prodajala v posameznih lekarnah večine 
slovenskih večjih mest. Homeopatija se je 
namreč na slovenskih tleh začela prakticirati 
že v začetku 19. stoletja. Že takrat so jo pri 
zdravljenju uporabljali nekateri zdravniki, pa 
tudi laični homeopati, ki so bili predvsem iz 
vrst plemstva in duhovščine. 
Danes lahko v Sloveniji s homeopatijo zdravijo 
samo zdravniki. Tudi v vseh drugih državah 
EU zdravijo s homeopatijo zdravniki, vendar 
pa še vedno ostaja razlika med Slovenijo in 
drugimi državami Evropske unije (EU). V 
vseh državah EU s homeopatijo zdravijo 
zdravniki z licenco, v Sloveniji pa se zakon 
na tem delu ujame v kontradikt. Po eni strani 
je obvezujoč – s homeopatijo lahko zdravijo 
samo zdravniki, po drugi pa omejujoč, saj 
lahko s homeopatijo zdravijo samo zdravniki 
brez licence. 
Hahnemann je bil zdravnik in je vztrajal 
pri tem, da s homeopatijo zdravijo samo 
zdravniki, kajti medicinsko znanje je tudi 
za zdravljenje s homeopatijo ne glede na 
različnost sistemov nujno potrebno. Potrebno 
je za razumevanje bolezni, diagnostiko in 
prognoziranje.

O postopku zdravljenja
V homeopatiji je za izbiro zdravila bistvenega 
pomena razgovor z bolnikom, ki ga tako 
kot v konvencionalni medicini imenujemo 
anamneza. Le da je anamneza v homeopatiji 
dosti podrobnejša in da morajo biti pri 
homeopatski anamnezi zajeti vsi simptomi, 
tako fizični kot psihični, in na podlagi vseh teh 
simptomov se izbere primerno homeopatsko 

zdravilo. Anamneza pri otroku se nekoliko 
razlikuje od anamneze pri odraslem, ker pri 
otroku ne moremo tako natančno razdelati 
simptomov, saj majhni otroci še ne znajo 
razložiti vseh svojih težav in je anamneza 
sestavljena iz podatkov, ki jih dajo starši, 
in pa iz opazovanja. Zdravnik homeopat 
mora imeti dober dar opazovanja, ki si ga 
seveda pridobi tako s prakso kot z dodatnim 
izobraževanjem.
Homeopatska anamneza je zelo sistematičen 
in strukturiran razgovor z bolnikom in je 
podlaga za izbiro homeopatskega zdravila. 
Zdravilo se izbira na podlagi psihičnih in 
fizičnih simptomov, najbolj pomembni 
simptomi za izbor zdravila so tisti, ki so 
individualni, kar pomeni, da se ne pojavljajo 
pri velikem številu bolnikov. Na primer, če 
ima nekdo migreno in ob tem bruha, je to za 
migreno precej običajen simptom, če pa je v 
času migrene zaprt ali pa ima povečan apetit, 
je to bolj redko in nenavadno in je takšen 
simptom za izbiro homeopatskega zdravila 
bolj pomemben kot bruhanje. Seveda pa se 

bolnika z migreno zdravi vedno tudi na podlagi 
drugih simptomov, ki se pravzaprav migrene 
niti ne dotikajo, so pa simptomi, ki so značilni 
za bolnika, zato pravimo, da je homeopatija 
individualno zdravljenje, ker obravnava 
vsakega bolnika posebej in tudi zdravilo je na 
podlagi individualnih simptomov izbrano za 
vsakega bolnika posebej. To sicer ne pomeni, 
da bo vsak dobil drugačno zdravilo, ampak 
da bo izbrano zdravilo imelo podobno sliko 
(podobne simptome) kot bolnik, ne glede 
na diagnozo bolezni. Tako lahko na primer 
zdravilo lycopodium dobi bolnik, ki ima 
želodčne težave, bolnik, ki ima tenzijski 
glavobol, bolnik, ki ima astmo. Ali pa neki 
drug bolnik z astmo dobi zdravilo pulsatila, 
bolnik s tenzijskimi glavoboli sulphur ...
V homeopatiji se določi zdravilo glede na 
simptome bolnika, in ne glede na diagnozo. 
Seveda je diagnoza za zdravnika homeopata 
tudi pomembna, ker nakazuje prognozo in 
obenem definira zdravljenje s konvencionalno 
medicino, ki je pri nekaterih boleznih nujno 
in se s homeopatskim ne izključuje.

Beseda homeopatija je grškega izvora: 
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osebah, ki med preizkusom razvijejo 
različne simptome, in s temi zdravili se 
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Ko so mi povedali za diagnozo »rak dojk«, 
sem se počutila grozno. Prvih dni po diagnozi 
se pravzaprav niti ne spomnim. Kot da se je 
to dogajalo nekomu drugemu, jaz pa sem bila 
le opazovalec nekega filma. Najhuje je bilo po 
opravljeni mastektomiji (odstranitvi celotne 
dojke) in v času kemoterapij. Poleg tega sem 
imela med boleznijo tudi družinske probleme, 
to je bila še ena vzporedna »bolezen«, ki sem 
jo takrat premagovala. Če dobro pomislim, je 
ta bolela še bolj.
Ko danes pogledam skoraj sedem let nazaj, so 
težave mimo in se spopadam z vsakdanjimi 
preizkušnjami, ki pa seveda vključujejo tudi 
posledice bolezni, ki so vidne na telesu tako 
fizično kot psihično. Večinoma to znamo 
ženske dobro skrivati.

Spoprijemanje z boleznijo 
Menim, da se na bolezen ne da pripraviti. Če 
še toliko vemo o njej ali če nam zbolevajo 
najbližji, je čisto nekaj drugega, ko zboliš 
sam. Ljudje različno reagiramo na bolezen, 
verjamem pa, da nikomur niso prihranjene 
določene faze, od šoka pa vse do sprejetja 
bolezenskega stanja in zdravljenja ter 
spoprijemanja s posledicami bolezni.
Nekateri želijo o njej vedeti čim več, zato 
preberejo vse mogoče. Internet je danes 
realnost, še posebno med mlajšimi, sami 

pa vemo, da je na njem mogoče najti tudi 
zavajajoče tekste in razne predloge ljudi, ki so 
se pozdravili na tak ali drugačen način. Sama 
nisem prav veliko prebrala o bolezni. Ko sem 
prvič pogledala v neko revijo in odkrila stadij 
svoje bolezni, sem imela občutek, da so me 
že pokopali. Mirno sem zaprla revijo in si 
rekla, da to ni zame. Takrat namreč še nisem 
vedela, da stadiji bolezni koristijo predvsem 
zdravnikom, da vedo, kakšne terapije 
potrebuje posameznik za zdravljenje. 

Zdravljenje
Tudi zdravljenje vsak doživlja na svoj način. 
Praviloma velja, da je najtežji čas od trenutka, 
ko posameznica izve, da ima raka dojk, do 
takrat, ko je sprejeta v bolnišnico. V tem času 
je ženska najbolj nesrečna, ranljiva, obupana, 
prestrašena, celo panična. Sama se mora 
soočiti z boleznijo in o njej spregovoriti s 
svojimi domačimi, povedati v službi ... To pa 
ni lahko. Ne zanjo, ne za njene sorodnike, ki 
morajo biti takrat prav tako močni, saj bolnica 
potrebuje njihovo pomoč.
Zagotovo nekoga bolj bolijo fizične rane, drugi 
težko prenaša kemoterapijo, tretji obsevanja, 
vse skupaj pa seveda izčrpava bolnikovo telo. 
Zato se je treba začeti poslušati, sebe, svoje 
telo, opazovati po kakšni aktivnosti in hrani 
se počutimo dobro in morda najpomembneje, 

najti svoj duševni mir v sebi, najti zadovoljstvo 
in s pozitivnim pristopom veselje do življenja 
samega.
Največkrat se ljudje ne znamo poslušati 
in znano je, da bolniku poleg zdravljenja 
prijatelji svetujejo razne tretmaje. Kako se 
med številnimi, nepoznanimi zadevami sploh 
odločiti za pravo, za tisto komplementarno 
zadevo, ki bo regularnemu zdravljenju 
doprinesla dodano vrednost in pomagala 
k še hitrejšemu ozdravljenju, je najtežje 
vprašanje. Težko je, ker naša uradna medicina 
ne priznava skoraj ničesar. Na drugi strani 
pa je bolnik, ki si močno želi ozdravitve in 
se oprijema vsake bilke. In če bi vam nekdo v 
tem času zatrdil, da nikoli več ne boste zboleli, 
če bi teden dni jedli tudi svoje lastno blato, bi 
to verjetno sprejeli kot najbolj samoumevno.

Rak in čustva
Čustvena travma, ki jo povzroči rak, je prav 
tako ali morda še bolj boleča kot sama bolezen 
in zato se je treba soočiti ter pomoč bolnikom 
naravnati ne samo na fizično, temveč tudi 
na psihično dimenzijo. Rak dojk je namreč 
bolezen, ki prizadene bistvo ženskosti in tudi 
njeno spolnost, zato še posebno boleče poseže 
v življenje mladih žensk. Tu se odpirajo 
problemi, ki so povezani predvsem z varstvom 
otrok, vprašanji partnerstev, vprašanji 
možnosti zanositve po terapijah, ponovnem 
vključevanju v delovno in socialno okolje ... 
Dobro pa vemo, da  bolezen ne izbira glede 
na leta, razlikujejo se le težave, s katerimi 
se ukvarjajo mlajše in starejše bolnice. Vse 
pa doživljamo duševne stiske na takšen ali 
drugačen način.

Iskanje vzrokov
Sama sem si predvsem želela ugotoviti, kaj me 
je pripeljalo do bolezni. V trenutku bolezni 
se marsikdo ne zaveda, kaj ga čaka, in nima 
nikogar, s katerim bi se o tem resnično lahko 
pogovoril. Vemo, da je prizadet tudi duh in 
naša psiha, zato je treba iskati vzroke – zakaj 
je prišlo do bolezni? Telo je zgolj senzor, ki 
nam skozi bolezen sporoči, da ravnamo proti 
sebi. Pri pogovoru s številnimi bolnicami 
z rakom dojk ali rodil sem ugotovila, da je 
skupni imenovalec bolezni vzorec razdajanja, 
ko nam je pomembnejša sreča in dobro 
počutje vseh drugih, same sebe pa dojemamo 
kot nepomembne. Gre za samozanikanje, ki je 
že s psihološkega vidika groba kršitev lastne 
identitete.

Vpliv na vso družino
Bolezen ne prizadene samo bolnice ali 
bolnika, temveč vso družino – ta pa praviloma 
ne ve, kako naj se takrat sploh vede. Bolečino 
si tako delijo vsi, pomoč pa zato potrebuje ne 
le posameznik, ampak vsa družina. A bolezen 
je lahko odlična transformacija za vsakega 
družinskega člana, ker mu daje možnost, da 
se zamisli, kaj počne narobe, ter s tem začne 
spreminjati tudi svoje misli, vzorce, odvisnosti 
in se začne zavedati sebe.
Sama brez pomoči staršev, s katerimi sem 

takrat še živela, ne bi mogla zdržati vsega. 
Oni so ves čas skrbeli zame in moja sinova. 
Prav tako so mi vlivali moči tudi vsi, ki so 
me klicali ali mi pisali, sorodniki, prijatelji z 
otroštva, kolegi iz službe, znanci ... V največjo 
pomoč pa mi je bila prijateljica Neli, ki me je 
lahko razumela, me čutila in mi pomagala 
z nasveti, z znanjem o energiji, s karmično 
diagnostiko, s katero se že dalj časa ukvarja, 
in s pozitivnim pristopom do življenja. Vse to 
je potekalo ob rednem zdravljenju in je trajalo 
vse do trenutka, ko sem se sama odločila, kaj 
želim.

Kako naprej?
Danes vem, da se v primeru bolezni življenje 
naenkrat ustavi in postavi človeka »samega 
pred sebe – pred svoje ogledalo« in s tem pred 
odločitvijo, kako naprej. Stvari so potekale 
veliko lažje od trenutka, ko sem si postavila 
jasne cilje in začela iskati poti do njih, ko 
sem se odločila, da v svojem lastnem boju 
ne bom poraženka, ko sem spoznala, kakšno 
neverjetno moč imajo naše misli, ko sem 
se soočila z boleznijo, videla njen namen in 
prevetrila svoje življenje ter našla nov smisel, 
razlog za življenje in optimizem. Celostna 
psihosocialna opora je po mojem mnenju 
nujna za vsakega bolnika, od trenutka 
diagnoze dalje. Tu nastopijo organizacije, kot 
je Europa Donna, ki ponujajo oporo obolelim 
za rakom dojk in tudi svojcem.

Pomembna sta tudi osveščanje in 
preventiva
Ljudje nismo stroji, ne reagiramo enako na 
zdravila, ne na besede, ne na dejanja. Sami 
smo tisti, ki se moramo poslušati in vztrajati 
pri svojih občutkih tudi, če drugi menijo 
drugače. Sami smo gospodarji svojega telesa, 
in če se ga naučimo poslušati, nam bo telo 
samo najbolje pokazalo, kar ga bomo vprašali.
Osveščanje mladih in preventivno delo sta 
izrednega pomena. Dojke si je treba redno 
mesečno samopregledovati peti do deseti 
dan od začetka zadnje menstruacije. To je 
nekaj, kar mora postati samoumevno, tako 
kot je samoumevno umivanje zob in telesa. 
Ne samo punce, tudi fantje si morajo redno 
samopregledovati dojke, zadnji pa si morajo 
še posebej pregledovati moda, saj so prav 
mladi fantje tisti, ki so najbolj ogroženi, da 
zbolijo za rakom na modih.
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ŽENSKO ZDRAVJE

Kako se 
ženska 
sooči z 

diagnozo: 
rak

Zavedati se moramo, da je vsak človek 
svoj univerzum in da je bolniku 
potrebna pomoč mnogih. Vendar če 
zbolite, na koncu ostanete sami in 
morate sami v sebi najti dovolj moči 
ter svojo pot zdravljenja in se sami 
boriti za to življenje. Življenja brez 
preizkušenj ni. Ljudje se razlikujemo 
le po tem, kako jih rešujemo, in po 
tem, da eni vemo, da za vsakimi oblaki 
posije tudi sonce. Želim si, da bi vsi 
imeli dovolj moči in bi našli svojega.

Sama sem bila stara 33 let, ko sem zbolela. 
Mlajši sin je bil takrat star dve leti in pol, 
starejši pa pet let. Neke noči sem čisto slučajno 
v levi dojki zatipala bunkico. Takrat sem 
si pravzaprav prvič res pretipala obe dojki. 
Bunkica je bila kar tam in že takrat sem 
nekako čutila, da je nekaj hudo narobe.

Besedilo: mag. Mojca Miklavčič, Europa Donna, 
Slovensko združenje za boj proti raku dojk

Foto: Janez Platiše
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še toliko vemo o njej ali če nam zbolevajo 
najbližji, je čisto nekaj drugega, ko zboliš 
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spoprijemanja s posledicami bolezni.
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preberejo vse mogoče. Internet je danes 
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pa vemo, da je na njem mogoče najti tudi 
zavajajoče tekste in razne predloge ljudi, ki so 
se pozdravili na tak ali drugačen način. Sama 
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potrebuje posameznik za zdravljenje. 

Zdravljenje
Tudi zdravljenje vsak doživlja na svoj način. 
Praviloma velja, da je najtežji čas od trenutka, 
ko posameznica izve, da ima raka dojk, do 
takrat, ko je sprejeta v bolnišnico. V tem času 
je ženska najbolj nesrečna, ranljiva, obupana, 
prestrašena, celo panična. Sama se mora 
soočiti z boleznijo in o njej spregovoriti s 
svojimi domačimi, povedati v službi ... To pa 
ni lahko. Ne zanjo, ne za njene sorodnike, ki 
morajo biti takrat prav tako močni, saj bolnica 
potrebuje njihovo pomoč.
Zagotovo nekoga bolj bolijo fizične rane, drugi 
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najti svoj duševni mir v sebi, najti zadovoljstvo 
in s pozitivnim pristopom veselje do življenja 
samega.
Največkrat se ljudje ne znamo poslušati 
in znano je, da bolniku poleg zdravljenja 
prijatelji svetujejo razne tretmaje. Kako se 
med številnimi, nepoznanimi zadevami sploh 
odločiti za pravo, za tisto komplementarno 
zadevo, ki bo regularnemu zdravljenju 
doprinesla dodano vrednost in pomagala 
k še hitrejšemu ozdravljenju, je najtežje 
vprašanje. Težko je, ker naša uradna medicina 
ne priznava skoraj ničesar. Na drugi strani 
pa je bolnik, ki si močno želi ozdravitve in 
se oprijema vsake bilke. In če bi vam nekdo v 
tem času zatrdil, da nikoli več ne boste zboleli, 
če bi teden dni jedli tudi svoje lastno blato, bi 
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Čustvena travma, ki jo povzroči rak, je prav 
tako ali morda še bolj boleča kot sama bolezen 
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naravnati ne samo na fizično, temveč tudi 
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možnosti zanositve po terapijah, ponovnem 
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drugačen način.
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Sama sem si predvsem želela ugotoviti, kaj me 
je pripeljalo do bolezni. V trenutku bolezni 
se marsikdo ne zaveda, kaj ga čaka, in nima 
nikogar, s katerim bi se o tem resnično lahko 
pogovoril. Vemo, da je prizadet tudi duh in 
naša psiha, zato je treba iskati vzroke – zakaj 
je prišlo do bolezni? Telo je zgolj senzor, ki 
nam skozi bolezen sporoči, da ravnamo proti 
sebi. Pri pogovoru s številnimi bolnicami 
z rakom dojk ali rodil sem ugotovila, da je 
skupni imenovalec bolezni vzorec razdajanja, 
ko nam je pomembnejša sreča in dobro 
počutje vseh drugih, same sebe pa dojemamo 
kot nepomembne. Gre za samozanikanje, ki je 
že s psihološkega vidika groba kršitev lastne 
identitete.
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ne ve, kako naj se takrat sploh vede. Bolečino 
si tako delijo vsi, pomoč pa zato potrebuje ne 
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je lahko odlična transformacija za vsakega 
družinskega člana, ker mu daje možnost, da 
se zamisli, kaj počne narobe, ter s tem začne 
spreminjati tudi svoje misli, vzorce, odvisnosti 
in se začne zavedati sebe.
Sama brez pomoči staršev, s katerimi sem 

takrat še živela, ne bi mogla zdržati vsega. 
Oni so ves čas skrbeli zame in moja sinova. 
Prav tako so mi vlivali moči tudi vsi, ki so 
me klicali ali mi pisali, sorodniki, prijatelji z 
otroštva, kolegi iz službe, znanci ... V največjo 
pomoč pa mi je bila prijateljica Neli, ki me je 
lahko razumela, me čutila in mi pomagala 
z nasveti, z znanjem o energiji, s karmično 
diagnostiko, s katero se že dalj časa ukvarja, 
in s pozitivnim pristopom do življenja. Vse to 
je potekalo ob rednem zdravljenju in je trajalo 
vse do trenutka, ko sem se sama odločila, kaj 
želim.

Kako naprej?
Danes vem, da se v primeru bolezni življenje 
naenkrat ustavi in postavi človeka »samega 
pred sebe – pred svoje ogledalo« in s tem pred 
odločitvijo, kako naprej. Stvari so potekale 
veliko lažje od trenutka, ko sem si postavila 
jasne cilje in začela iskati poti do njih, ko 
sem se odločila, da v svojem lastnem boju 
ne bom poraženka, ko sem spoznala, kakšno 
neverjetno moč imajo naše misli, ko sem 
se soočila z boleznijo, videla njen namen in 
prevetrila svoje življenje ter našla nov smisel, 
razlog za življenje in optimizem. Celostna 
psihosocialna opora je po mojem mnenju 
nujna za vsakega bolnika, od trenutka 
diagnoze dalje. Tu nastopijo organizacije, kot 
je Europa Donna, ki ponujajo oporo obolelim 
za rakom dojk in tudi svojcem.

Pomembna sta tudi osveščanje in 
preventiva
Ljudje nismo stroji, ne reagiramo enako na 
zdravila, ne na besede, ne na dejanja. Sami 
smo tisti, ki se moramo poslušati in vztrajati 
pri svojih občutkih tudi, če drugi menijo 
drugače. Sami smo gospodarji svojega telesa, 
in če se ga naučimo poslušati, nam bo telo 
samo najbolje pokazalo, kar ga bomo vprašali.
Osveščanje mladih in preventivno delo sta 
izrednega pomena. Dojke si je treba redno 
mesečno samopregledovati peti do deseti 
dan od začetka zadnje menstruacije. To je 
nekaj, kar mora postati samoumevno, tako 
kot je samoumevno umivanje zob in telesa. 
Ne samo punce, tudi fantje si morajo redno 
samopregledovati dojke, zadnji pa si morajo 
še posebej pregledovati moda, saj so prav 
mladi fantje tisti, ki so najbolj ogroženi, da 
zbolijo za rakom na modih.
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Zavedati se moramo, da je vsak človek 
svoj univerzum in da je bolniku 
potrebna pomoč mnogih. Vendar če 
zbolite, na koncu ostanete sami in 
morate sami v sebi najti dovolj moči 
ter svojo pot zdravljenja in se sami 
boriti za to življenje. Življenja brez 
preizkušenj ni. Ljudje se razlikujemo 
le po tem, kako jih rešujemo, in po 
tem, da eni vemo, da za vsakimi oblaki 
posije tudi sonce. Želim si, da bi vsi 
imeli dovolj moči in bi našli svojega.

Sama sem bila stara 33 let, ko sem zbolela. 
Mlajši sin je bil takrat star dve leti in pol, 
starejši pa pet let. Neke noči sem čisto slučajno 
v levi dojki zatipala bunkico. Takrat sem 
si pravzaprav prvič res pretipala obe dojki. 
Bunkica je bila kar tam in že takrat sem 
nekako čutila, da je nekaj hudo narobe.

Besedilo: mag. Mojca Miklavčič, Europa Donna, 
Slovensko združenje za boj proti raku dojk

Foto: Janez Platiše
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Dobra novica je, da je 
motnja ozdravljiva 

ali vsaj obvladljiva. Zdravljenje je 
psihoterapevtsko, včasih po presoji 

psihiatra s kombinacijo zdravil, v vsakem 
primeru pa je treba depresijo strokovno 

obravnavati, po možnosti čim prej, ko 
simptome opazimo. 

Meja med klinično depresijo in občasnimi 
depresivnimi občutki ni vedno lahko 
prepoznavna. S klinično depresijo, ki obvezno 
potrebuje zdravljenje, se srečuje nekje do 25 
odstotkov žensk in do 12 odstotkov moških, 
pri čemer je treba opozoriti na posebnosti, 
ki ju prinaša razlika med spoloma. Depresija 
pri moških pogosto ubere drugačno pot in se 

lahko izraža skozi alkoholizem, izbruhe besa, 
cinizem ter tako ostaja težje prepoznavna. 
Moški prav tako manj pogosto poiščejo 
strokovno pomoč, saj so občutki nemoči 
v naši kulturi za moške manj socialno 
sprejemljivi. To bi lahko tudi pojasnilo, zakaj 
več uspešnih samomorov storijo moški.

Kdaj in zakaj se začne?
Depresija se zelo pogosto začne med 20. in 30. 
letom, torej v obdobju, ki ga razvojni psihologi 
poimenujejo prehod v odraslost. V tem 
obdobju, ki se kronološko občutno podaljšuje, 
naj bi človek sistematično prevzemal 
polno odgovornost zase na poslovnem in 
družinskem področju ter se popolnoma 
čustveno in ekonomsko osamosvojil tako od 
vrstniške skupine (prijatelji) kot od staršev. 
Tovrstne spremembe so lahko povod, ki na 
dan povleče biološke in psihološke ranljivosti 
tudi v obliki depresije. Ker se depresivnemu 
človeku pogosto zdi, da čas stoji, je zlasti ob 
globoki depresiji pomembno, da ukrepamo 
čim prej in nemudoma poiščemo strokovno 
pomoč. Če nismo gotovi, ali je stanje le 
začasno ali pa se za njim skriva kaj resnejšega, 
je vedno bolje preveriti pri strokovnjaku. 
Depresija nikakor ni namišljeno stanje in 
lahko nastopi tudi v odsotnosti očitnih 
zunanjih povodov. Občutki brezizhodnosti 
so zelo resnični, četudi nimajo nobene realne 
osnove in lahko vodijo celo do samomora. 

Depresijo moramo vedno jemati zelo resno in 
jo ustrezno obravnavati.

Kako se pojavlja?
Poznamo več oblik depresije in tudi tri 
generalne stopnje intenzivnosti (blaga, 
srednja, globoka). Za atipično (netipično) 
depresijo so značilni simptomi, ki so ravno 
obratni od teh, za katerimi se pritožuje večina 
ljudi. Pretirana ješčost in pretiran spanec sta 
na primer dva netipična simptoma depresije.
Druga, manj pogosta oblika depresije je tako 
imenovana sezonska depresija, ki nastopi 
navadno jeseni in pozimi, spomladi in poleti 
pa povsem izzveni. S to obliko depresije 
se srečujejo zlasti prebivalci tistih dežel, ki 
imajo manj dnevne svetlobe ali celo polarno 
noč (in dan). Za zdravo delovanje možganov, 
predvsem pa ritma hormona melatonina, 
ki med drugim uravnava ritem budnosti in 
spanja, je nujna vsaj ura in pol dnevne svetlobe 
na dan. Skrb vzbujajoče je tudi dejstvo, da se 
službe začenjajo ob 9. uri in trajajo vsaj do 17. 
ure, kar v zimskem času pomeni, da človek 
vsaj med delavnikom živi kot krt. Rešitev 
za tiste, ki so bolj ranljivi za tovrstno obliko 
depresije, je posebna luč, ki nadomešča širši 
spekter sončne svetlobe.
Samo tretjina pacientov ostane pri eni 
depresivni epizodi. Dvema tretjinama se 
depresija vsaj še enkrat ponovi, zlasti kadar ni 
ustrezno obravnavana.

28

Depresija je precej več kot le občutek potrtosti. Je 
mračno in osamljeno stanje ujetosti v obup, ki mu 
ni videti konca. Globoka depresija zajame človeka 
do te mere, da mračni občutki izrinejo vse druge 

vsebine iz posameznikove duševnosti.

Besedilo: Mitja Perat, Inštitut za razvoj človeških virov
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Depresija – 
več kot 

občutek 
potrtosti

Kakšni so simptomi?
Simptomi depresije so raznoliki 
tako po vsebini kot intenzivnosti, 
navadno pa je v ospredju 
izguba interesa za vsakodnevna 
opravila, obveznosti , odnose 
pa tudi aktivnosti, ki so človeka 
prej zelo razveseljevale in mu 
»polnile baterije«. Človek, ki 
oboleva za depresijo, navadno 
ni zmožen doživljati ugodja, kar 
je še posebno problematično, 
saj z nezmožnostjo doživljanja 
veselja, radosti in čilosti ves 
čas utrjuje popačeno sliko o 
sebi in svetu. Težko je namreč 
ohranjati smisel in veselje do 
življenja, če je to polno obupa, 
bolečine, brezizhodnosti in 
trpljenja. Globoko depresiven 
človek je v akutni fazi motnje 
popolnoma »slep« za upanje, 
zadovoljstvo, ljubezen in moč. 
V resnično hudih fazah globoke 
depresije lahko nastopijo celo 
slušne in/ali vidne halucinacije 
ali pa intenzivne prisilne misli, ki 
človeku govorijo, da je nevreden 
in da si tako trpljenje zasluži. 
Pogoste so misli o smrti, ki pa se 
različno izražajo. Eni se smrti le 

bolj bojijo, spet druge preganja 
včasih neustavljiva želja, da 
bi tovrstno trpljenje čim prej 
končali. Samomorilnost je med 
depresivnimi ljudmi izjemno 
visoka.
Povrh vsega depresivnega 
človeka pogosto spremljajo tudi 
take ali drugačne, bolj ali manj 
pojasnjene telesne bolečine, na 
primer bolečine v hrbtenici. 
Nespečnost je navadno pogostejši 
spremljevalec depresije kot 
pretiran spanec in tako si človek 
še med spanjem, ki je površinsko, 
ne more zadostno oddahniti od 
neprestanega obupa. Celo čustva 
žalosti, ki jih doživlja, so nekako 
prazna in izprana. 
Samovrednotenje med depresijo 
je povsem na dnu. Človek 
se doživlja kot nekoristnega 
in nepomembnega in večina 
poskusov, da bi se aktivno 
angažiral ter postoril kaj 
koristnega zase in za bližnje, se 
hitro konča. Depresiven človek 
namreč ne razpolaga z zadostno 
mero koncentracije, prežema 
pa ga tudi neprestan občutek 
utrujenosti. 
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Terapije in aktivnosti s pomočjo živali 
pozdravlja tudi stroka, zato se čedalje bolj 
uveljavljajo tudi pri nas, obsegajo pa mnogo 
več kot le druženje, božanje in pogovarjanje 
s štirinožnimi prijatelji. V terapevtskem paru 
največkrat, skupaj s strokovnjakom, sodelujejo 
psi, konji, muce in kunci, s svojim delom 
pa ustvarjajo prav pisano paleto pozitivnih 
učinkov, ki jih imajo na posameznike.

Terapije s pomočjo živali
Kot so nam pojasnili na slovenskem društvu 
za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji 
nasmeha, gre pri terapiji s pomočjo živali za 
ciljno usmerjeno pomoč, pri kateri je žival, 
ki mora ustrezati določenim kriterijem, 
bistven del procesa zdravljenja. Živali so 
lahko vključene v različne programe, terapijo 
pa vedno vodi oziroma izvaja strokovnjak 
s področja zdravstva ali socialnega dela, ki 
ima potrebno strokovno znanje in izkušnje. 
Namen posamezne terapije je točno določen, 
prav tako pa tudi cilji, ki so lahko fizični 
(na primer izboljšanje fine motorike), 
mentalni (povečanje pozornosti, izboljšanje 
samopodobe), izobraževalni (izboljšanje 
spomina, bogatenje besednega zaklada) 
ali motivacijski (izboljšanje interakcije, 
pripravljenosti za sodelovanje v skupini ...), 
odvisno od težav, s katerimi se sooča oseba 
ali skupina oseb, ki terapijo potrebuje. Potek 
vsakega obiska se tudi zabeleži in oceni, 
napredek pa se meri.

Aktivnosti s pomočjo živali
Aktivnosti s pomočjo živali pa ponujajo 
priložnosti za motivacijsko, izobraževalno, 

rekreacijsko in/ali terapevtsko podporo za 
izboljšanje kakovosti življenja. Večinoma 
gre za to, da strokovnjaki ali prostovoljci 
svoje živali, ki enako kot terapevtske živali 
izpolnjujejo določene zahteve, pripeljejo na 
obisk k ljudem v različne ustanove (bolnišnice, 
domove za starejše občane, zavode, šole 
in dnevne centre ...), kjer se bolniki ali 

varovanci z njimi igrajo, jih božajo, jih morda 
v spremstvu lastnika živali celo odpeljejo 
na krajši sprehod in z njimi preživijo nekaj 
prijetnega časa. V nasprotju s terapevtskimi 
programi se lahko aktivnosti pri različnih 
ljudeh ponavljajo. Ciljev za posamezne obiske 
ni treba določiti, prav tako pa si tudi ni treba 

zapisovati poteka vsakega srečanja. Vsebina 
in dolžina obiska sta prilagojeni trenutni 
situaciji in počutju vseh vpletenih.

Posebni programi s kužki
Ambasadorji nasmeha s svojimi kužki 
izvajajo tudi dva posebna programa, in sicer 
bralne urice s psom in odpravljanje strahu 
pred psi. Pri prvem programu posebej izšolan 
pes (vedno v spremstvu vodnika) nastopa 
kot pomočnik pri izboljševanju branja. Med 
terapijo, ki zaradi prisotnosti živali poteka v 
prav posebnem sproščenem in pričakovanja 
polnem vzdušju, otrok bere psu ter tako trenira 
svoje bralne in komunikacijske sposobnosti, 
razumevanje vsebine ter sposobnost 
osredotočanja, hkrati s tem pa razvija in 
krepi tudi svojo samozavest, zaupanje vase 
ter socialne veščine. Pes je za otroka, ki ima 
težave z branjem, odličen prijatelj, ker znižuje 
napetost, pozorno posluša, ne kritizira in se 
ne smeji, dovoljuje otroku, da bere v lastnem 
ritmu in je v marsikaterem pogledu prijaznejši 
od vrstnikov. Program odpravljanja strahu 
pred psi pa je namenjen tistim, ki se teh 
živali iz kakršnih koli vzrokov bojijo (imajo 
konkretne slabe izkušnje ali pa so preprosto 
bili naučeni, da se jih je treba bati), pa želijo 
ta strah premagati. Posamezniki se sprva 
spoznajo z manjšimi kužki, pozneje pa 
tudi z večjimi, se postopno navadijo nanje, 
opazujejo njihove navade, razumejo njihovo 
govorico in obnašanje (na primer prepoznajo, 
kdaj jih pes želi le prijateljsko pozdraviti in 
kdaj ima drugačne, manj prijazne namene) 
ter se naučijo ustrezno odzvati na pse, ki niso 
pod nadzorom lastnikov. 

Mnoge živali imajo terapevtski učinek – že samo božanje in 
čohljanje živalske dlake človeka pomirja in v njem zbuja občutke 
prijetnega zadovoljstva, kar zagotovo veste, če imate doma 
kakšnega kosmatinca. To pa seveda ni edini pozitiven stranski 
učinek, ki ga imajo domače živali na telesno in psihično počutje 
ter zdravje ljudi. Svojemu ljubljenčku na primer lahko zaupate 
tudi skrbi in razumevajoče vas bo poslušal brez prekinitev, vi 
pa se boste po tem počutili bolje. No, če nič drugega, je vsaka 
živalca tudi družabnica, ki prežene dolgčas.

Besedilo: Manca Kraševec

ALTERNATIVA

Živali kot 
zdravniki ali 
terapevti

Živali znižujejo krvni tlak, lahko 
ublažijo depresijo, tesnobo in 
stres pri bolnikih (doma ali v 

bolnišnici), zmanjšujejo tveganje 
za sindrom nemoči in obupa, 

spodbujajo gibanje (bolnik na 
primer vstane iz postelje ali 

pri božanju spontano premika 
roke), povečajo zavedanje pri 

osebah s kognitivnimi motnjami in 
spodbujajo socialno interakcijo 

ter spomin.
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Bolezen prizadene vse kosti, vendar so 
najpogostejši zlomi vretenc, zapestja in 
kolka. Bolezen sama po sebi ne boli, zlomi, 
zlasti zlomi kolka, pa lahko povzročijo 
bolečine in imajo hude posledice, saj vodijo 
v znatno telesno nezmožnost ter močno 
zmanjšajo življenjsko kakovost bolnika in 
članov družine. Skoraj četrtina bolnikov, ki 
utrpi osteoporozni zlom kolka, umre že v 

prvem letu po zlomu. In zlomi so kar pogosti, 
saj statistike kažejo, da bo zlom utrpela vsaka 
tretja ženska po 50. letu in vsak peti moški 
po 65. letu.

Dejavniki tveganja 
Dejavnike tveganja lahko razdelimo v dve 
skupini: tiste, na katere ne moremo vplivati 
(starost, spol, dednost, predhodni zlomi, 

rasa, zgodnja menopavza, nekatere bolezni 
in dolgotrajno zdravljenje z nekaterimi 
zdravili), in tiste, na katere lahko vplivamo 
(alkohol, kajenje, nizka telesna teža, 
nepravilna prehrana, premalo vitamina D, 
bolezni prehranjevanja, premalo gibanja 
in pogosti padci). Če prepoznamo pri sebi 
katerega od naštetih dejavnikov, naredimo 
prvi korak – posvet z zdravnikom. 

Sekundarna osteoporoza je spremljevalka 
drugih bolezni ali jemanja nekaterih zdravil. 

Odkrivanje in zdravljenje 
Novost v odkrivanju osteoporoze prihaja 
z novimi smernicami za odkrivanje in 
zdravljenje osteoporoze, ki bodo prinesle 
spremembe v ocenjevanju tveganja za zlom. 
Že od leta 2008 je na voljo računalniški 
program FRAX, s pomočjo katerega si 
vsak posameznik lahko izračuna, kakšno 
je tveganje, da bo v desetih letih doživel 
osteoporotični zlom. Lahko  pa se tudi 
odločite za pregled kostne gostote v enem 
od več kot 40 centrov za merjenje mineralne 

kostne gostote z aparati DXA. Napotnica 
za pregled ni potrebna, merjenje pa je 
samoplačniško. Izjema so bolniki, pri katerih 
obstaja sum na sekundarno osteoporozo. 
Društva organizirajo presejalne meritve 
mineralne kostne gostote z ultrazvokom 
na petnici. Rezultati teh meritev lahko 
izključijo osteoporozo. Zato je ultrazvok 
primeren predvsem za presejalno testiranje, 
za določanje oseb, ki so v večji nevarnosti za 
nastanek osteoporoze in s tem zlomov. 
Bistvo zdravljenja osteoporoze je 
preprečevanje zlomov. Bolnik z nezdravljeno 
osteoporozo lahko pričakuje zlom ali celo 
več ponavljajočih se zlomov. Kdo bo utrpel 

zlom, se ne da natančno napovedati, lahko 
pa zdravnik oceni, kdo ima najvišje tveganje 
zanj.
Danes so na voljo številna zdravila za 
zdravljenje osteoporoze. Zdravila bi lahko 
razdelili v tri skupine: tista, ki zavirajo 
razgradnjo kosti, tista, ki vzpodbujajo 
gradnjo nove kosti, in tista, ki delujejo na obe 
fazi. 
Zdravljenje osteoporoze je dolgotrajno in 
običajno traja od treh do pet let, nato pa sledi 
eno- ali večletni odmor. 
Zavedati pa se moramo, da je treba na 
bolezen najprej vplivati s spremembo načina 
življenja.

OSTEOPOROZA

Osteoporoza je bolezen poroznih kosti, ki vodi v povečano tveganje za zlome. Pojavi se, ko se kostnina 
razgrajuje hitreje, kot jo telo lahko tvori. Okostje postaja krhko, tako, da lahko celo majhen udarec 
ali padec s stojne višine vodita v zlom kosti. Osteoporoza nima znakov ali simptomov in ne povzroča 
nobenih težav, vse dokler ne pride do zloma – zato se je je prijelo ime tiha bolezen.

Besedilo: Duša Hlade Zore, dr. med., predsednica Zveze 
društev bolnikov z osteoporozo Slovenije

Imejmo 
radi svoje 

kosti
Svetovni dan osteoporoze je 20. 
oktober. Vsako leto ga na Zvezi društev 
bolnikov z osteoporozo Slovenije 
obeležujemo z različnimi aktivnostmi, 
katerih skupni cilj je vzpodbuditi ljudi 
vseh starostnih skupin, da naredijo 
tri ključne korake za zagotovitev 
temeljev za zdrave kosti in mišice: 
sprejmejo aktiven življenjski slog, 
uživajo prehrano, bogato s kalcijem, in 
ne pozabijo na vitamin D. Več informacij: 
www.osteoporoza.si.  
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nobenih težav, vse dokler ne pride do zloma – zato se je je prijelo ime tiha bolezen.
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Butifar kapsule so 
inovativna rešitev za 

prebavne težave. Vsebujejo masleno 
kislino, ki normalizira gostoto blata, 

uravnava pogostost iztrebljanja in 
zmanjšuje prebavne bolečine.

Naš gibalni sistem je izjemno fleksibilen. Z 
več gibanja se masa kosti in mišic povečuje 
in obratno – upada. Študija britanskih 
znanstvenikov je pokazala, da so naši sklepi 
povprečno 12 let starejši kot naša realna starost.

Na trgu je mnogo preparatov, ki obljubljajo 
regeneracijo sklepov. Med dokazano bolj 
učinkovite sodijo:
Glukozamin sulfat: Je nujno potreben za 
izgradnjo in vzdrževanje vezivnega tkiva. 
Zagotavlja elastičnost, blaži udarce in varuje 
sklepni hrustanec pred poškodbami. 
Hondroitin sulfat: Zagotavlja proizvodnjo 
sinovijalne tekočine in prehranjuje ter zaščiti 
sklepne strukture. Zmanjšani koncentraciji 
hondroitina se pripisuje pomembna vloga pri 
razvoju osteoartritisa in mehanskih poškodb. 
Uporaba hondroitin sulfata dobrodejno vpliva 

na gibljivost že spremenjenih sklepov in blaži 
tovrstne bolečine. Prvi rezultati se opazijo po 
nekaj tednih rednega uživanja.
MSM (metil-sulfonil-metan): Je naravna 
oblika žvepla (sulphur) v živih organizmih. 
Med učinki izstopa sposobnost obnavljanja 
vezivnega tkiva in lajšanje bolečin, ki jih 

povzročajo vnetja; ugodno vpliva na akne 
in alergije, pripisujejo mu pozitivne učinke 
na artritis, prekrvitev, glavobole in migrene, 
mišične bolečine in imunski odgovor. V 
zadnjem času postaja vse bolj popularen, saj je 
popolnoma naraven, neželeni učinki so redki. 
Uporablja se tudi v kozmetiki.

Povzeto po članku Ohranimo živahne sklepe Ivice Flis Smaka, dr. med. 
Cel članek lahko preberete na www.dr-flis.si.

Lahkih nog 
naokrog ali kako 
ohranimo gibljive 
in igrive sklepe

Se tudi vam dogaja, da ste nekoliko togi, previdni ali tudi počasni, 
ko je treba pospešiti korak, preskočiti manjšo oviro ali zgolj 
premagati stopnice? Radi se gibate, skrbite za kondicijo, a se bojite, 
da bi vas kateri od sklepov pustil na cedilu? Zaustavila vas bo topa 
bolečina, ki bo na nepreviden gib opominjala še cel dan. Kaj lahko 
storimo za zdravje in dolgoživost sklepov?

Seveda za zdravje sklepov v prvi vrsti poskrbimo s 
primerno prehrano, aktivnostjo in zdravim načinom  

življenja. Pomemben je zadosten vnos beljakovin, 
zlasti pri starejših, ki se vsem oblikam mesa, jajc in 

rib radi izognejo. Ne pozabimo tudi na zdrave maščobe 
(omega-3 in omega-6) ter redno fizično aktivnost.

Osteoporoza in osteoartroza
Osteoporozo in njene zaplete večinoma dobro poznamo, 
o osteoartrozi pa vemo manj, čeprav je tudi osteoartroza 
zelo pogosta bolezen. Osteoartroza je kronična bolezen, 
ki prizadene enega ali več sklepov in je povezana z okvaro 
sklepnega hrustanca. Najpogosteje so prizadeti sklepi kolka, 
kolena, hrbtenice in prstov. Simptomi osteoartroze so 
bolečina v sklepih, okorelost, zadebeljen sklep in omejena 
gibljivost sklepov. Tveganje za osteoartrozo lahko povečajo 
hujše poškodbe sklepov, prekomerno obremenjevanje 
sklepov, premalo gibanja, dednost in prekomerna telesna teža. 
Zaenkrat ni zdravil, ki bi preprečila nastanek osteoartroze ali 
zdravila že prisotno osteoartrozo, lahko pa lajšamo težave in 
skrbimo za zdrav način življenja.

Preprečevanje osteoporoze 
Z več skrbi za zdravje, ko 
so naše kosti še zdrave, bi 
zlahka prve znake bolezni 
premaknili v pozno starost ali 
jih celo preprečili. Preprosti 
ukrepi, kot so opustitev 
kajenja in alkohola, redna 
telesna vadba in pravilna 
prehrana, bogata s kalcijem, in 
zadostne količine vitamina D, 
skupaj predstavljajo najboljšo 
kombinacijo za zdrave kosti 
in mišice ter za zmanjšanje 
tveganja za osteoporozo. 
Posebej velja poudariti pomen 
vitamina D in opozoriti na 
splošno pomanjkanje tega 
vitamina predvsem v populaciji 
starejših. Ugotovljeno je 
bilo, da je za zdravje kosti 
in mišic ključnega pomena 
vitamin D. Znano je, da kalcij 
lahko prehaja iz črevesja 
v kri in kosti le s pomočjo 

vitamina D. Če ga v telesu 
primanjkuje, tudi zadostna 
količina kalcija ne pomaga. 
Poleg tega je dokazano, da 
zadostna vsebnost vitamina D 
v telesu dokazano zmanjšuje 
število padcev in zlomov v tej 
populaciji in da neposredno 
vpliva na mišično moč in 
preprečuje padce.   
Vitamin D nastaja v koži pod 
vplivom sončnih žarkov ali 
drugega vira ultravijolične 
svetlobe. S staranjem 
sposobnost za njegovo 
tvorbo upada, tako da koža 
starostnika ob izpostavljenosti 
soncu proizvede kar štirikrat 
manj vitamina D kot v 
mladosti. Poleg tega gredo 
nekateri starejši ljudje redko 
na sonce, zato ni čudno, da 
večini vitamina D močno 
primanjkuje in ga je treba 
dodajati. 
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BOLEZNI SRCA

Misli 
na srce

Besedilo: Nadja Novak, študentka Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani in sodelavka projekta Misli na srce

»Tokrat ste jo srečno odnesli!« pravi zdravnik pacientu, 
ki so ga v bolnišnici po srčnem infarktu spet postavili 
na noge. Kaj pa sedaj?

Ko nas srce opozori z infarktom ali kakšno 
drugo težko okvaro, to pomeni, da je bolezen 
v svoji najhujši obliki in da je v resnici začela 
nastajati že veliko prej. Ni posebnega sistema, 
po katerem bi nam srce sporočalo svojo 
okvaro, vseeno pa poznamo več pokazateljev, 
ki kažejo na pešanje. Na slabšanje funkcije 
srca nas lahko opozarja vrsta različnih 
znakov (kopičenje maščob v krvi, visok krvni 
tlak, zadihanost in izgubljanje sape), ki pa jih 
prepogosto ne jemljemo dovolj resno.

Kaj je treba storiti za preprečitev obolenja 
srca, oziroma da bi ga okrepili, če je že bolno?

Zgodnji kazalci obolenja srca
Zgodnje kazalce obolenja srca težko 
prepoznamo, saj so znamenja blaga in 
minljive narave. 
Ali v prsih čutite kakšne bolečine? Se pojavijo 
bolečine po telesnem naporu in minejo 
med počitkom? Ali se hitro upehate, ko 
se vzpenjate po stopnicah? Ali pomaga, če 
upočasnite korak? Ali je vaš srčni utrip kdaj 
neenakomeren? Ali imate pogosto otekline ob 
gležnjih?
Eden od načinov, da izvemo, kako močno je 
srce, je preprost test, za katerega potrebujemo 
le uro s sekundnim kazalcem. Izmerite si pulz 
in zapišite število srčnih utripov v 15 sekundah. 
Nato v 40 sekundah naredite 20 počepov 
in si zopet izmerite pulz. Po dvominutnem 
mirovanju si še enkrat izmerite število srčnih 
utripov. Srčni utrip se po opravljenih počepih 
ne sme povečati za več kot pet utripov na 15 

sekund, po dvominutnem počitku pa se mora 
vrniti na osnovno raven.  

Dejavniki tveganja
Dobro se je seznaniti z dejavniki tveganja, ki 
vplivajo na srce. 
Povišan krvni tlak (več kot 140/90 mmHg) 
obremeni srce. Enako se zgodi v nekaterih 
primerih ledvičnih obolenj, saj mora srce 
zagotoviti zadosten tlak, da kri preide skozi 
filter ledvic. Ker je srčni ritem odvisen od 
stanja živčevja, na srce posredno vpliva vse, 
kar razdraži živčevje – kajenje, pretirano 
uživanje kave ali zdravil, ki ožijo žile (te jemlje 
veliko astmatikov). 
Srce ogrožamo tudi s hrano, če uživamo 
preveč maščob. Nujno je, da pazimo na 
količino holesterola v krvi. Če se ta poveča, 
tvegamo, da se bo holesterol odlagal v 
arterijah, kar sčasoma pripelje do angine 
pectoris (srčne bolečine) in v končni fazi 
do infarkta. Z raziskavami so dokazali, da 
desetodstotno znižanje ravni holesterola 
zmanjša pogostost koronarne srčne bolezni 
do 50 odstotkov. Posredno srcu škoduje tudi 
sladkorna bolezen, saj povzroča spremembe 
na ožilju. Na kardiološkem področju ni 
zanemarljiv niti vpliv dednosti.
Ugotavljamo tudi, da so ljudje, ki so do 
okolice sovražno razpoloženi, agresivni in 
se težko sprostijo, v večji nevarnosti, da 
bodo zboleli za koronarno srčno boleznijo. 
Nekatere raziskave kažejo, da ljudi, ki 
jih zlahka izzoveta razdraženost in jeza, 
koronarna bolezen ogroža dvakrat bolj 
kot bolj sproščene ljudi. Teorija pravi, da 
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so nekateri ljudje tako imenovani vroči 
reaktorji, ki se jim ob vsakodnevnem stresu 
izjemno pospeši srčni utrip in poviša krvni 
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in srce. Mnogi rehabilitacijski programi 
dajejo nasvete o zmanjševanju stresa, 
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komuniciranje. Tesnobo in blago depresivnost 
zmanjšuje tudi redna telesna dejavnost.

Angina pectoris
Najpogostejši vzrok nenaravnih smrti v 
razvitih deželah predstavlja angina pectoris in 
presega vse druge srčne bolezni. Nastane kot 
posledica ateromov (žilnih oblog), ki se tam 
pojavijo zaradi kopičenja maščob in manjšajo 
svetlino žile. Veliko tveganje za pojav 
ateromov predstavlja debelost, ki jo pogosto 
spremlja sladkorna bolezen.

Kaj priporočimo pacientu z 
angino pectoris?
Poskušajte ugotoviti, kdaj se vam pojavljajo 
težave. Še naprej počnite vse, kar ste počeli do 
sedaj, vendar tako, da vam ne bo povzročalo 
težav. Delo načrtujte tako, da se bodo težje 
in lažje naloge izmenjevale med seboj. 
Obremenitev za srce pri bolnikih z angino 
pectoris predstavljajo veliki obroki hrane, 
vadba takoj po jedi, hoja v hladnem vetru, 
hoja navkreber ali po stopnicah, nenaden 
napor, telesni napor v vročem vremenu in 
veliki vlažnosti, stresne situacije.
Hrane ni treba količinsko omejevati, 
pomembno je le izbrati ustrezno vrsto 
živil. Živil, ki imajo veliko maščob, se čim 
bolj izogibamo – iz maščob lahko dobimo 
maksimalno deset odstotkov dnevnih kalorij. 
Prav tako se izogibamo živil živalskega izvora, 
izjema so le jajčni beljaki, posneto mleko in 
nemastni jogurt.
Srčni bolniki naj se odpovejo sladkorju v vseh 
oblikah, saj organizem enostavne sladkorje 

zelo hitro absorbira  in jih spremeni v 
maščobe. Na jedilniku se naj večkrat znajdejo 
puste vrste mesa, medtem ko naj mastno 
meso pride na vrsto le občasno. Izogibati se je 
treba drobovini in uporabi soli.
Bolniki, ki jih prizadenejo bolezni srčne 
mišice, morajo biti pri pitju tekočin pazljivejši. 
Strogo je treba omejiti predvsem pitje kave, 

alkohola in sladkornih pijač. 
Šport je za poškodovano srce nujen, s čimer 
pa se naj srčni bolniki, da ne bi pretiravali z 
napori, ukvarjajo pod zdravniški nadzorom. 
Priporočljive oblike so kolesarjenje, sprehodi 
in enakomerna dolgotrajna hoja, medtem ko 
se dejavnosti, ki vključujejo kratek, a močan 
napor, močno odsvetuje.

Nov življenjski slog
Z novim načinom življenja lahko preprečimo 
napredovanje koronarne bolezni in celo 
odpravimo zožitve žil, ki so bile že prisotne. 
Raziskave so pokazale, da se ob doslednem 
upoštevanju programa stanje bistveno izboljša 
pri kar 80 odstotkih bolnikov, napadi angine 
pectoris pa se že v prvem mesecu znatno 
razredčijo. Vse to kaže, da je izboljšanje 
možno tudi brez zdravil.
K spremembi življenjskega sloga in preventivi 
spodbuja tudi projekt študentov medicine 
Misli na srce (www.srce.dsms.net), s katerim 
želimo prispevati k zmanjšanju pojavnosti 
bolezni srca in ožilja v Sloveniji. S tem 
namenom vsako leto spomladi prirejamo 
tudi Krog zdravja, kjer si lahko brezplačno 
izmerite krvni tlak in vrednost holesterola 
ter sladkorja v krvi. Študentje medicine vam 
bomo poskušali odgovoriti na vaša vprašanja 
in vam bomo pomagali k bolj zdravemu 
načinu življenja. 

Zdravniška praksa potrjuje izrek 
»dobri prijatelji so dobro zdravilo«. 
Dokazali so, da osamljenost 
poslabša možnost preživetja po 
infarktu, medtem ko jo intenzivni 
družabni stiki izboljšajo. Tudi 
spremembno življenjskih navad 
je veliko lažje doseči, če so ljudje 
zadovoljni in imajo oporo.
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PREVENTIVA

Preprečimo 
možgansko kap!
Možganska kap sodi med najpogostejše in tudi najhujše 
zaplete atrijske fibrilacije. Naj spomnimo – ta bolezen je 
prepoznana kot najpogostejša motnja srčnega ritma, za katero 
je značilno nenormalno krčenje ali migetanje preddvorov 
(atrijev) v zgornjem delu srčne mišice. To pokaže neredni 
srčni utrip z nihajočo in previsoko frekvenco, celo s 140 
do 160 ali več utripov na minuto. Zaradi zastajanja krvi v 
levem preddvoru srca se na stene preddvorov (atrijev) lepijo 
delci krvi, kar občutno poveča nevarnost nastajanja krvnih 
strdkov, ti pa lahko zamašijo eno ali več možganskih arterij in 
povzročijo možgansko kap.

Atrijska fibrilacija kar za petkrat poveča možnost za nastanek 
možganske kapi. Ta je v svetu druga najbolj razširjena žilna 
bolezen, v razvitih državah pa tudi med vodilnimi vzroki smrti in 
dolgotrajne invalidnosti. Najbolj ogroža starejše, a je med zbolelimi 
tudi 15 odstotkov mlajših v starosti do 45 let. Uničujoči učinki 
možganske kapi ne prizadenejo le posameznika, ki močno trpi in 
težko preživlja vsakdanjik, temveč fizično in psihično obremeni 
tudi njihove skrbnike in družinske člane. Za ljudi, ki jo preživijo, je 
rehabilitacija običajno dolgotrajna in zahtevna, neredko pa bolniki 
potrebujejo trajno pomoč.

Možganska kap velja za urgentno stanje v medicini. Prva pomoč 
je za uspešno zdravljenje bistvenega pomena, sicer so posledice 
lahko usodne. Za pravočasno zdravljenje je treba prepoznati znake 
možganske kapi, ki jih najbolj preprosto in zanesljivo prepoznamo 

s pomočjo besede GROM: G – govor (prizadet govor); R – roka 
(delna ali popolna ohromelost ene roke); O – obraz (povešen ustni 
kot – asimetrija obraza); M – minuta (takoj pokliči številko 112). 
Če pride bolnik v bolnišnico pravočasno (v roku 4,5 ure), je akutno 
ishemično možgansko kap mogoče uspešno zdraviti s trombolizo (z 
raztapljanjem krvnega strdka).

Vsako leto bi številne možganske kapi lahko preprečili, zato je 
potrebna večja ozaveščenost predvsem med mlajšimi, ki lahko 
dejavnike tveganja za razvoj teh bolezni omejijo še pravočasno. Zato 
ravnajmo pametno in ukrepajmo preventivno! Eden od načinov 
prepoznavanja atrijske fibrilacije je redno merjenje srčnega utripa, 
ki je običajno v mejah med 60 in 99 utripov na minuto. Izmerite si 
ga povsem preprosto, navodila in vrsto drugih koristnih informacij 
pa najdete na spletni strani www.meri-utrip.si.
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Fizična aktivnost je varna za 
večino ljudi in za večino ne 
predstavlja večjega tveganja za nastanek 

poškodbe ali poslabšanja zdravstvenega stanja. 
Vseeno pa se morajo nekateri ljudje posvetovati 

s svojim zdravnikom, če se nameravajo začeti 
ukvarjati z bolj aktivno telesno vadbo ali 

aktivnostjo.

Dandanes nam je na voljo malo morje 
aktivnosti, ki jih lahko izvajamo kjer koli, 
kadar koli. Lahko izberemo vodene vadne, 
aktivnosti opravljamo sami, nekatere so 
plačljive, večina pa nam jih je na voljo 
brezplačno. 

Tek
Tek je pravzaprav primeren za vse, ki nimajo 
velikih težav s koleni in kolki, čeprav ga 
strokovnjaki odsvetujejo tistim, ki so pretežki. 
Sklepi bi preveč trpeli. Tek se številnim zdi 
dolgočasen in precej mučen šport, zato se ga 
predvsem ženske rade izogibajo. A je odličen 
– saj močno vpliva na razvoj vzdržljivosti, 
razgiba vso telo in predvsem je tudi zelo 
poceni ter preprost. Ohranja vitalnost, 
izboljšuje dihalni in srčno-žilni sistem. Pri 
teku porabimo zelo veliko energije. 

Plavanje
Redno plavanje vpliva na razvoj vzdržljivosti 
in krepi dihalni sistem. Vključuje vse mišice, 
zato ga številni označujejo za popolno poletno 
rekreacijo. Priporočljivo je plavanje dva- do 
petkrat na teden po eno uro. Na morskem 
oddihu lahko čas krepko podaljšate, seveda z 
vmesnimi počitki.
Plavanje je primerna aktivnost za vse 
plavalce, še posebno pa se priporoča tistim, 
ki imajo težave s križem, bolečine v sklepih 
ali preveliko telesno težo.

Plezanje
Plezanje vpliva na razvoj moči, ravnotežja in 
koordinacije, predvsem pa na obvladovanje 
telesa in misli. V plezalski steni urimo 
vzdržljivost oziroma trmo, ki nam pride 
še kako prav, kadar želimo z glavo skozi 
zid. Včasih je dobro zamenjati dvoransko 

plezalno steno za steno v naravi – pri tem ne 
pozabite na ustrezno varovanje. V plezališče 
se je priporočljivo odpraviti dva- do štirikrat 
na teden, plezanje pa je primerno za vse, 
ki imate predpisano plezalno opremo in 
zanesljivega plezalnega partnerja.

Kolesarjenje
S kolesarjenjem je podobno kot s tekom, le da 
za prvo potrebujemo več časa, kolo in čelado. 

Na kolesu razvijamo moč in vzdržljivost, 
krepimo predvsem mišice nog, vplivamo 
na srčno-žilni in dihalni sistem. Izbirajte 
ceste z manj prometa in se nadihajte svežega 
zraka. Priporočljivo je kolesariti redno 
dva- do štirikrat na teden vsaj 30 minut; 
občasno pa si privoščite kakšen daljši izlet. 
Kolesarjenje je primerno za vse, ki imate 
kolo in zaščitno čelado, poznate prometna 
pravila za kolesarje ali pa se radi vozite po 
gozdnih cestah in poslušate ptičje petje.

Rolanje
Z rolanjem razvijamo ravnotežje in 
koordinacijo, vzdržljivost pa le takrat, ko 
je naša vadba dolgotrajna in zelo aktivna. 
Vadba na rolerjih krepi mišice nog in 
zadnjice. Priporočljivo se je rolati dva- 
do petkrat na teden po eno uro. Rolanje 
je primerno za vse lastnike primerno 
vzdrževanih rolerjev in lastnike popolne 
zaščitne opreme. Ne pozabite, da je varnost 
na prvem mestu – ne glede na to, ali rolate po 
parkirišču, kotalkališču ali pa ste udeleženi 
v prometu!

Ples
Ples vpliva na koordinacijo gibanja, 
vzdržljivost, ritmičnost, pravilno telesno 
držo in ustvarjalnost. Predvsem pa vpliva na 
čustva in dobro počutje. Prepustite se dobri 
glasbi in predajte vajeti v soplesalčeve roke. 
Ples lahko izvajamo vsakodnevno – najbolje 
pred zajtrkom ali po lahki večerji. Pravijo, 
da za ples ni nikoli prepozno, primeren pa 
je za čisto vsakega človeka: plešete lahko 
solo, v dvoje ali v skupini – kakor je vam ali 
vašemu partnerju ljubše.

Pilates
Z vajami pilatesa krepimo vse mišice in 
zavestno vplivamo na pravilno telesno držo 
pri hoji in sedenju. Naj nam to preide v 
navado. S pilatesom razvijamo tudi gibljivost 
in krepimo dihalni sistem. Izvajamo ga 
lahko dva- do štirikrat na teden eno uro, in 
sicer doma, v naravi ali v pilates centru pod 
nadzorom inštruktorja z veljavno licenco. 
Pilates je primeren šport za vse zdrave 
športnike in športnice.

42

TELESNA AKTIVNOST Ključ do zdravja in 
dobrega počutja

Redna telesna dejavnost krepi mišice, vpliva na zdravje kosti, 
blaži upadanje psihofizičnih in funkcionalnih sposobnosti 

telesa, pripomore k zmanjšanju stresa in depresije, izboljšuje 
družabne spretnosti, samospoštovanje in samozavest, krepi 

imunski sistem in izboljšuje spanec. 
Besedilo: Samo Belavič Pučnik, Zavod za zdravstveno varstvo 

Ljubljana, trener odbojke ter vaditelj nordijske hoje in teka

Pohodništvo
Pohodništvo vpliva na vzdržljivost in krepi 
srčno-žilni sistem. Aktivne so vse mišice, 
predvsem noge. Koordinacija s palicami pa 
vključi še aktivnost rok. Priporoča se dva- do 
petkrat na teden in postopno podaljševanje 
pohodniških tur. Pohodništvo je primerno 
za vse s kakovostno pohodniško obutvijo, 
poznavanjem poti in gora. Pri odhodu v hribe 
ne pozabite na vodo in vodnik ali karto, v žep 
pa vtaknite še kompas – za vsak primer.

Nordijska hoja
Hoja je tradicionalna telesna aktivnost, ki 
jo izvaja veliko Slovencev. Planinarjenje, 
pohodništvo in hitra hoja so oblike, ki so 
dobro poznane, medtem ko si nordijska hoja 
šele utira svojo pot v naš vsakdan. Pomembno 
je dejstvo, da to ni oblika gibanja za občasno 
izvedbo, ampak je to oblika, ki je primerna 

za vsak dan, in zanjo velja, da je primerna 
tako za mlade kot starejše, za vse letne čase 
in, kar je najpomembnejše, izvedljiva je kar 
izpred svojega doma. Nordijska hoja je prav 

gotovo idealna oblika vzdržljivostne vadbe. 
Pomembno je, da je enostavna, lahkotna in 
predvsem zanjo ne potrebujemo drage opreme. 
Zakaj je nordijska hoja tako privlačna in 
priporočljiva? Zato, ker je zelo učinkovita, 
poceni in ima velik sociološki učinek 
medsebojnega povezovanja ljudi. Primerna 
je kot dopolnilna vadba za kondicijske 
priprave vseh športnih zvrsti, tako za občasne 
rekreativce kot tudi za športnike, ter pripomore 
k izboljšanju zdravja in življenjskega sloga.
Nordijska hoja je sama po sebi ena od najbolj 
varnih in učinkovitih ter celovitih vrst telesne 
dejavnosti, je primerna za ljudi vseh starosti 
in ravni telesne pripravljenosti, uporabna 
v različne namene – kot oblika rekreacije, 
treninga, transporta, terapije ali rehabilitacije 
‒ in je izvedljiva vse leto ter dostopna večini 
ljudi.
Nordijska hoja je primerna za vse, ki si želite 
več gibanja in aktivnejšega življenja, za tiste, ki 
bi radi razgradili stres vsakdana in mu v naravi 
ubežali, ki bi radi polepšali svojo postavo 
in izgubili kakšen kilogram. Primerna je za 
tiste, ki še niste našli primerne oblike gibanja 
zase, ker ste bili poškodovani ali se spopadate 
z osteoporozo, ste športniki in potrebujete 
dodaten kondicijski trening, imate radi gibanje 
v družbi ali pa se raje odločite sami zapoditi 
za svojimi mislimi ter uživate v naravi in 
lepoti gibanja. Nordijsko hojo lahko imamo 
za nadgradnjo hoje, saj z uporabo palic še bolj 
aktiviramo številne skupine mišic v telesu.

Magnezij je eden od 
najpomembnejših mineralov 
našega časa in nepogrešljiv za 
zdravje. Ker ga telo ne more tvoriti 
samo, ga je treba vsakodnevno 
vnesti s hrano in pijačo. Vnos 
je pogosto premajhen. Med 
nosečnostjo in dojenjem se 
potreba po tem mineralu poveča za 
približno 5–10 odstotkov.

Največ ga najdemo v živilih, kot 
so zelena listnata zelenjava, žita, 
stročnice, različni oreški in soja. 
Zelo bogat vir je naravna mineralna 
voda Donat Mg, saj je v enem litru 
več kot tisoč miligramov magnezija.

Pitje Donata Mg priporočamo tudi 
pri lajšanju pogostih spremljevalcev 

nosečnosti, kot so zaprtje, zgaga in 
stres.

Če ste bodoča mamica, vam 
priporočamo, da ga pred uporabo 
razplinite. Donat Mg vlijte v 
kozarec in dobro premešajte – 
tako se bodo izločili mehurčki 
plina CO2.  Pijte vsaj 20 minut 
pred jedjo, saj mešanje s hrano 
poslabša absorpcijo magnezija 
in mineralov. Magnezj v Donatu 
Mg je v naravni ionski obliki in 
ima visoko biorazpoložljivost. To 
pomeni, da lahko takoj zapolni 
nastali primanjkljaj.

Samo od tri do pet decilitrov 
Donata Mg dnevno pokrije potrebe 
telesa po tem mineralu.

Že od samega začetka nosečnosti je zelo pomembno, da posebno 
pozornost posvečate pravilni prehrani, ker njena kakovost močno 
vpliva na potek nosečnosti in sam porod, hkrati pa je dejavnik, na 
katerega lahko vplivate in ga spremenite.

Magnezij za zdravo nosečnost 
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Fizična aktivnost je varna za 
večino ljudi in za večino ne 
predstavlja večjega tveganja za nastanek 

poškodbe ali poslabšanja zdravstvenega stanja. 
Vseeno pa se morajo nekateri ljudje posvetovati 

s svojim zdravnikom, če se nameravajo začeti 
ukvarjati z bolj aktivno telesno vadbo ali 

aktivnostjo.

Dandanes nam je na voljo malo morje 
aktivnosti, ki jih lahko izvajamo kjer koli, 
kadar koli. Lahko izberemo vodene vadne, 
aktivnosti opravljamo sami, nekatere so 
plačljive, večina pa nam jih je na voljo 
brezplačno. 

Tek
Tek je pravzaprav primeren za vse, ki nimajo 
velikih težav s koleni in kolki, čeprav ga 
strokovnjaki odsvetujejo tistim, ki so pretežki. 
Sklepi bi preveč trpeli. Tek se številnim zdi 
dolgočasen in precej mučen šport, zato se ga 
predvsem ženske rade izogibajo. A je odličen 
– saj močno vpliva na razvoj vzdržljivosti, 
razgiba vso telo in predvsem je tudi zelo 
poceni ter preprost. Ohranja vitalnost, 
izboljšuje dihalni in srčno-žilni sistem. Pri 
teku porabimo zelo veliko energije. 

Plavanje
Redno plavanje vpliva na razvoj vzdržljivosti 
in krepi dihalni sistem. Vključuje vse mišice, 
zato ga številni označujejo za popolno poletno 
rekreacijo. Priporočljivo je plavanje dva- do 
petkrat na teden po eno uro. Na morskem 
oddihu lahko čas krepko podaljšate, seveda z 
vmesnimi počitki.
Plavanje je primerna aktivnost za vse 
plavalce, še posebno pa se priporoča tistim, 
ki imajo težave s križem, bolečine v sklepih 
ali preveliko telesno težo.

Plezanje
Plezanje vpliva na razvoj moči, ravnotežja in 
koordinacije, predvsem pa na obvladovanje 
telesa in misli. V plezalski steni urimo 
vzdržljivost oziroma trmo, ki nam pride 
še kako prav, kadar želimo z glavo skozi 
zid. Včasih je dobro zamenjati dvoransko 

plezalno steno za steno v naravi – pri tem ne 
pozabite na ustrezno varovanje. V plezališče 
se je priporočljivo odpraviti dva- do štirikrat 
na teden, plezanje pa je primerno za vse, 
ki imate predpisano plezalno opremo in 
zanesljivega plezalnega partnerja.

Kolesarjenje
S kolesarjenjem je podobno kot s tekom, le da 
za prvo potrebujemo več časa, kolo in čelado. 

Na kolesu razvijamo moč in vzdržljivost, 
krepimo predvsem mišice nog, vplivamo 
na srčno-žilni in dihalni sistem. Izbirajte 
ceste z manj prometa in se nadihajte svežega 
zraka. Priporočljivo je kolesariti redno 
dva- do štirikrat na teden vsaj 30 minut; 
občasno pa si privoščite kakšen daljši izlet. 
Kolesarjenje je primerno za vse, ki imate 
kolo in zaščitno čelado, poznate prometna 
pravila za kolesarje ali pa se radi vozite po 
gozdnih cestah in poslušate ptičje petje.

Rolanje
Z rolanjem razvijamo ravnotežje in 
koordinacijo, vzdržljivost pa le takrat, ko 
je naša vadba dolgotrajna in zelo aktivna. 
Vadba na rolerjih krepi mišice nog in 
zadnjice. Priporočljivo se je rolati dva- 
do petkrat na teden po eno uro. Rolanje 
je primerno za vse lastnike primerno 
vzdrževanih rolerjev in lastnike popolne 
zaščitne opreme. Ne pozabite, da je varnost 
na prvem mestu – ne glede na to, ali rolate po 
parkirišču, kotalkališču ali pa ste udeleženi 
v prometu!

Ples
Ples vpliva na koordinacijo gibanja, 
vzdržljivost, ritmičnost, pravilno telesno 
držo in ustvarjalnost. Predvsem pa vpliva na 
čustva in dobro počutje. Prepustite se dobri 
glasbi in predajte vajeti v soplesalčeve roke. 
Ples lahko izvajamo vsakodnevno – najbolje 
pred zajtrkom ali po lahki večerji. Pravijo, 
da za ples ni nikoli prepozno, primeren pa 
je za čisto vsakega človeka: plešete lahko 
solo, v dvoje ali v skupini – kakor je vam ali 
vašemu partnerju ljubše.

Pilates
Z vajami pilatesa krepimo vse mišice in 
zavestno vplivamo na pravilno telesno držo 
pri hoji in sedenju. Naj nam to preide v 
navado. S pilatesom razvijamo tudi gibljivost 
in krepimo dihalni sistem. Izvajamo ga 
lahko dva- do štirikrat na teden eno uro, in 
sicer doma, v naravi ali v pilates centru pod 
nadzorom inštruktorja z veljavno licenco. 
Pilates je primeren šport za vse zdrave 
športnike in športnice.
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TELESNA AKTIVNOST Ključ do zdravja in 
dobrega počutja

Redna telesna dejavnost krepi mišice, vpliva na zdravje kosti, 
blaži upadanje psihofizičnih in funkcionalnih sposobnosti 

telesa, pripomore k zmanjšanju stresa in depresije, izboljšuje 
družabne spretnosti, samospoštovanje in samozavest, krepi 

imunski sistem in izboljšuje spanec. 
Besedilo: Samo Belavič Pučnik, Zavod za zdravstveno varstvo 

Ljubljana, trener odbojke ter vaditelj nordijske hoje in teka

Pohodništvo
Pohodništvo vpliva na vzdržljivost in krepi 
srčno-žilni sistem. Aktivne so vse mišice, 
predvsem noge. Koordinacija s palicami pa 
vključi še aktivnost rok. Priporoča se dva- do 
petkrat na teden in postopno podaljševanje 
pohodniških tur. Pohodništvo je primerno 
za vse s kakovostno pohodniško obutvijo, 
poznavanjem poti in gora. Pri odhodu v hribe 
ne pozabite na vodo in vodnik ali karto, v žep 
pa vtaknite še kompas – za vsak primer.

Nordijska hoja
Hoja je tradicionalna telesna aktivnost, ki 
jo izvaja veliko Slovencev. Planinarjenje, 
pohodništvo in hitra hoja so oblike, ki so 
dobro poznane, medtem ko si nordijska hoja 
šele utira svojo pot v naš vsakdan. Pomembno 
je dejstvo, da to ni oblika gibanja za občasno 
izvedbo, ampak je to oblika, ki je primerna 

za vsak dan, in zanjo velja, da je primerna 
tako za mlade kot starejše, za vse letne čase 
in, kar je najpomembnejše, izvedljiva je kar 
izpred svojega doma. Nordijska hoja je prav 

gotovo idealna oblika vzdržljivostne vadbe. 
Pomembno je, da je enostavna, lahkotna in 
predvsem zanjo ne potrebujemo drage opreme. 
Zakaj je nordijska hoja tako privlačna in 
priporočljiva? Zato, ker je zelo učinkovita, 
poceni in ima velik sociološki učinek 
medsebojnega povezovanja ljudi. Primerna 
je kot dopolnilna vadba za kondicijske 
priprave vseh športnih zvrsti, tako za občasne 
rekreativce kot tudi za športnike, ter pripomore 
k izboljšanju zdravja in življenjskega sloga.
Nordijska hoja je sama po sebi ena od najbolj 
varnih in učinkovitih ter celovitih vrst telesne 
dejavnosti, je primerna za ljudi vseh starosti 
in ravni telesne pripravljenosti, uporabna 
v različne namene – kot oblika rekreacije, 
treninga, transporta, terapije ali rehabilitacije 
‒ in je izvedljiva vse leto ter dostopna večini 
ljudi.
Nordijska hoja je primerna za vse, ki si želite 
več gibanja in aktivnejšega življenja, za tiste, ki 
bi radi razgradili stres vsakdana in mu v naravi 
ubežali, ki bi radi polepšali svojo postavo 
in izgubili kakšen kilogram. Primerna je za 
tiste, ki še niste našli primerne oblike gibanja 
zase, ker ste bili poškodovani ali se spopadate 
z osteoporozo, ste športniki in potrebujete 
dodaten kondicijski trening, imate radi gibanje 
v družbi ali pa se raje odločite sami zapoditi 
za svojimi mislimi ter uživate v naravi in 
lepoti gibanja. Nordijsko hojo lahko imamo 
za nadgradnjo hoje, saj z uporabo palic še bolj 
aktiviramo številne skupine mišic v telesu.

Magnezij je eden od 
najpomembnejših mineralov 
našega časa in nepogrešljiv za 
zdravje. Ker ga telo ne more tvoriti 
samo, ga je treba vsakodnevno 
vnesti s hrano in pijačo. Vnos 
je pogosto premajhen. Med 
nosečnostjo in dojenjem se 
potreba po tem mineralu poveča za 
približno 5–10 odstotkov.

Največ ga najdemo v živilih, kot 
so zelena listnata zelenjava, žita, 
stročnice, različni oreški in soja. 
Zelo bogat vir je naravna mineralna 
voda Donat Mg, saj je v enem litru 
več kot tisoč miligramov magnezija.

Pitje Donata Mg priporočamo tudi 
pri lajšanju pogostih spremljevalcev 

nosečnosti, kot so zaprtje, zgaga in 
stres.

Če ste bodoča mamica, vam 
priporočamo, da ga pred uporabo 
razplinite. Donat Mg vlijte v 
kozarec in dobro premešajte – 
tako se bodo izločili mehurčki 
plina CO2.  Pijte vsaj 20 minut 
pred jedjo, saj mešanje s hrano 
poslabša absorpcijo magnezija 
in mineralov. Magnezj v Donatu 
Mg je v naravni ionski obliki in 
ima visoko biorazpoložljivost. To 
pomeni, da lahko takoj zapolni 
nastali primanjkljaj.

Samo od tri do pet decilitrov 
Donata Mg dnevno pokrije potrebe 
telesa po tem mineralu.

Že od samega začetka nosečnosti je zelo pomembno, da posebno 
pozornost posvečate pravilni prehrani, ker njena kakovost močno 
vpliva na potek nosečnosti in sam porod, hkrati pa je dejavnik, na 
katerega lahko vplivate in ga spremenite.

Magnezij za zdravo nosečnost 
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Zakaj je pomembno, da smo 
aktivni vse leto?
Mnogi imajo različne razloge, da 
so čez zimo manj aktivni. Bilo pa bi 
neodgovorno, če bi izbrali pot, ki ne 
vključuje niti malo športnih aktivnosti 
v zimskem obdobju, saj se telo čez zimo, 
če nismo aktivni, napolni s snovmi, 
ki so tudi toksične in nam škodijo. Ne 
smemo biti presenečeni, če po koncu 
zime zbolimo – naše telo je bilo predolgo 
v stanju zimskega spanja, oslabil se je 
naš imunski sistem in s tem obramba 
pred bakterijami ter virusi. Zato je tudi 
v zimskem času treba ohraniti aktivnost. 
Na srečo nam narava in športne dvorane 
ponujajo veliko možnosti za to.

Kje in kako pa se lahko v Športnih 
objektih Maribor obiskovalci 
rekreirajo?
Naši objekti so s pomočjo klubov in 
društev ter njihovih strokovnih delavcev 
na voljo vsem rekreativcem. 
Dvorana Tabor je primerna za košarko, 
odbojko, badminton, kondicijske 
treninge, namizni tenis, kegljanje, fitnes, 
borilne športe in masažo, omogoča pa 
tudi organizacijo različnih prireditev. 
Večnamenska športna dvorana 
ŽŠD Maribor nudi dobre pogoje za 
razgibavanje ob košarki, odbojki in 
badmintonu, v zgornjih prostorih pa 
se ob biljardu lahko zabavate vsak 
dan popoldan ali zvečer. Športni park 
Tabor pokrivajo štiri nogometna in dve 
košarkaški ter po eno igrišče za rokomet 
oziroma mali nogomet ter odbojko. Na 
igriščih je možno brezplačno igrati vse 
od jutra pa do 22. ure, saj so razsvetljena. 
Ledna dvorana je zaprto umetno drsališče, 
kjer vadijo in tekmujejo mariborski 
hokejisti in kegljači na ledu, rekreativci pa 

so vabljeni na drsanje. Mariborski otok je 
edinstveni tip rečnega otoka pri nas. Do 
njega vodi urejena sprehajalna pot ob 
Dravi, obiskovalce pa privabljajo urejeno 
okolje, prijeten ambient in ogrevana 
voda v bazenih. Kopališče Pristan je 
moderno in funkcionalno kopališče z 
olimpijskim in manjšimi bazeni, savnami 
in masažnimi prostori. Primerno je za 
rekreativno vadbo, igro najmlajših in 
sproščeno preživljanje dolgih turobnih 
zimskih dni.
Poleg tega so med objekti še atletski stadion 
Poljane, teniška igrišča v Športnem parku 
Tabor, Hipodrom Kamnica, stadion 
Ljudski vrt, športna dvorana Ljudski vrt 
- Lukna, teniški center in zunanja igrišča.

Med ponudbo ste omenili tudi wellness.
Wellness je danes način življenja. Kadar 
smo v mirnem, tihem prostoru, lahko 
izklopimo vsakdanje misli in težave 
in se osredotočimo na uživanje in 
regeneracijo telesa. Wellness storitve zato 
priporočam vsem, ki bi se radi dobro 
počutili, nekaj naredili za svoje zdravje 
in lažje premagovali vsakodnevni stres. 
Na kopališču Pristan ponujamo savnanje 
(finsko, infra in turško savno), whirlpool, 
mrzli in vroči kneip bazen. Iz savne lahko 
skočite tudi na prijetno tuino ali refleksno 
masažo telesa.

Kaj lahko ponudite obiskovalcem, ki jih 
ne zanima le šport?
Mariborski otok je od jutra do večera 
odprt za vse sprehajalce, ki želijo prosti čas 
preživeti v naravi, v družbi ptic in živali. 
Poleg rekreacije in redne vadbe pa so naši 
športni objekti tudi središče družabnega 
dogajanja v Mariboru – stalnica so ogledi 
vrhunskih športnih dogodkov, koncertov 
in družabnih srečanj.

Telesna aktivnost je del življenja vsakega človeka, ki 
mu je mar za zdravje. V Mariboru velik del ponudbe 
najdete v okviru Športnih objektov Maribor. Kaj vse 
ponujajo in zakaj sta gibanje in skrb za dobro počutje 
pomembna tudi jeseni in pozimi, nam je zaupal Anton 
Knez, direktor Športnih objektov Maribor.

GIBANJE

Za vsakogar nekaj

Anton Knez: »Kakovostno preživljanje prostega časa s športom postaja eno 
od pomembnejših področij v življenju vsakega posameznika. Če pogledamo 
z medicinskega stališča, gibanje in šport prinašata mnogo koristi. Prav zaradi 
navedenega zdravstvenega vidika in zaradi prelepih športnih površin, ki jih 
imamo na razpolago v Mariboru, so v naših objektih dobrodošli vsi.« 
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»Preden vam opišem svoje 
izkušnje, naj vam zaupam, 
da smo vsi v družini precej 
okrogli.  Sama pa sem si želela, 
da bi imela manekensko vitko 
postavo.
Kilogrami so se mi začeli 
kopičiti pri 14-ih. V pasu sem 
bila ozka, mojo postavo pa so 
kazili močni boki in stegna, 
zato sem se od 15. do 20. leta 
skoraj neprenehoma borila s 
kilogrami.

Preskusila sem čisto vse
Pri 21-ih sem se poročila in 
postala gospodinja. Sprva mi 
je bilo to všeč, toda ker sem 
vse manj zahajala med ljudi, 
sem začela postajati slabe 
volje, ki sem jo preganjala s 
hrano – sendviči in piškoti. 
Začela sem se rediti in kmalu 
si nisem več upala obleči hlač, 
kaj šele kopalk. 

Dve leti kasneje sem tehtala 
71 kilogramov. Začela sem 
se strogo odrekati hrani in 
vsakokrat izgubila od dva do 
tri kilograme, a le za nekaj dni. 
Poiskala sem tudi zdravniško 
pomoč, vendar so mi tablete 
za občutek sitosti povzročale 
slabost in zaradi njih nisem 
mogla spati, kilogramov pa 
nisem izgubila.

Tako ne gre več
Bila sem že obupana in sem 
se za vsako ceno izogibala, da 
bi me kdo videl v spodnjem 
perilu. V revijah sem brala o 
izkušnjah mladih žensk, ki 
so brez slehernega napora, 
zdravil ali diete izgubile 10, 
15 in celo 25 kilogramov, ko 
so pile kavo Café Mince. Če 
je pomagala njim, zakaj ne bi 
tudi meni? Poslala sem sms-
sporočilo na številko iz oglasa 
in naročila Café Mince. 

Dolgo pričakovana izguba 
telesne mase s Café Mince
Kava Café Mince se mi je 
zazdela zanimiva. Vzela sem 
v roke prospekt in prebrala, 
da je to  kakovostna naravna 
kava, ki jo lahko pijem 
enkrat ali dvakrat na dan in 
tako izgubljam kilograme. 
Če z rezultatom ne bi bila 
popolnoma zadovoljna, bi 
mi povrnili ves denar, razen 
poštnine in stroškov embalaže.

V 21 dneh sem 
izgubila 11 kilogramov
Café Mince ima močno aromo 
s komaj opazno kiselkastim 
priokusom. V skodelico 
stresem vsebino vrečke, 
dolijem toplo vodo, dodam 
žličko sladkorja in prilijem 
malo posnetega mleka. 
V prvih dveh dneh sem 
izgubila en kilogram, v dveh 
tednih pa osem kilogramov, 
brez napora, diet ali tablet, 
čeprav sem si privoščila vse, 
kar rada jem. 
Kmalu so mojo vitkejšo 
postavo opazili tudi drugi. 
Bilo je res čudovito, spet sem 
postala dobre volje, nisem se 
več hitro ujezila in veselilo me 
je cel kup stvari.
Tretji teden sem z lahkoto 
izgubila še tri kilograme. Z 
vsako skodelico Café Mince so 
se mi krepili  samozavest, volja 
in upanje. Nenasitni apetit in 
utrujenost sta izginila, jedla 
pa sem lahko vse, kar mi je 
teknilo.  

Ko sem po šestih tednih spet 
stopila na tehtnico, sem komaj 
verjela: brez kakršne koli diete 
sem izgubila 19 kilogramov! 

Odtlej je minilo že leto 
dni, namesto prejšnjih 71 
kilogramov jih zdaj tehtam 
52, zredila pa se nisem niti po 
rojstvu sina.  

Café Mince lahko naročite z sms-sporočilom na številki  070/811-811* ali po elektronski pošti: 
globaltop.si@gmail.com, pri čemer navedite kodo izdelka, ceno, svoje ime in priimek, 
poštno številko, polni naslov in kodo kupona 11/1.
* Cena poslanega in prejetega sms-sporočila je enaka ceni navadnega sms, kot jo zaračunava vaš mobilni operater.

Pred to presenetljivo izkušnjo sem pri 167 centimetrih 
tehtala 71 kilogramov. Vedela sem, da je to preveč, toda po 
tem, ko raznorazne metode za zmanjšanje telesne mase niso 
zalegle, sem izgubila sleherno upanje. Zdaj pa se mi nikoli 
več ne bo treba odpovedovati nečemu, kar imam rada! Rada 
si privoščim skodelico močne dišeče kave slastne arome, 
rada pojem, rada kuham in rada se pogovarjam s svojimi 
otroki. Mož še kar ne verjame, da sem brez slehernega 
napora izgubila 19 kilogramov! Vem, da zdaj lahko na novo 
zaživim. In moja hčerkica mi je podarila to veselo risbico: 

Za naročilo Café Mince pošljite ta 
kupon na naslov: GLOBALTOP, 
d. o. o., Ljubljanska cesta 12 f, 
1236 Trzin 

Enotedenska kura
• koda izdelka KM01
IZGUBA 3-5 KG oz.

1 konfekcijska številka manj
Cena: 29** EUR

NAROČAM:

Dvotedenska kura
- koda izdelka KM02
IZGUBA 5-9 KG oz.

2 konfekcijski številki manj
Cena: 39** EUR

Tritedenska kura
- koda izdelka KM03
IZGUBA 10-15 KG oz.

3 konfekcijska številka manj
Cena: 49** EUR

Štiritedenska kura
- koda izdelka KM04
IZGUBA VEČ KOT 15 

KG oz.
4 konfekcijska številka manj
Cena: 59** EUR
Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:

Telefon:

**V ceni ni zajeta provizija za 
nakazilo odkupnega zneska                                                                                                                                           

Izkušnja Tatjane Nagijeve: »V samo šestih tednih sem izgubila 19 
kilogramov in se od takrat v letu dni nisem zredila niti za sto gramov.«

Garancija »zadovoljstvo ali vračilo denarja«: kava Café Mince je učinkovala pri več kot 90 odstotkih oseb. Če s Café Mince iz kakršnega koli razloga ne boste zadovoljni, nam lahko v dveh tednih 
vrnete eno odprto ali eno polprazno embalažo in druge nepoškodovane. Takoj vam bomo nakazali denar na vaš TRR, razen poštnine in stroškov embalaže.

Kupcem, ki bi želeli naročiti večjo količino Café Mince zase in za svoje prijatelje, priznamo popust. Za ceno lahko povprašate na zgoraj navedenem elektronskem naslovu. 

Bolj podrobno o Café Mince 
lahko preberete na naši spletni 
strani 

www.cafemince.eu

Koda 
kupona: 
11/1

Jedla sem vse, kar imam 
rada, in izgubila kilograme



Zakaj je pomembno, da smo 
aktivni vse leto?
Mnogi imajo različne razloge, da 
so čez zimo manj aktivni. Bilo pa bi 
neodgovorno, če bi izbrali pot, ki ne 
vključuje niti malo športnih aktivnosti 
v zimskem obdobju, saj se telo čez zimo, 
če nismo aktivni, napolni s snovmi, 
ki so tudi toksične in nam škodijo. Ne 
smemo biti presenečeni, če po koncu 
zime zbolimo – naše telo je bilo predolgo 
v stanju zimskega spanja, oslabil se je 
naš imunski sistem in s tem obramba 
pred bakterijami ter virusi. Zato je tudi 
v zimskem času treba ohraniti aktivnost. 
Na srečo nam narava in športne dvorane 
ponujajo veliko možnosti za to.

Kje in kako pa se lahko v Športnih 
objektih Maribor obiskovalci 
rekreirajo?
Naši objekti so s pomočjo klubov in 
društev ter njihovih strokovnih delavcev 
na voljo vsem rekreativcem. 
Dvorana Tabor je primerna za košarko, 
odbojko, badminton, kondicijske 
treninge, namizni tenis, kegljanje, fitnes, 
borilne športe in masažo, omogoča pa 
tudi organizacijo različnih prireditev. 
Večnamenska športna dvorana 
ŽŠD Maribor nudi dobre pogoje za 
razgibavanje ob košarki, odbojki in 
badmintonu, v zgornjih prostorih pa 
se ob biljardu lahko zabavate vsak 
dan popoldan ali zvečer. Športni park 
Tabor pokrivajo štiri nogometna in dve 
košarkaški ter po eno igrišče za rokomet 
oziroma mali nogomet ter odbojko. Na 
igriščih je možno brezplačno igrati vse 
od jutra pa do 22. ure, saj so razsvetljena. 
Ledna dvorana je zaprto umetno drsališče, 
kjer vadijo in tekmujejo mariborski 
hokejisti in kegljači na ledu, rekreativci pa 

so vabljeni na drsanje. Mariborski otok je 
edinstveni tip rečnega otoka pri nas. Do 
njega vodi urejena sprehajalna pot ob 
Dravi, obiskovalce pa privabljajo urejeno 
okolje, prijeten ambient in ogrevana 
voda v bazenih. Kopališče Pristan je 
moderno in funkcionalno kopališče z 
olimpijskim in manjšimi bazeni, savnami 
in masažnimi prostori. Primerno je za 
rekreativno vadbo, igro najmlajših in 
sproščeno preživljanje dolgih turobnih 
zimskih dni.
Poleg tega so med objekti še atletski stadion 
Poljane, teniška igrišča v Športnem parku 
Tabor, Hipodrom Kamnica, stadion 
Ljudski vrt, športna dvorana Ljudski vrt 
- Lukna, teniški center in zunanja igrišča.

Med ponudbo ste omenili tudi wellness.
Wellness je danes način življenja. Kadar 
smo v mirnem, tihem prostoru, lahko 
izklopimo vsakdanje misli in težave 
in se osredotočimo na uživanje in 
regeneracijo telesa. Wellness storitve zato 
priporočam vsem, ki bi se radi dobro 
počutili, nekaj naredili za svoje zdravje 
in lažje premagovali vsakodnevni stres. 
Na kopališču Pristan ponujamo savnanje 
(finsko, infra in turško savno), whirlpool, 
mrzli in vroči kneip bazen. Iz savne lahko 
skočite tudi na prijetno tuino ali refleksno 
masažo telesa.

Kaj lahko ponudite obiskovalcem, ki jih 
ne zanima le šport?
Mariborski otok je od jutra do večera 
odprt za vse sprehajalce, ki želijo prosti čas 
preživeti v naravi, v družbi ptic in živali. 
Poleg rekreacije in redne vadbe pa so naši 
športni objekti tudi središče družabnega 
dogajanja v Mariboru – stalnica so ogledi 
vrhunskih športnih dogodkov, koncertov 
in družabnih srečanj.

Telesna aktivnost je del življenja vsakega človeka, ki 
mu je mar za zdravje. V Mariboru velik del ponudbe 
najdete v okviru Športnih objektov Maribor. Kaj vse 
ponujajo in zakaj sta gibanje in skrb za dobro počutje 
pomembna tudi jeseni in pozimi, nam je zaupal Anton 
Knez, direktor Športnih objektov Maribor.

GIBANJE

Za vsakogar nekaj

Anton Knez: »Kakovostno preživljanje prostega časa s športom postaja eno 
od pomembnejših področij v življenju vsakega posameznika. Če pogledamo 
z medicinskega stališča, gibanje in šport prinašata mnogo koristi. Prav zaradi 
navedenega zdravstvenega vidika in zaradi prelepih športnih površin, ki jih 
imamo na razpolago v Mariboru, so v naših objektih dobrodošli vsi.« 
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»Preden vam opišem svoje 
izkušnje, naj vam zaupam, 
da smo vsi v družini precej 
okrogli.  Sama pa sem si želela, 
da bi imela manekensko vitko 
postavo.
Kilogrami so se mi začeli 
kopičiti pri 14-ih. V pasu sem 
bila ozka, mojo postavo pa so 
kazili močni boki in stegna, 
zato sem se od 15. do 20. leta 
skoraj neprenehoma borila s 
kilogrami.

Preskusila sem čisto vse
Pri 21-ih sem se poročila in 
postala gospodinja. Sprva mi 
je bilo to všeč, toda ker sem 
vse manj zahajala med ljudi, 
sem začela postajati slabe 
volje, ki sem jo preganjala s 
hrano – sendviči in piškoti. 
Začela sem se rediti in kmalu 
si nisem več upala obleči hlač, 
kaj šele kopalk. 

Dve leti kasneje sem tehtala 
71 kilogramov. Začela sem 
se strogo odrekati hrani in 
vsakokrat izgubila od dva do 
tri kilograme, a le za nekaj dni. 
Poiskala sem tudi zdravniško 
pomoč, vendar so mi tablete 
za občutek sitosti povzročale 
slabost in zaradi njih nisem 
mogla spati, kilogramov pa 
nisem izgubila.

Tako ne gre več
Bila sem že obupana in sem 
se za vsako ceno izogibala, da 
bi me kdo videl v spodnjem 
perilu. V revijah sem brala o 
izkušnjah mladih žensk, ki 
so brez slehernega napora, 
zdravil ali diete izgubile 10, 
15 in celo 25 kilogramov, ko 
so pile kavo Café Mince. Če 
je pomagala njim, zakaj ne bi 
tudi meni? Poslala sem sms-
sporočilo na številko iz oglasa 
in naročila Café Mince. 

Dolgo pričakovana izguba 
telesne mase s Café Mince
Kava Café Mince se mi je 
zazdela zanimiva. Vzela sem 
v roke prospekt in prebrala, 
da je to  kakovostna naravna 
kava, ki jo lahko pijem 
enkrat ali dvakrat na dan in 
tako izgubljam kilograme. 
Če z rezultatom ne bi bila 
popolnoma zadovoljna, bi 
mi povrnili ves denar, razen 
poštnine in stroškov embalaže.

V 21 dneh sem 
izgubila 11 kilogramov
Café Mince ima močno aromo 
s komaj opazno kiselkastim 
priokusom. V skodelico 
stresem vsebino vrečke, 
dolijem toplo vodo, dodam 
žličko sladkorja in prilijem 
malo posnetega mleka. 
V prvih dveh dneh sem 
izgubila en kilogram, v dveh 
tednih pa osem kilogramov, 
brez napora, diet ali tablet, 
čeprav sem si privoščila vse, 
kar rada jem. 
Kmalu so mojo vitkejšo 
postavo opazili tudi drugi. 
Bilo je res čudovito, spet sem 
postala dobre volje, nisem se 
več hitro ujezila in veselilo me 
je cel kup stvari.
Tretji teden sem z lahkoto 
izgubila še tri kilograme. Z 
vsako skodelico Café Mince so 
se mi krepili  samozavest, volja 
in upanje. Nenasitni apetit in 
utrujenost sta izginila, jedla 
pa sem lahko vse, kar mi je 
teknilo.  

Ko sem po šestih tednih spet 
stopila na tehtnico, sem komaj 
verjela: brez kakršne koli diete 
sem izgubila 19 kilogramov! 

Odtlej je minilo že leto 
dni, namesto prejšnjih 71 
kilogramov jih zdaj tehtam 
52, zredila pa se nisem niti po 
rojstvu sina.  

Café Mince lahko naročite z sms-sporočilom na številki  070/811-811* ali po elektronski pošti: 
globaltop.si@gmail.com, pri čemer navedite kodo izdelka, ceno, svoje ime in priimek, 
poštno številko, polni naslov in kodo kupona 11/1.
* Cena poslanega in prejetega sms-sporočila je enaka ceni navadnega sms, kot jo zaračunava vaš mobilni operater.

Pred to presenetljivo izkušnjo sem pri 167 centimetrih 
tehtala 71 kilogramov. Vedela sem, da je to preveč, toda po 
tem, ko raznorazne metode za zmanjšanje telesne mase niso 
zalegle, sem izgubila sleherno upanje. Zdaj pa se mi nikoli 
več ne bo treba odpovedovati nečemu, kar imam rada! Rada 
si privoščim skodelico močne dišeče kave slastne arome, 
rada pojem, rada kuham in rada se pogovarjam s svojimi 
otroki. Mož še kar ne verjame, da sem brez slehernega 
napora izgubila 19 kilogramov! Vem, da zdaj lahko na novo 
zaživim. In moja hčerkica mi je podarila to veselo risbico: 

Za naročilo Café Mince pošljite ta 
kupon na naslov: GLOBALTOP, 
d. o. o., Ljubljanska cesta 12 f, 
1236 Trzin 

Enotedenska kura
• koda izdelka KM01
IZGUBA 3-5 KG oz.

1 konfekcijska številka manj
Cena: 29** EUR

NAROČAM:

Dvotedenska kura
- koda izdelka KM02
IZGUBA 5-9 KG oz.

2 konfekcijski številki manj
Cena: 39** EUR

Tritedenska kura
- koda izdelka KM03
IZGUBA 10-15 KG oz.

3 konfekcijska številka manj
Cena: 49** EUR

Štiritedenska kura
- koda izdelka KM04
IZGUBA VEČ KOT 15 

KG oz.
4 konfekcijska številka manj
Cena: 59** EUR
Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:

Telefon:

**V ceni ni zajeta provizija za 
nakazilo odkupnega zneska                                                                                                                                           

Izkušnja Tatjane Nagijeve: »V samo šestih tednih sem izgubila 19 
kilogramov in se od takrat v letu dni nisem zredila niti za sto gramov.«

Garancija »zadovoljstvo ali vračilo denarja«: kava Café Mince je učinkovala pri več kot 90 odstotkih oseb. Če s Café Mince iz kakršnega koli razloga ne boste zadovoljni, nam lahko v dveh tednih 
vrnete eno odprto ali eno polprazno embalažo in druge nepoškodovane. Takoj vam bomo nakazali denar na vaš TRR, razen poštnine in stroškov embalaže.

Kupcem, ki bi želeli naročiti večjo količino Café Mince zase in za svoje prijatelje, priznamo popust. Za ceno lahko povprašate na zgoraj navedenem elektronskem naslovu. 

Bolj podrobno o Café Mince 
lahko preberete na naši spletni 
strani 

www.cafemince.eu

Koda 
kupona: 
11/1

Jedla sem vse, kar imam 
rada, in izgubila kilograme



Spoštovani!

Opazila sem vašo “zavarovalniško” rubriko in vam pišem zaradi tega, ker 
neskončno dolgo čakam na zdravljenje. Stara sem 30 let in lani jeseni sem 
grdo padla s kolesom ter si poškodovala koleno. Najprej sem obiskala 
svojega zdravnika in dobila napotnico za dodatne preiskave pri ortopedu. 
Skoraj nisem mogla verjeti, da so me naročili šele čez tri mesece. Ampak 
tudi takrat nisem opravila vsega! Potem sem namreč morala še polna dva 
meseca čakati na magnetno resonanco. Izvide sem prejela pet mesecev po 
poškodbi. Slike so pokazale, da potrebujem fizioterapijo. In smo spet pri 
čakanju. Ko sem se hotela naročiti na fizioterapijo, sem ugotovila najprej 
to, da ti sploh ne povejo niti približnega datuma, kdaj boš prišel na vrsto, 
ampak ti naročijo, da pošlji napotnico, datum pa ti določijo ne glede na to, 
ali imaš takrat načrtovan dopust ali službene obveznosti. Red je red in tu 
se ni dalo prav nič narediti. Ugotovila sem, da bom morala na fizioterapijo 
čakati še štiri mesece. Moje koleno je še vedno malo otečeno, trdo in 
seveda boleče, tako da težko hodim, namesto s kolesom pa se vozim v 
službo z avtom. Jasno mi je, da so v bolnišnici čakalne vrste, ampak vse 
to čakanje se mi zdi absolutno predolgo. Koleno me boli po malem od 
jutra do večera, včasih pa so bolečine hujše. Zanima me, ali mi lahko 
priporočite kakšno zavarovanje, ki bi prišlo v poštev zame in bi mi na 
primer omogočilo fizioterapijo kaj prej? Pa še to. Verjetno zdaj zavarovanja 
ne bom mogla skleniti, ker sem se že poškodovala. Razmišljam pa o tem, 
da bi v prihodnje prej poskrbela za to – morda bi s pomočjo zavarovanja 
prišla do cenejše ali pa vsaj hitrejše možnosti za preglede in fizioterapijo? 
Prosim vas za odgovor in vas lepo pozdravljam.

Anja iz Ljubljane

Spoštovana Anja,

verjamemo, da vam ni prijetno in da ste 
kar malo razočarani ter nestrpni zaradi 
čakalnih dob. Žal pa se s podobnimi težavami 
srečuje mnogo Slovencev. V sedanjem 
sistemu javnega zdravstva so čakalne dobe 
za specialistične preglede različno dolge. 
Vsekakor pa so za vsakogar, ki trpi bolečine 
in ga skrbi za izid zdravljenja, še posebno 
neprijetne. Čakalne dobe so ponekod tudi po 
več mesecev, kar ne nazadnje lahko poslabša 
možnost hitrega in uspešnega okrevanja. Po 
drugi strani so samoplačniški pregledi in 
preiskave za marsikoga tudi predragi. Če bi 
se odločili za obisk samoplačniške ambulante, 
bi za pregled pri specialistu ortopedu odšteli 
približno 70 evrov, za slikanje z magnetno 
resonanco pa približno 270 evrov. Če k temu 
prištejemo še nekaj samoplačniških zdravil 
(na beli recept), na primer za 40 evrov, in 
fizioterapijo za hitrejše okrevanje (nadaljnjih 
300 evrov), je to skupaj že  690 evrov.
Kot ste že sami ugotovili, zdaj ne morete 

skleniti zavarovanja, da bi se izognili 
stroškom za zdravljenje poškodovanega 
kolena. Preostane vam samo, da počakate 
ali se odločite za samoplačniško fizioterapijo 
in tako na vrsto pridete prej. Sicer bi pri 
nas (seveda pred poškodbo) lahko sklenili 
zavarovanje, s katerim bi se izognili vsem 
tem stroškom, predvsem pa bi prišli na vrsto 
v samoplačniških ambulantah veliko prej. 
Pri tem ne bi “preskakovali” vrste, ampak 
bi stroške samoplačniških ambulant in 
zdravil namesto vas plačala zavarovalnica. 
Na vrsto bi prišli kot samoplačnik in prek 
brezplačne številke zdravstvene asistence bi 
vas usmerili k specialistu, ki ima najkrajšo 
čakalno dobo. Takšno zavarovanje (tako 
imenovano paketno zavarovanje Specialisti 
in zdravila) ni novo, v zadnjem času pa 
smo ga posodobili in prilagodili potrebam 
ter povpraševanju. Zavarovanje Specialisti 
in zdravila krije stroške samoplačniških 
specialističnih pregledov, diagnostičnih 
in laboratorijskih preiskav, fizioterapijo in 
posege v ambulanti, za katere je čakalna doba 

v javnem zdravstvenem sistemu daljša od treh 
tednov. Z zavarovanjem za zdravila pa so kriti 
tudi stroški zdravil, ki jih zdravnik predpiše 
na beli recept, ter stroški doplačil za dražja, 
originalna zdravila. Zavarovanje Specialisti 
in zdravila bi lahko sklenili že za 9,6 evra 
mesečno, še bolj pomembno za vas pa je, da 
bi bili (v samoplačniških ambulantah) na vrsti 
veliko prej. V nekaj dneh po poškodbi kolena 
bi bili že naročeni na pregled pri specialistu 
ortopedu in opravili bi magnetno resonanco 
ter fizioterapijo. Vse to vam uredimo z 
zdravstveno asistenco AS. Zavarovanje bi 
v celoti krilo vse naštete stroške in stroške 
zdravil, ki bi vam jih specialist predpisal, ter 
stroške fizioterapevtskih storitev. 

Želim vam uspešno okrevanje in vas lepo 
pozdravljam.

Maja Ban, 
strokovna sodelavka za zavarovalstvo, 
Adriatic Slovenica
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IZOGNITE SE 
DOLGI ČAKALNI 
DOBI

Neskončni tedni in meseci čakanja na specialistični pregled in zdravljenje po poškodbi so za vsakogar 
silno neprijetni. Bralka Anja in Ljubljane nam je v pismu opisala svojo neprijetno izkušnjo, zanima pa jo 
tudi, kaj lahko stori, da bo čas čakanja na pregled po poškodbi v prihodnje krajši.

Več informacij na www.adriatic-slovenica.si in 080 11 10. 

Sponzor svetovalnice je Adriatic SlovenicaSVETOVALNICA



Spoštovani!

Opazila sem vašo “zavarovalniško” rubriko in vam pišem zaradi tega, ker 
neskončno dolgo čakam na zdravljenje. Stara sem 30 let in lani jeseni sem 
grdo padla s kolesom ter si poškodovala koleno. Najprej sem obiskala 
svojega zdravnika in dobila napotnico za dodatne preiskave pri ortopedu. 
Skoraj nisem mogla verjeti, da so me naročili šele čez tri mesece. Ampak 
tudi takrat nisem opravila vsega! Potem sem namreč morala še polna dva 
meseca čakati na magnetno resonanco. Izvide sem prejela pet mesecev po 
poškodbi. Slike so pokazale, da potrebujem fizioterapijo. In smo spet pri 
čakanju. Ko sem se hotela naročiti na fizioterapijo, sem ugotovila najprej 
to, da ti sploh ne povejo niti približnega datuma, kdaj boš prišel na vrsto, 
ampak ti naročijo, da pošlji napotnico, datum pa ti določijo ne glede na to, 
ali imaš takrat načrtovan dopust ali službene obveznosti. Red je red in tu 
se ni dalo prav nič narediti. Ugotovila sem, da bom morala na fizioterapijo 
čakati še štiri mesece. Moje koleno je še vedno malo otečeno, trdo in 
seveda boleče, tako da težko hodim, namesto s kolesom pa se vozim v 
službo z avtom. Jasno mi je, da so v bolnišnici čakalne vrste, ampak vse 
to čakanje se mi zdi absolutno predolgo. Koleno me boli po malem od 
jutra do večera, včasih pa so bolečine hujše. Zanima me, ali mi lahko 
priporočite kakšno zavarovanje, ki bi prišlo v poštev zame in bi mi na 
primer omogočilo fizioterapijo kaj prej? Pa še to. Verjetno zdaj zavarovanja 
ne bom mogla skleniti, ker sem se že poškodovala. Razmišljam pa o tem, 
da bi v prihodnje prej poskrbela za to – morda bi s pomočjo zavarovanja 
prišla do cenejše ali pa vsaj hitrejše možnosti za preglede in fizioterapijo? 
Prosim vas za odgovor in vas lepo pozdravljam.

Anja iz Ljubljane

Spoštovana Anja,

verjamemo, da vam ni prijetno in da ste 
kar malo razočarani ter nestrpni zaradi 
čakalnih dob. Žal pa se s podobnimi težavami 
srečuje mnogo Slovencev. V sedanjem 
sistemu javnega zdravstva so čakalne dobe 
za specialistične preglede različno dolge. 
Vsekakor pa so za vsakogar, ki trpi bolečine 
in ga skrbi za izid zdravljenja, še posebno 
neprijetne. Čakalne dobe so ponekod tudi po 
več mesecev, kar ne nazadnje lahko poslabša 
možnost hitrega in uspešnega okrevanja. Po 
drugi strani so samoplačniški pregledi in 
preiskave za marsikoga tudi predragi. Če bi 
se odločili za obisk samoplačniške ambulante, 
bi za pregled pri specialistu ortopedu odšteli 
približno 70 evrov, za slikanje z magnetno 
resonanco pa približno 270 evrov. Če k temu 
prištejemo še nekaj samoplačniških zdravil 
(na beli recept), na primer za 40 evrov, in 
fizioterapijo za hitrejše okrevanje (nadaljnjih 
300 evrov), je to skupaj že  690 evrov.
Kot ste že sami ugotovili, zdaj ne morete 

skleniti zavarovanja, da bi se izognili 
stroškom za zdravljenje poškodovanega 
kolena. Preostane vam samo, da počakate 
ali se odločite za samoplačniško fizioterapijo 
in tako na vrsto pridete prej. Sicer bi pri 
nas (seveda pred poškodbo) lahko sklenili 
zavarovanje, s katerim bi se izognili vsem 
tem stroškom, predvsem pa bi prišli na vrsto 
v samoplačniških ambulantah veliko prej. 
Pri tem ne bi “preskakovali” vrste, ampak 
bi stroške samoplačniških ambulant in 
zdravil namesto vas plačala zavarovalnica. 
Na vrsto bi prišli kot samoplačnik in prek 
brezplačne številke zdravstvene asistence bi 
vas usmerili k specialistu, ki ima najkrajšo 
čakalno dobo. Takšno zavarovanje (tako 
imenovano paketno zavarovanje Specialisti 
in zdravila) ni novo, v zadnjem času pa 
smo ga posodobili in prilagodili potrebam 
ter povpraševanju. Zavarovanje Specialisti 
in zdravila krije stroške samoplačniških 
specialističnih pregledov, diagnostičnih 
in laboratorijskih preiskav, fizioterapijo in 
posege v ambulanti, za katere je čakalna doba 

v javnem zdravstvenem sistemu daljša od treh 
tednov. Z zavarovanjem za zdravila pa so kriti 
tudi stroški zdravil, ki jih zdravnik predpiše 
na beli recept, ter stroški doplačil za dražja, 
originalna zdravila. Zavarovanje Specialisti 
in zdravila bi lahko sklenili že za 9,6 evra 
mesečno, še bolj pomembno za vas pa je, da 
bi bili (v samoplačniških ambulantah) na vrsti 
veliko prej. V nekaj dneh po poškodbi kolena 
bi bili že naročeni na pregled pri specialistu 
ortopedu in opravili bi magnetno resonanco 
ter fizioterapijo. Vse to vam uredimo z 
zdravstveno asistenco AS. Zavarovanje bi 
v celoti krilo vse naštete stroške in stroške 
zdravil, ki bi vam jih specialist predpisal, ter 
stroške fizioterapevtskih storitev. 

Želim vam uspešno okrevanje in vas lepo 
pozdravljam.

Maja Ban, 
strokovna sodelavka za zavarovalstvo, 
Adriatic Slovenica
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IZOGNITE SE 
DOLGI ČAKALNI 
DOBI

Neskončni tedni in meseci čakanja na specialistični pregled in zdravljenje po poškodbi so za vsakogar 
silno neprijetni. Bralka Anja in Ljubljane nam je v pismu opisala svojo neprijetno izkušnjo, zanima pa jo 
tudi, kaj lahko stori, da bo čas čakanja na pregled po poškodbi v prihodnje krajši.

Več informacij na www.adriatic-slovenica.si in 080 11 10. 

Sponzor svetovalnice je Adriatic SlovenicaSVETOVALNICA



Diete, ki temeljijo na znižanem kalorijskem 
vnosu, lahko ločimo na nizkoenergijske 
diete (800–1.200 kilokalorij na dan) in zelo 
nizkoenergijske diete (< 800 kilokalorij na dan). 
Zadnje trajajo le od nekaj tednov do mesecev, 
lahko potekajo pod zdravniškim nadzorom in 
so primerne za ljudi z indeksom telesne mase 
(ITM) višjim od 30, ki jim kljub spremembi 
prehranjevanja in telesni vadbi ni uspelo shujšati.

Zelo nizkoenergijske diete 
se lahko poslužujejo tudi 
posamezniki z ITM med 27 in 
30, vendar le, ko jih že pestijo 
dodatni bolezenski znaki 
kot posledica prekomerne 
telesne teže. So kratkoročne in 
omogočajo hitro izgubo teže, 
tudi do 2,5 kilograma na teden. 
Vso hrano uživamo v obliki 
polnovrednih nadomestkov 
obroka, paziti pa moramo, 
da so primerno osnovani. 
Večina izdelkov ni primernih 
za zelo nizkoenergijsko dieto 
(uporabljamo jih lahko le za 
nadomestitev od enega do dveh 
obrokov dnevno), 
saj ne vsebujejo vseh 
potrebnih hranil. 
»Takšen izdelek mora 
vsebovati najmanj 50 
gramov beljakovin, 
50 gramov ogljikovih 
hidratov, 10 gramov 
vlaknin, pa tudi 
esencialne maščobne 
kisline, vitamine in 
minerale,« opozarja 
Ana Kroflič, mag. farm.

Nupo je prvi prehranski 
nadomestek pri nas, ki je 
primeren za uživanje v zelo 
nizkoenergijski dieti. S 
šestimi porcijami dnevno z 
njim pokrijemo vse potrebe 

organizma po beljakovinah, 
vlakninah, vitaminih, mine-
ralih, omega-3 nenasičenih 
maščobnih kislinah, vlakninah 
in energiji ob priporočenem 
razmerju potrebnih hranil. Ana 
Kroflič, mag. farm., poudarja, 
da zelo nizkoenergijsko dieto 
odlikujejo številni pozitivni 
učinki na organizem: »Z njo 
lahko hitro in močno izboljšamo 
bolezenska stanja, povezana s 
prekomerno telesno težo, kot so 
diabetes tipa 2, povišan krvni 
tlak in povišan holesterol.« 
Takšne diete potekajo pod 
nadzorom zdravnika, saj lahko 

osebni zdravnik le 
na ta način ustrezno 
hitro prilagaja odmer-
ke zdravil. 

V izbranih lekarnah, 
specializiranih trgo-
vinah, salonih za 
oblikovanje telesa in 
prodajalnah Drogerie 
Markt po Sloveniji 
vam je na voljo posvet 

s svetovalko (več o tem na www.
facebook.com/Nupolife.si). S 
prehrano Nupo je naredilo nov 
začetek v življenju več tisoč 
Slovenk in Slovencev, med 
njimi tudi Špela Grošelj, Nina 
Maurovič, Jerica Zupan, Miha 
Deželak in drugi.

Učinkovito, preprosto in zdravo 
v boj z odvečnimi kilogrami!” 

MIHA PREJ... ...in miha potem

Ko slišimo ime STEVIA, si predstavljamo v prvi vrsti naravna 
sladila na osnovi stevie, v drugi vrsti pa tudi razne izdelke, ki 
vsebujejo sladilo na osnovi STEVIE. Zelo malokrat ali skoraj 
nikoli pa ne pomislimo, da sama STEVIA bodisi kot sladilo 
bodisi kot dodatek v izdelku ni dovolj. Na kaj pozabljamo? 
Pozabljamo na tip izvlečka stevie, ki ga izdelek vsebuje, predvsem 
pa na to, kako kakovosten je izdelek in koliko izvlečka stevie 
vsebuje. Če se omejimo samo na prvinski izdelek stevie – sladilo, 
je treba biti pozoren, iz katerega dela rastline prihaja izvleček 
in kakšne dodatke vsebuje. Pomembno je predvsem, kolikšno 
vsebnost stevie oziroma kakšno vrednost TSG (skupna vsebnost 
glikozidov) vsebuje. 

Ni vsako sladilo iz 
stevie, sladilo iz stevie 

Kaj STEVIA sploh je? To 
je rastlina, grmiček iz vrste 
krizantem, ki prihaja iz 
Južne Amerike, bolj točno iz 
Paragvaja. Tam najdemo tudi 
največ nasadov te rastline. 
Domačini jo imenujejo tudi 
Ka’a He’e, kar pomeni sladka zel. 
Za slajenje in tudi v zdravstvene 
namene se uporablja že več sto 
let. Danes jo najdemo skorajda 
na vseh celinah, saj so bili njeni 
pozitivni učinki sprejeti domala 
povsod. Za izdelavo sladila na 
osnovi stevie se uporabljajo 
predvsem lističi, ki so v surovi 
obliki tudi do 30-krat slajši 
od klasičnega sladkorja. 
S posebnim procesom od 
očiščevanja, koncentracije, 
sušenja do ponovnega 
raztapljanja in kristalizacije 
izločimo in izoliramo najslajše 
dele listov, ki jih imenujemo 
Reb A ali steviol glikozid. Reb 
A je dejansko najčistejši element 
naravnih spojin v listih stevie. 
Meša se lahko z naravnimi 
okusi in drugimi naravnimi 
sestavinami. Po vsem procesu 
očiščevanja je Reb A tudi do 
300-krat slajši od klasičnega 
sladkorja, tako da že minimalna 
količina zadošča za bogat in 
sladek nadomestek brez kalorij 
in ogljikovih hidratov ter ne 
vpliva na sladkor v krvi. 
Naslednja pomembna vrednost 
pa je TSG. Ta bi morala biti 
vsaj 90-odstotna ali več, saj to 
pomeni, da kupujemo izdelek z 

visoko čistostjo, brez dodatnih 
nepotrebnih primesi, kot so 
na primer umetna barvila, 
umetni aditivi ali druge 
generične modifikacije. Višja 
je vrednost, čistejši in boljši 
je izdelek. Najboljši izdelki 
imajo visoko vrednost TSG, so 
pH stabilni in imajo dolgi rok 
uporabe. Pomemben podatek 
pri izbiri izdelka je tudi, da je 
potrjen za uporabo v veganski 
prehrani in prehrani košer 
ter da ima seveda certifikat 
JECVA (Certifikat komiteja za 
urejanje prehranskih aditivov). 
Visokokakovostni izdelek 
lahko uživajo vse skupine ljudi 
– od kroničnih bolnikov do 
zdravih ljudi, od nosečnic do 
otrok! Posebno dobrodošel je v 
prehrani diabetikov.

Nakup sladila ni le nakup, 
ampak je tehtna izbira med 
različnimi izdelki na trgu. 
Zanesimo se na naše znanje in 
vedenje o tem produktu! Vedno 
si vzemimo čas in preverimo 
vsaj energetsko vrednost, kjer 
morajo biti vrednosti čim nižje, 
in vsebnost TSG, ki mora biti 
čim višja! Najenostavnejši 
pokazatelj kakovosti pa je 
količina, ki jo potrebujemo, da 
dosežemo enak nivo sladkosti. 
Po navadi se pri napitkih, kot je 
čaj ali kava, menja čajna žlička 
klasičnega sladkorja s polovico 
kavne žličke sladila na osnovi 
stevie.
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Dolge čakalne dobe lahko poslabšajo 
možnost uspešnega okrevanja.

Več na 
strani
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NEGA KOŽE

Privoščite svoji 
koži najboljše

Neodvisna klinična študija. Uporaba dvakrat dnevno – 12 žensk, osem tednov. Trilogy Rosehip Oil Antioxidant+. Strokovna zdravniška razvrstitev.

Jesenski in zimski meseci za kožo pomenijo stres, 
zato je za zdravje in lepoto ključnega pomena 
pravilna nega. Odkrijte novost – šipkovo olje z 
antioksidanti Trilogy Rosehip Oil Antioxidant+.

Suha koža je – ne glede na tip kože – v 
hladnejšem času leta pogosta težava. Veter 
in mrzel zrak zunaj in topel, a popolnoma 
izsušen zrak v ogrevanih prostorih sta razlog, 
da se koža izsuši in razpoka, dobi pust in ovel 
videz, postane raskava na otip in se lušči ali 
neprijetno zateguje.

Preprečimo 
izsušitev kože

Vsem tem nevšečnostim se 
lahko pridružijo še madeži, 
rdečica ali popokane žilice pa 
tudi gubice se rade pojavijo na 
suhi koži, zato je nujno, da jo 
zaščitimo, preden je prepozno. 
Suha koža je lahko tudi posledica 
prekomernega umivanja, 
uporabe napačne kozmetike, 
jemanja nekaterih zdravil in 
stika s koži neprijaznimi snovmi. 
Vas zanima, kako najlažje in 
najbolj učinkovito preprečimo 
nadaljnje izsuševanje?

Vlaženje zraka v ogrevanih 
prostorih
Vlaženje prostorov, ki jih 
ogrevamo, je nujno. Zrak 
lahko vlažimo z vlažilnikom, 
lahko pa na ogrete radiatorje 
postavimo vlažne brisače ali 
posodice z vodo, ki bo izhlapela. 
Tudi sušenje perila na stojalu v 
dnevni sobi ali spalnici prispeva 
k večji vlažnosti, prav tako pa ne 

pozabimo niti na redno zračenje 
prostorov.

Mehanska zaščita pred 
mrazom
Rokavice, šal, visok ovratnik – 
to naj bodo naši spremljevalci 
vsakič, ko gremo ven. Ščitili 
nas bodo pred mrazom, našo 
kožo pa pred izsušitvijo in 
razpokanostjo.

Nega kože s kakovostnimi 
izdelki
Ko izbiramo izdelke za čiščenje 
in nego kože, se prepričajmo, 
da so namenjeni suhi koži. 
Izdelki naj bodo vlažilni (v 
koži ohranjajo vodo), hidrofilni 
(v stiku z vodo tvorijo gel) ali 
hidrofobni (na koži ustvarijo 
sloj, ki preprečuje izhlapevanje 
vode) in naj vsebujejo 
učinkovine, ki prestrukturirajo 
kožne lipide, s čimer okrepijo 
steno rožene plasti.

Besedilo: Manca Kraševec

Edinstvena formula Rosapene™ 
v šipkovem olju Trilogy Rosehip 
Oil Antioxidant+ združuje 
super antioksidanta likopen iz 
paradižnika in fitosterol iz jagod 
acai z esencialnimi maščobnimi 
kislinami iz brusnic in šipkovega 
olja. Likopen je z dvakrat 
bolj učinkovito zmožnostjo 
kljubovanja prostim radikalom 
kot beta karoten eden od 
najmočnejših antioksidantov, ki 
se uporabljajo za nego kože.

Paradižnik, brusnice in jagode 
acai, katerih olja delujejo v 
harmoniji s šipkovim oljem, 
popravljajo nastalo škodo in 
hkrati pomagajo preprečevati 
prezgodnje znake staranja. 
Blažilni ovseni ekstrakt zagotavlja 
občutek razkošnosti satena za 
hitro absorpcijo.

Nove neodvisne klinične študije* 

so pokazale, da Trilogy Rosehip 
Oil Antioxidant+ (šipkovo olje 
antioksidant+) resnično izboljša 
tonus in svetlost kože, gube in 
elastičnost, in sicer:
• svetlost in tonus kože za 75 

odstotkov,
• tanke linije in gube za 33 

odstotkov,
• elastičnost in čvrstost za 25 

odstotkov.

Nega kože danes
Rosehip Oil Antioxidant + je 
močno certificirano organsko 
lepotilno olje, ki združuje 
prednosti super antioksidantov 
in esencialnih maščobnimih 
kislin v formulaciji, zaščiteni kot 
blagovna znamka Rosapene™.

Antioksidanti so bistvena 
sestavina sodobnih izdelkov za 
nego kože, saj so pomoč pri zaščiti 
pred staranjem in poškodbo 

tkiv, ki jih povzročajo prosti 
radikali iz okolja. Onesnaževanje, 
izpostavljenost soncu, prehrana 
in stres so le nekateri od virov 
prostih radikalov, s katerimi se 
srečujemo vsak dan.

Prosti radikali sprožijo 
poslabšanje strukturne podpore 
kože, poškodujejo vlakna 
kolagena in elastina, kar se odraža 
z izgubo elastičnosti, odpornosti 
in prožnosti. Prosti radikali so 
tudi pogosto vzrok za ohlapnost, 
neenakomeren ten kože in tudi 
za hiperpigmentacijo (starostne 
pege).

Antioksidanti ščitijo kožo z 
vezavo prostih radikalov in 
jim preprečujejo vezavo na 
zdrave kožne celice. To pomaga 
zagotoviti integriteto celic in 
spodbujanje zdrave, mladostnejše 
kože.

Napredne naravne sestavine, 
inovativne formule
Deset čudovitih let smo pri 
Trilogy predstavljali izjemne 
prednosti obnavljanja kože 
s certificiranim organskim 
šipkovim oljem (Certified 
Organic Rosehip Oil). Prejšnje 
klinične študije so dokazale 
svojo učinkovitost pri 
zdravljenju brazgotin, strij in 
gub. Novo certificirano organsko 
šipkovo olje z antioksidanti 
(Certified organic Rosehip 
oil Antioxidant+) izkorišča te 
prednosti in dodaja visoko raven 
super antioksidacijske zaščite, 
s čimer dobimo inovativno, 
dokazano učinkovito lepotilno 
olje za današnji svet. Pri Trilogy 
smo vedno osredotočeni na 
doseganje rezultatov s pomočjo 
najsodobnejših naravnih sestavin 
in smo ponosni, da klinični 
dokazi podpirajo naše trditve.



Dolge čakalne dobe lahko poslabšajo 
možnost uspešnega okrevanja.
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Največ mikroorganizmov je v prebavilih, 
na sluznicah rodil in dihal ter na koži in so 
med drugim nujno potrebni za normalno 
prebavo ter obrambo organizma pred 
škodljivimi zunanjimi dejavniki (na primer 
pred vdorom patogenih bakterij iz okolja).

Kandida
Ena od ljudem bolj znanih lastnih gliv je 
prav gotovo Candida albicans. Normalno je 
v telesu v ravnovesju z drugimi prisotnimi 
mikroorganizmi, ki ji med drugim tudi 
preprečujejo, da bi se razbohotila. V stanjih 

zmanjšane odpornosti se lahko Candida 
hitro nekontrolirano razširi, takrat pa 
povzroča številne neprijetnosti. Patogeno 
razrast glive iz rodu Candida imenujemo 
kandidoza (pogosto kar kandida), običajno 
pa je posledica slabih prehranskih navad, 
stresnega življenja ali oslabljenega imunskega 
sistema. Pogosto se kandidoza pojavi tudi 
kot posledica jemanja antibiotikov, ki močno 
vplivajo na človeško mikrofloro. 

Test na kandido
Da bi se prepričali o povečani prisotnosti 

Candide v telesu, lahko opravimo enostaven 
test. Zjutraj na tešče pljunimo v prozoren 
kozarec sveže in čiste vode ter približno 15 
minut opazujmo, kaj se s slino dogaja. Že 
po 10–20 sekundah se lahko iz sline začnejo 
spuščati nitke (podobno pajkovi mreži), 
grudice ali meglice, ki jih povzroča prisotna 
Candida. Zdrava slina ostane brez sprememb 
in plava na površju tudi po daljšem času.

Zdravljenje kandidoze
Glivične okužbe s Candido, ki povzročajo 
blažje težave, lahko vsaj na začetku zdravimo 

KANDIDA

Težave 
povzroča 
razbohotena 
glivica
Tako bakterije kot glive ljudje običajno povezujemo z boleznijo 
in neprijetnimi bolezenskimi znaki. Pa ste vedeli, da naše telo 
gosti tudi nekaj kilogramov dobrih mikroorganizmov, brez 
katerih niti ne bi mogli preživeti? 

Besedilo: Ana Kroflič, mag. farm., 
Lekarnar.com, spletna lekarna

sami. Farmacevt v lekarni nam bo svetoval, 
katero zdravilo brez recepta ali drug pripomoček 
je primeren za zdravljenje oziroma odpravljanje 
razbohotene Candide v prebavilih, okužbe kože, 
nohtov, ustne sluznice, vnetja mehurja, nožnice 
ali moškega spolovila in bo določil okviren čas 
samozdravljenja glede na opisane simptome. Pri 
vseh glivičnih okužbah je izjemno pomembno, 
da zdravljenje izvajamo dosledno in da ga ne 
prekinemo, preden vsi simptomi popolnoma 
ne izginejo. Prav tako je treba ob zdravljenju 
obvezno izvajati vse preventivne ukrepe, ki sicer 
preprečujejo prekomerno razrast glive. Če težave 
v predvidenem času ne bi izzvenele ali bi se še 
stopnjevale, je potreben obisk pri zdravniku.

Dieta ob kandidozi
Uspešno zdravljenje kandidoze v prebavilih je 
povezano s ponovno vzpostavitvijo normalne 
črevesne flore in tako močno odvisno od kislo-
bazičnega ravnovesja v telesu ter okrepitve 
imunskega sistema. Prav neuravnotežena 
prehrana, ki ustvarja vlažno in kislo okolje, je 
pogosto razlog za prekomerno razrast Candide. 
Poleg dolgotrajnega uživanja probiotičnih kultur 
(in v hujših primerih protiglivičnih zdravil, ki jih 
predpiše zdravnik), ki nam pomagajo vzpostaviti 
črevesno mikrofloro, je ključnega pomena pri 
zdravljenju kandidoze tudi ustrezna dieta. Ta 
omejuje uživanje sladkih živil in na splošno 
ogljikovih hidratov (predvsem bele moke), 
kvašenih izdelkov, težke hrane živalskega izvora, 
mleka in večine mlečnih izdelkov, alkoholnih 
pijač in sadja. V času zdravljenja in tudi sicer 
je priporočeno uživati predvsem veliko vode, 

čim več rastlinskih beljakovin, fermentiranih 
mlečnih izdelkov (kislo mleko, jogurt, kefir), 
česna, začimb, kisle repe in zelja ter zelene 
zelenjave (najbolje surove). V omejenih 
količinah lahko uživamo tudi vse vrste jagod, rž, 
oves, ječmen in riž.

Preventivni ukrepi proti 
razbohotenju Candide
S stalno skrbjo za imunski sistem, uravnoteženo 
prehrano z dovolj veliko vsebnostjo prehranskih 
vlaknin ter redno telesno aktivnostjo lahko sami 
močno zmanjšamo dejavnike, ki povzročajo 
nenormalno širjenje sicer stalno prisotne glive 
v našem telesu.  
Predvsem ob in po terapiji s protimikrobnimi 
zdravili (antibiotiki ...) priporočamo še dodaten 
vnos probiotičnih kultur. 
Ker se Candida razmnožuje predvsem v toplem 
in vlažnem okolju, priporočamo zračna in ne 
pretesna oblačila ter redno higieno intimnih 
predelov z za to namenjenimi neagresivnimi 
čistilnimi sredstvi z nizkim pH, ki ne vsebujejo 
dišav in drugih snovi, ki bi lahko dražile sluznico 
ter jo še dodatno izsuševale. Dobro je vedeti, da 
lahko tudi pretirana higiena intimnega področja 
tako rečeno odplavi vaginalno floro in s tem 
omogoči Candidi, da se razbohoti.
Tudi pretesna, nezračna obutev in obutev 
iz sintetike nudita možnost za prekomerno 
razrast in obstoj mikroorganizmov, hkrati pa 
lahko takšna obutev moti prekrvavitev nog in 
poškoduje nohte, kar poveča njihovo ranljivost 
za okužbe. Ni odveč pripomniti, da je za okužbo 
dovolj že le deljenje obutve z osebo, ki ima 
glivice.

Razbohotena Candida največkrat 
povzroča:
• prebavne težave: napihnjenost, pogosta 

driska ali zaprtje, napenjanje, lahko tudi 
bolečine v trebuhu; 

• vaginalna vnetja: srbenje, povečan 
izcedek iz nožnice, ki je bele barve, 
kremaste ali drobljive teksture in brez 
vonja, oteklina, lahko tudi suhost 
nožnice, razpoke in pekoče uriniranje;

• vnetja sečil: pekoč občutek ob uriniranju, 
lahko tudi krvav urin in bolečine v 
predelu mehurja ter

• obolenja ust ter kože in nohtov.

Le v primeru, da Candida pride v krvni 
obtok, je ta lahko smrtno nevarna za 
človeka.
Simptomi kandidoze so zelo različni in 
pogosto nepovezani, zato patogeno razrast 
glive težko diagnosticiramo. Poleg zgoraj 
opisanih težav lahko Candida povzroča 
tudi druge prebavne težave, pogoste 
glavobole, nespečnost, slabo razpoloženje 
in utrujenost, zato je pomembno, da čim 
prej ukrepamo, če posumimo na okužbo s 
Candido.
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Zdravljenje inkontinence
Uhajanje seča oziroma 
urinska inkontinenca je 
nesposobnost kontrole 
mokrenja, pri čemer voda 
nekontrolirano uhaja po 
kapljicah ali v celoti, tudi ko 
jo poskusimo zadržati.

Vzroki za inkontinenco
S staranjem se pojavijo 
določene spremembe, ki 
lahko vplivajo na nastanek 
urinske inkontinence. To 
so zmanjšana elastičnost 
stene mehurja, zmanjšana 
raztezljivost mišice mehurja, 
ki vodi k nepopolnemu 
praznjenju, zmanjšanje 

števila spontanih stiskanj mehurja in druge. Najpomembnejše so 
spremembe pri ženskah, ki nastanejo kot posledica hormonskega 
usihanja. Pomanjkanje estrogenov v postmenopavzalnem obdobju ima 
pomembno vlogo pri nastanku inkontinernce.
Težave z uhajanjem vode imajo lahko tudi mlajše ženske. Pri teh so 
vzroki v slabljenju mišic medeničnega dna kot posledica zaporednih 
porodov ali pa prekomerne telesne teže.
Najpogostejša je stresna inkontinenca. Ta je posledica oslabelosti mišic 
medeničnega dna z nezmožnostjo notranje mišice zapiralke, da ostane 
stisnjena, ko se poveča pritisk v trebuhu (kašljanje, kihanje, smeh, hoja 
po stopnicah, dvigovanje težkih predmetov). Običajno uide manjša 
količina urina.

Zdravljenje z lasersko terapijo
Najnovejša metoda zdravljenja blažjih oblik stresne urinske inkontinence 
je laserska terapija z laserjem Fotona Er:Yag. To je minimalno 
invazivna metoda. Laserska svetloba s toplotnim učinkom povzroči 
krčenje kolagenskih vlaken v sprednji steni nožnice. Zato se spremeni 
elastičnost tkiv nožnice in urogenitalne prepone. Ker pa se mehur drži 
sprednje stene nožnice, se povečana elastičnost tkiv kaže tudi na sečnem 
mehurju. Poenostavljeno povedano, organom, ki so bili prej povešeni, 
vrnemo prvotno anatomsko lego in s tem kontinenco. Poseg upravlja 
specialist ginekolog.

Poslovite se od glivic na nohtih in koži
So se na vaših nohtih ali koži pojavile glivice? Ste jih že poskusili 
odpraviti s kremami in tabletami, pa zadovoljivega učinka ni in ni? 
Ne dovolite, da bi to jesen vaša stopala zaznamovala glivična okužba. 
Uspešno in prijazno rešitev prinaša tretma ClearSteps™.
Fotonin tretma ClearSteps™ je nova, pacientu prijazna metoda za 
odpravljanje glivic oziroma onikomikoze na nohtih. Postopek je 
enostaven in učinkovit, izvaja pa se z laserjem Nd:YAG. Laserska 
svetloba enakomerno pregreva prizadeti noht in skozenj prodira do 
poškodovane kože. S tem so glivice, ki so napadle noht, oslabljene in 
postopoma uničene.

Varno in učinkovito, 
brez stranskih učinkov  
Pregrevanje v globino vse do nohtne 
posteljice stimulira uničenje glivic, 
naravna rast in imunski proces pa 
omogočita obnovitev nohta v prvotno 
stanje. V primerjavi s tradicionalnimi 
metodami zdravljenja glivic se laserska 
svetloba razporedi enakomerno v tkivu in 
ni omejena s kemijsko propustnostjo tkiva, 
kar je značilno za zdravila, ki jih nanašamo 
topično. Druga velika prednost zdravljenja 
z lasersko svetlobo pa je odsotnost 
neželenih hepatoksičnih učinkov, ki jih 
lahko povzročajo oralna zdravila.

Trije preprosti koraki
ClearSteps™ se izvaja v treh preprostih 
korakih.
- Korak 1: Noht se popili, saj je deformiran 
in vraščen, lahko pa je tudi zadebeljen. 
Skozi stanjšan noht je laserski svetlobi 
omogočeno globoko prodiranje.

- Korak 2: Noht je v celoti obdelan z lasersko svetlobo s krožno tehniko 
in rahlim prekrivanjem. Na nohtu se občutai rahlo toploto.
- Korak 3: Z lasersko svetlobo se obdela tudi vso področje nohtne 
posteljice ter področje okoli nohta. Pogosto glivice delujejo pod samo 
nohtno posteljico, zato je treba obdelati tudi področje okoli obolelega 
mesta, da se prepreči ponovitev.

Tretma ClearSteps™ se izvaja štiri- do šestkrat z enotedenskim 
presledkom. Z enakim postopkom se lahko učinkovito zdravi tudi 
glivice, ki so na koži. 
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Na vse ostale storitve z laserjem ponujamo 20% popust
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Naše oči pozimi
Bliža se zima in s tem kurilna sezona, ko 
bo zrak v prostorih suh in bo osuševal 
tudi naše oči. Pozimi je zato treba zrak v 
prostorih dodatnih vlažiti, saj je optimalna 

vlažnost v prostoru  med 30 in 50 odstotki. 
Tisti, ki imate pogosto težave s suhimi očmi, 
pazite, da v avtu ne usmerjate gretja oziroma 
hlajenja neposredno v obraz, izogibajte se 
tudi klimatskim napravam, ki so usmerjene 

neposredno v oči. V vetrovnem vremenu je 
priporočljivo, da si oči zaščitite z očali, kot 
prva pomoč pa je priporočljivo tudi namerno 
mežikanje, ki pomaga pri tvorbi solz. Bodite 
pozorni, če imate pogosto zelo suhe oči 
in jemljete kakšna zdravila, saj nekatera 
vplivajo na zmanjšano tvorbo solz. Med 
temi so predvsem diuretiki, antihistaminiki, 
uspavala, triciklični antidepresivi, zdravila za 
zdravljenje aken in nekateri opiatni analgetiki.

Računalnik in naše oči
Verjetno ni treba posebno poudarjati, da 
vsakodnevna uporaba računalnika nima 
blagodejnega vpliva na naše oči. Že dve uri 
na dan lahko povzroči neprijetnosti. Med 
drugim tudi zamegljen vid, prej omenjene 
suhe oči, rdeče in srbeče oči ter težave pri 
fokusiranju. Ker lahko redki med nami 
zmanjšamo število ur, ki jih prebijemo pred 
računalniškimi ekrani, si lahko pomagamo 
tudi drugače. Ekran mora biti oddaljen med 
50 in 70 centimetrov ter malo pod nivojem 
oči. Na pol ure umaknite pogled z ekrana 
za vsaj deset sekund, po eni uri dela pa je 
priporočljivo, da si vzamete desetminutni 
odmor.

Kratkovidnost in daljnovidnost
Več kot zgolj nelagodje pa nam povzročata 
kratkovidnost in daljnovidnost. Na voljo 
imamo večinoma očala ali kontakte leče. 
Oboje ima svoje prednosti in slabosti, skupno 
jima je to, da moramo trajno skrbeti, da očal 
in leč ne pozabimo. Lahko nas tudi ovira 
pri športnem udejstvovanju, če nimamo 
pravih leč. Seveda pa je mesečna priskrba 

konktaktnih leč kar konkreten strošek.
Tretja in trajna rešitev za kratkovidnost 
in daljnovidnost je laserska operacija 
oči. Največja in najsodobnejša klinika na 
jugovzhodnem delu Evrope je Klinika 
Svjetlost, v kateri delujejo številni  priznani 
oftalmologi, ki izobražujejo tudi 
druge po svetu. Klinika Svjetlost 
razpolaga z najmodernejšim 
diagnostičnim centrom in z 
najnovejšo tehnologijo, ki jo 
uporabljajo svetovno priznane 
klinike, med njimi tudi svetovno 
priznani lasik center Shinagawa 
na Japonskem. V Kliniki Svjetlost 
odpravljajo najrazličnejše 
prirojene in pridobljene očesne 
napake. Eden od najpogosteje 
izvajanih posegov je zagotovo 
odpravljanje daljnovidnosti, 
kratkovidnosti, astigmatizma in 
starostne daljnovidnosti z uporabo laserske 
tehnologije.

Operacija da ali ne
Vedno več ljudi se odloči za operacijo 
oči, ki jim v veliki meri izboljša kakovost 
življenja. Najpogosteje pa se pred operacijo 
postavlja vprašanje, kako varna je operacija, 

ki popolnoma odpravi kratkovidnost ali 
daljnovidnost in s tem potrebo po nošenju 
korekcijskih očal. Laserska operacija oči ne 
poškoduje, traja pa zgolj deset minut, kar 
omogoča napredna tehnologija z izjemno 
hitrim laserjem, ki zagotavlja tudi hitrejše 
okrevanje. Splošna anestezija ni potrebna, 
saj pacient pred operacijo prejme zgolj 
anestetične kapljice.

Kako poteka operacija oči
Za odpravo dioptrije obstaja 
več metod, med katerimi je 
najpogostejša metoda LASIK.
Gre za eno od najpogosteje 
uporabljenih metod laserske 
operacije oči, pri kateri 
oftalmolog s pomočjo laserja 
preoblikuje roženico. Ker je 
snop laserskega žarka izjemno 
tenak in natančen, lahko odpravi 
tudi najmanjše nepravilnosti 
površine roženice. Metoda tako 
daje odlične rezultate in prinaša 

zadovoljstvo pacientov, saj je postopek kratek, 
neboleč, okrevanje pa je hitro. Pri njej bolnik 
že drugi dan po posegu vidi bolje.
Operacija oči je sestavljena iz dveh korakov. 
V prvi fazi se kirurško natančno prereže in 
prepogne zgornji del roženice, pri čemer je 

vsak korak avtomatiziran in računalniško 
voden ter popolnoma varen. V drugi fazi 
pa oftalmolog s pomočjo laserja preoblikuje 
izpostavljeni del roženice, nato pa prepognjeni 
del roženice v zadnjem delu postavi nazaj.
Obstajajo še druge metode, ki se praviloma 
izvajajo v primeru, da kandidat ni primeren 
za LASIK.
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OČI IN VID

Proč z 
očali!

Kako pomembno čutilo je vid, se zavemo šele, ko nam ta začne 
pešati ali pa ko se pojavijo težave z očmi, ki nas ovirajo pri 

vsakodnevnih opravilih. Da bi bilo teh tegob čim manj, lahko 
veliko storimo sami, za resnejše težave pa je na voljo tudi laserska 

operacija oči, za katero se odloča vedno več ljudi.

Je operacija boleča?
Operacija oči je popolnoma neboleča. Pacient pred operacijo prejme anestetične kapljice, 
kar pomeni, da ni nikakršnega zbadanja ali uspavanja. Pacient je med celotnim posegom 
buden in lahko že po eni uri odide domov. Na dan operacije je priporočljiv počitek.

Je operacija primerna zame?
Pred končno odločitvijo je potreben natančen oftalmološki pregled, ki ga opravijo na 
Kliniki Svjetlost. Za operacijo niso primerni kandidati, ki imajo bolezni roženice, suho 
oko, glavkom, sivo mreno, nosečnice in osebe z imunskimi boleznimi v akutni fazi. Sicer 
pa je 95 odstotkov ljudi z dioptrijo od – 10 do + 5 ali z astigmatizmom + 6 primernih za 
lasersko operacijo. Več informacij lahko dobite na spletni strani www.okulistceneje.com, 
ki ji je zaupalo že mnogo slovenskih pacientov. Pogum velja za bolj svetlo prihodnost s 
popolnim vidom!
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OČI IN VID

Proč z 
očali!

Kako pomembno čutilo je vid, se zavemo šele, ko nam ta začne 
pešati ali pa ko se pojavijo težave z očmi, ki nas ovirajo pri 

vsakodnevnih opravilih. Da bi bilo teh tegob čim manj, lahko 
veliko storimo sami, za resnejše težave pa je na voljo tudi laserska 

operacija oči, za katero se odloča vedno več ljudi.

Je operacija boleča?
Operacija oči je popolnoma neboleča. Pacient pred operacijo prejme anestetične kapljice, 
kar pomeni, da ni nikakršnega zbadanja ali uspavanja. Pacient je med celotnim posegom 
buden in lahko že po eni uri odide domov. Na dan operacije je priporočljiv počitek.

Je operacija primerna zame?
Pred končno odločitvijo je potreben natančen oftalmološki pregled, ki ga opravijo na 
Kliniki Svjetlost. Za operacijo niso primerni kandidati, ki imajo bolezni roženice, suho 
oko, glavkom, sivo mreno, nosečnice in osebe z imunskimi boleznimi v akutni fazi. Sicer 
pa je 95 odstotkov ljudi z dioptrijo od – 10 do + 5 ali z astigmatizmom + 6 primernih za 
lasersko operacijo. Več informacij lahko dobite na spletni strani www.okulistceneje.com, 
ki ji je zaupalo že mnogo slovenskih pacientov. Pogum velja za bolj svetlo prihodnost s 
popolnim vidom!
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Nekateri ljudje pravijo, da obstajata 
dve vrsti kosil – taka, ki jih je treba 
skuhati, in taka, ki se skuhajo 
(ali spečejo) sama. V to skupino 
nedvomno sodi pijani piščanec s 
krompirjem, ki ga je kuharski mojster 
Primož Dolničar izbral za tokratno 
pojedino.
Ob koncu tedna torej razveselite svoje 
bližnje in sebe s tem slastnim kosilom, 
ki za peko zahteva nekoliko več časa 
(približno uro in pol), sicer pa je 
postopek priprave povsem preprost 
in nadvse primeren za dan, ki bi ga 
radi preživeli bolj ležerno. Pijani 
piščanec s krompirjem je odlična 
izbira tudi takrat, ko pričakujete goste, 
saj lahko čas, ki bi ga sicer porabili za 
kuhanje, namenite drugim stvarem. 
Nad okusom in sočnostjo pa bodo 
– preizkušeno – navdušeni vsi, saj je 
skrivnost pijanega piščanca dejstvo, da 
se kuha v sopari piva in se malce tudi 
okopa v njem.

PREHRANA

Tri skrivnosti peke piščanca

AROMATIČNO kosilo ob koncu tedna

• na FB profilu Naravno fit,
• na www.youtube.com pod geslom Perfekten piščanec, 
• prek kode QR.           

Postopek priprave tokratne pojedine – pijanega piščanca s krompirjem – si lahko ogledate:

Primož Dolničar je za bralke in bralce revije Zdrave novice 
izdal tri skrivnosti, ki so pri peki piščanca ključ do uspeha.

1. Preden damo piščanca v pečico, v kožo pri bedrih na 
vsaki strani naredimo luknjico, v katero potisnemo košček 
masla.

2. Piščanca vedno pečemo na 180 stopinj Celzija.

3. Čas peke piščanca je povezan z njegovo velikostjo. 
Veljalo naj bi, da je za vsak kilogram piščanca potrebna 
ura peke, torej če piščanec tehta en kilogram, ga moramo 
peči eno uro, ali če piščanec tehta 1,5 kilograma, ga 
moramo peči eno uro in 30 minut.

Pijani piščanec s krompirjem

Sestavine:

• domači piščanec iz Perutnine Ptuj
• korenje
• mlad kompir
• bučka
• česen
• čebula
• maslo
• olje
• sol
• timijan
• rožmarin
• pivo

Priprava:

Korenje (izberemo 2–3 večje primerke) 
vzdolžno prerežemo na polovico 
in položimo na dno pekača. Tako 
pripravimo podlago za piščanca, da se 
bo dušil in kuhal v sopari piva. Zraven 
v pekač položimo cel neolupljen česen 
in celo olupljeno čebulo. Piščancu 
odstranimo vse odvečne dele, vključno 
z repom, ter ga operemo in osušimo. V 
kožo pri bedrih z nožem naredimo dve 
luknjici in v vsako od njiju potisnemo 
kos masla. Piščanca solimo z vseh 
strani, tudi od znotraj, ga položimo 
na korenje, prelijemo z nekaj kapljami 
olja, potresemo z začimbami po okusu 
(na primer timijan) in v pekač dodamo 
vejico svežega rožmarina. Ob piščanca 
zložimo še na večje kose narezano bučko 
in vse skupaj izdatno zalijemo s pivom. 
Na zadnje pride na vrsto krompir – če 
je droben, lahko uporabimo kar celega, 
sicer pa ga narežemo na manjše kose in 
posolimo. Ker se bo piščanec v družbi 
krompirja in zelenjave najprej dušil, 
pekač prekrijemo z alufolijo in ga damo 
v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija. 
Po pol ure alufolijo odstranimo in vse 
skupaj pečemo še eno uro, v tem času pa 
piščanca večkrat obrnemo, da se s pivom 
lepo prepoji z vseh strani in da se lepo 
zapeče.

Domači piščanec Perutnine Ptuj ni navaden piščanec. 
Njegova posebnost je, da ima priloženo drobovino, ki jo 
lahko uporabimo za juho. Saj veste – kurja juhica reši vse 
težave. Že naše babice so vedele, da kurja juhica pomaga 
pri prehladu in gripi, ker je zdravilna in krepčilna, poleg 
tega pa nas v hladnem vremenu tudi prijetno pogreje ter 
na splošno blagodejno vpliva na naše počutje.
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Prvo pravilo je vsem dobro znano, jesti 
moramo pet obrokov na dan. Redni obroki 
telesu prinašajo več koristi, najpomembnejša 
je stalen dotok goriva. Pet obrokov tudi 
pomeni, da se ne bomo prenajedli. V telesu 
naredimo zmedo, če se prenajemo ali pa če 
obroke spuščamo. Oboje na nas vpliva tako, 
da se pogosteje počutimo utrujene in brez 
energije. Če pojemo premalo, smo lačni, 
nizek sladkor v krvi pa nas dela brezvoljne in 
utrujene. Občutek, kaj se zgodi v nasprotnem 
primeru, pa poznamo vsi, ki smo že kdaj jedli 
pravo slovensko nedeljsko kosilo.

Vsakodnevni zajtrk
Poleg rednih obrokov je pomembno tudi, 
da zajtrkujemo. Z zajtrkom vnesemo v telo 
prva hranila, ki morajo biti kakovostna. Če 
želite ohraniti stalen nivo energije skozi dan, 
je dobro, da zajtrkujete namaz humus (iz 
čičerike), polnozrnati kruh, jajca ..., ne pa 
marmelade, meda ali čokoladnih namazov. 
Sladke stvari lahko vplivajo na hiter dvig in 
tudi hiter padec sladkorja v krvi, kar s seboj 
prinaša utrujenost.

Ogljikovi hidrati
Namen vsake hrane, ki jo zaužijemo, je, da 
nam dvigne nivo energije. Skupini živil, ki 
nam daje največ energije, pravimo ogljikovi 
hidrati. Poleg energije pa vplivajo tudi na 
izločanje serotonina (hormona sreče). Ključ, 
da pridemo do energije v ogljikovih hidratih, 
je v tem, da se izogibamo ogljikovih hidratov 

v kombinaciji s preveč maščobe. To so v prvi 
vrsti sladkarije pa tudi razni slani prigrizki, 
kot je čips, pomfri ... Izbirati moramo 
polnovredna živila z veliko vlakninami, kot so 
nebrušen riž, polnozrnate testenine, kruh iz 
polnozrnate moke, kaše ... Ta živila nam bodo 
zagotovila stalen vir energije brez neprijetnih 
nihanj.

Pusto meso
Do boljše budnosti si lahko pomagate z 
uživanjem pustega mesa. Vsebuje namreč 
aminokislino tirosin, ki je nujna za izdelavo 
hormona epinefrina in neurotransmiterja 
dopamina, ki prispevata k temu, da ostajamo 
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Mojca Cepuš, nutricistka, svetovanja o zdravi 
prehrani in hujšanju Befit, vaš košček zdravja 

budni in čili. Rdeče meso vsebuje 
tudi železo, ki je pomembno za 
to, da možgani in druge celice 
dobijo dovolj kisika.

Oreščki
Oreščki, druga skupina živil, ki 
nam pomagajo do več energije, 
naj bodo nepraženi in nesoljeni. 
Vsebujejo dosti beljakovin in 
magnezija, minerala, ki pomaga 
pri presnovi sladkorja v energijo. 
Magnezij najdemo v mandljih, 
lešnikih, brazilskih oreščkih ... 
Brazilski oreščki so še posebno 
dobri, ker vsebujejo več selena, ki 
vpliva na naše dobro počutje.

Ribe
Ribe poleg beljakovin vsebujejo 
tudi esencialne maščobe omega 
3. Maščobe omega 3 vplivajo na 
naše kognitivne sposobnosti, vse 
več raziskav pa kaže v smer, da naj 
bi pripomogle tudi v boju proti 
depresiji.

Nepogrešljiv vitamin C
Sveže sadje in peteršilj sta bogata 
z vitaminom C. Vitamin C 
poznamo predvsem v njegovi 
vlogi pri prehladih, pomembno 
vlogo pa igra tudi pri regeneraciji 
celic in tako pomaga telesu do več 
energije.

Zelena zelenjava
Pri izboru živil za več energije ne 
smemo pozabiti niti na zeleno 
listnato zelenjavo. Vsebuje 
skupino vitaminov B pa tudi 
magnezij in železo. Vsebuje 
tudi veliko folatov, ki naj bi 
zniževali možnost obolevanja 
za depresijo. Vsak dan pojejmo 
vsaj eno porcijo zelene zelenjave. 
Lahko je to špinačna juha ali 
skleda solate. Folate pa najdemo 
tudi v stročnicah, oreščkih in 
citrusih. Poleg listnate zelenjave 
ne pozabite tudi na drugo zeleno 
zelenjavo, kot so brokoli, paprika, 
beluši, peteršilj, avokado ...

Echinax sirup Fitobimbi 

na naraven način krepi 

zmožnost organizma za obrambo 

pred boleznimi.

Voda
Ne smemo pa pozabiti niti na vodo. Če 
pozabimo piti in če uživamo veliko suhe 
hrane, lahko dehidriramo. Že manjše 
pomanjkanje vode pa lahko pripelje do 
slabšega delovanja možganov. Posledično 
se počutimo bolj utrujeni in imamo 
zmanjšano storilnost. Ali veste, koliko 
vode morate spiti? Za vsakih zaužitih 
4.180 kilojoulov (tisoč kalorij) spijte liter 
vode. V povprečju to pomeni okoli dva 
litra vode na dan.

Ko se pogovarjamo o energiji, ki nam jo zagotavlja hrana, pogosto 
pozabimo na nekaj zelo pomembnega. Kolikor pozornosti namenimo temu, 
kakšno hrano jemo, toliko ali še več bi je morali nameniti temu, kako jemo.

Hrana za 
energijo
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Voda
Ne smemo pa pozabiti niti na vodo. Če 
pozabimo piti in če uživamo veliko suhe 
hrane, lahko dehidriramo. Že manjše 
pomanjkanje vode pa lahko pripelje do 
slabšega delovanja možganov. Posledično 
se počutimo bolj utrujeni in imamo 
zmanjšano storilnost. Ali veste, koliko 
vode morate spiti? Za vsakih zaužitih 
4.180 kilojoulov (tisoč kalorij) spijte liter 
vode. V povprečju to pomeni okoli dva 
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Ko se pogovarjamo o energiji, ki nam jo zagotavlja hrana, pogosto 
pozabimo na nekaj zelo pomembnega. Kolikor pozornosti namenimo temu, 
kakšno hrano jemo, toliko ali še več bi je morali nameniti temu, kako jemo.

Hrana za 
energijo



O avtorici knjige 
Prim. mag. Branislava Belović, dr. med, je pediatrinja in 
specialistka socialne medicine, vodja oddelka za socialno 
medicino na Zavodu za zdravstveno varstvo Murska 
Sobota, predsednica Pomurskega društva za boj proti 
raku ter predsednica Območne enote Rdečega križa 
Slovenije v Murski Soboti. Je vodilna strokovnjakinja na 
področju promocije zdravja v Sloveniji in avtorica več 
kuharskih knjig.

Brez Garmastana dojenje boli!
GARMASTAN® mazilo za nego 
in zaščito kože na prsih in bradavicah 
med dojenjem ohranja kožo elastično 

in voljno, preprečuje nastanek majhnih 
razpok ter ščiti pred 

mastitisom.
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NOSEČNOST

Nosečnice, ali 
veste, kaj lahko 

jeste?

Nosečnost je kratko in hkrati zelo pomembno 
življenjsko obdobje tako za mater kot za plod. 
S pomočjo pojasnil, nasvetov in praktičnih 
receptov iz knjižice se lahko ženske 
prehranjujejo z zdravo prehrano tudi po 
nosečnosti ter jo posredujejo svojim otrokom, 
kar se jim bo obrestovalo vse življenje, ker se 
zdravega prehranjevanja in načina življenja 
najlažje naučijo v zgodnjem otroštvu.

Knjižica za vse bodoče mamice
Publikacija Lahko jem v nosečnosti je, kot 
že sam naslov pove, namenjena nosečnicam. 
Napisala jo je zdravnica, specialistka 
pediatrije, ki hkrati sodi med vodilne 
strokovnjakinje na področju zdrave prehrane 
v Sloveniji. Vsaka nosečnica bo dobila 
brezplačen izvod publikacije pri svojem 

ginekologu, saj je s partnerskim sodelovanjem 
zagotovljeno zadostno število izvodov za vse 
nosečnice v dveletnem obdobju. Lahko jem v 
nosečnosti je rezultat uspešnega sodelovanja 
javnih ustanov, nevladne organizacije in 
zasebnega podjetja: Ministrstva za zdravje RS, 
Pomurskega društva za boj proti raku, Zavoda 
za zdravstveno varstvo Murska Sobota in 
Spara Slovenija.

Prijazno in razumljivo o zdravi prehrani
Napisana je na prijazen in preprost način. 
Vsebuje osnove zdrave prehrane, koristne 
nasvete in kuharske recepte. Tako imamo na 
enem mestu kratko in jedrnato zbrano vse, 
kar mora nosečnica vedeti o zdravi prehrani. 
Čeprav je knjiga namenjena predvsem 
nosečnicam, je njen namen spodbuditi zdravo 

prehranjevanje tudi pri drugih članih družine 
ter v življenju po nosečnosti.
V knjigi avtorica korak za korakom na 
preprost, razumljiv in prijazen način vodi 
nosečnico oziroma bralca skozi vsebine 
zdravega načina prehranjevanja ter ponuja 
recepte za okusne in zdrave jedi. Na začetku 
nagovori nosečnico, naj izbere zdrav način 
prehranjevanja ter skrbno prebere informacije 
in nasvete o prehrani v nosečnosti. Povabi jo, 
naj se loti pravilne izbire in priprave jedi. 

Predstavitev prehranskih priporočil
Avtorica nameni pozornost predstavitvi 
skupin živil, pravilni izbiri in priporočenim 
količinam posameznih živil. Pri tem se 
poslužuje prikaza s pomočjo prehranske 
piramide in enot živil. Tako na primer piše: 

»Vedite, nobeno živilo ne 
vsebuje vseh hranilnih snovi, 
zato je treba uživati različna 
živila. Pravilna in zdrava 
prehrana temelji na petih 
glavnih skupinah živil.«
»Z uživanjem živil iz vseh 
skupin si boste zagotovili 
zadosten vnos hranilnih in 
zaščitnih snovi, potrebnih za 
normalno delovanje telesa, 
vzdrževanje zdravja ter rast in 
razvoj otroka v času nosečnosti. 
In kako to doseči? Preprosto, s 
pomočjo prehranske piramide 
in poznavanja glavnih skupin 
živil.«
Kot splošno vodilo za količino 
živil svetuje uporabo enot. To so 
količine, ki jih ni treba tehtati. 
Pri razlagi omenja dekagrame, 
ampak samo zato, da si bralci 
lažje predstavljajo količino. 
Tako se namreč hitro naučijo 
oceniti enoto živila.

Vitamini, minerali, 
antioksidanti
Sledijo teme o vitaminih, 
mineralih, antioksidantih, 
mineralih in soli. Že z 
naslovom poglavja Sladkor 

naj bo le začimba v vaši 
prehrani avtorica spodbuja 
nosečnico k zmanjšanju 
uživanja sladkorja in živil, ki 
vsebujejo veliko sladkorja, 
kajti dajejo veliko kalorij in le 
malo hranilnih snovi. Nadalje 
svetuje, naj nosečnica pri 
posameznih obrokih pazi, 
da je hrana uravnotežena, da 
sestoji iz raznovrstnih živil in 
je enakomerno razporejena 
čez dan ter ponuja model 
»zdravega krožnika« in podaja 
primere jedilnikov. Poudarja 
pomembnost obveznega branja 
označb – etiket – živila pri 
nakupu. Podrobno opiše zdrave 
načine priprave jedi. Nosečnici 
svetuje, naj v nosečnosti 
posebno pozornost nameni 
zagotavljanju zadostnih količin 
kalcija, železa in folne kisline. 
Pod naslovom To in ono ponuja 
številne praktične nasvete 
(o prehrani na počitnicah, 
potovanju, zaprtju ...). Na 
koncu nosečnico prijazno 
nagovori k dojenju: »Že zdaj se 
pripravljajte, da boste svojega 
otroka dojili – materino mleko 
je najboljša hrana za otroka!«

Na olju dušite čebulo, 
dodajte meso in zelenjavo. 
Dušite kratek čas. Začinite, 
dodajte peteršilj in česen ter 
nadevajte izdolbene bučke. 
Povrhu naložite na kolesca 
narezan paradižnik in specite 
v pečici. Dajte v namazan 
pekač in pecite 15–20 minut. 
Potresite z naribanim sirom 
in specite do konca. Lahko 
potresite z žlico nastrganega 
parmezana.  

4 manjše bučke
40 dag mlete piščančje prsovine
strok česna
1 čebula 
1 dl zelenjavne juhe
origano
peteršilj
2 paradižnika
24 dag mešane zelenjave 
(korenček, cvetača, špinača …)
2 žlici olivnega olja
sol
poper

Nadevane bučke

Izšla je knjižica z naslovom Lahko jem v 
nosečnosti, ki bo bodočim mamicam v pomoč 
pri zdravem prehranjevanju. To je sicer 
pomembno vse življenje, v času nosečnosti pa še 
toliko bolj.

Besedilo: asist. mag. Tatjana Krajnc-Nikolić, dr. med., spec.
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V podjetju AJM, okna, vrata, senčila, d. o. 
o., iz Pesnice pri Mariboru, ki je naš prvi 
proizvajalec stavbnega pohištva iz PVC- 
in ALU-materiala, od letošnjega poletja 
pa proizvaja tudi vrhunska lesena okna, 
svetujejo, da ste pri izbiri novih oken in 
vrat pozorni. Izdelki naj bodo narejeni 
iz kakovostnih materialov in naj imajo 
vgrajeno okovje, ki omogoča večfunkcijsko 
odpiranje, ter pripadajoča senčila, ki 
učinkovito ščitijo pred zunanjimi vplivi.

Prihranek do 36 odstotkov letno
Vodilna paradigma pri AJM je že zadnjih 
nekaj let razvoj energetsko učinkovitega 
stavbnega pohištva. Za energetsko varčne 
in pasivne objekte so tako razvili okno 
AJM 8000 energeto®, ki premika meje pri 
doseganju učinkovite toplotne izolativnosti, 
mehanske trdnosti in minimalnega vpliva 

na okolje ter omogoča viden prihranek 
energije za ogrevanje vse do 36 odstotkov 
letno. Dobre energetske lastnosti pa dosega 
tudi njihova osrednja novost letošnjega 
leta, in sicer leseno okno AJM pasiv 
90 ter njegova različica z aluminijasto 
prekrivno masko AJM pasiv 90ALU, ki je, 
tako kot AJM 8000 energeto®, primerno 
za graditelje nizkoenergijskih in pasivnih 
hiš. Leseno okno AJM pasiv 90 odlikujejo 
optimalna širina in višina profila, lepljenci 
iz najboljšega slovenskega lesa, skrito 
okovje, lepljenje stekla v krilo in številne 
druge prednosti, ki skupaj tvorijo v tem 
trenutku eno najboljših lesenih oken na 
slovenskem trgu.  Dokaz za to je tudi zlato 
priznanje celjskega sejma, ki ga je podjetje 
AJM prejelo letos na Mednarodnem 
sejmu obrti in podjetnosti (MOS) v Celju. 
Med 28 prijavljenimi deli so iskali najbolj 
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V poznem poletnem in jesenskem času se pogosto lotevamo različnih prenov 
svojega doma, kamor spada tudi zamenjava oken in vrat. Pri tem je zelo 
pomembno, kakšna okna in vrata izberemo, saj lahko z modro izbiro stavbnega 
pohištva prihranimo veliko energije, potrebne za ogrevanje prostorov.

BIVANJE

Le s kakovostnimi okni do prihrankov

inovativne, pogumne in drzne izdelke, ki so 
bili razstavljeni na sejmu. Zlato je prejelo 
prvo leseno okno podjetja AJM, ki je plod 
njihovega lastnega razvoja.

Poleg odličnih profilov iz lesa in PVC-
ja za namene energetsko varčne gradnje 

imajo pri AJM, kot največjem slovenskem 
proizvajalcu in prodajalcu stavbnega 
pohištva, tudi stavbno pohištvo za prenovo 
objektov in različne druge načine gradnje. Za 
klasično gradnjo oziroma pri prenovah tako 
priporočajo profila AJM 8000 ekskluziv in 
AJM 5000. Oba profila namreč zagotavljata 

dobro toplotno, zvočno in protivlomno 
zaščito, izdelana sta iz visokokakovostnih 
in visokoizolativnih materialov, imata širok 
profil podboja, serijsko vgrajena tri tesnila 
ter velik naslon med podbojem in krilom, kar 
zagotavlja visoko stopnjo toplotne in zvočne 
izolacije.

Zakaj lesena okna?
Les je dragocen gradbeni material že tisočletja. Uporablja se tudi kot energetski vir, kot surovina v predelovalni industriji, pri oblikovanju 
izdelkov in pohištva, papirja in podobno. Les je vsestranski in nepogrešljiv material na vseh področjih našega življenja. Je najstarejši 
gradbeni material, z lesom preprosto živimo.
Tudi pri izdelavi oken se je les pokazal kot stabilen in vzdržljiv sestavni element ter se v ta namen uporablja že stoletja. Danes ponovno 
dobiva veljavo, saj je naravna surovina in kot tak prijazen do okolja. Poleg ekološke note pa postaja priljubljen tudi zaradi svojih 
fizikalnih in estetskih lastnosti. Pri prvih govorimo o dobri toplotni izolativnosti in dolgi življenjski dobi, estetsko pa les ugodno zadosti 
vsem našim čutilom: je prijeten na otip, izrisuje lepoto naravnih vzorcev lesa in barv ter ustvarja harmonično bivalno okolje.
Zakaj lesena okna?
Les je dragocen gradbeni material že tisočletja. Uporablja se tudi kot energetski vir, kot surovina v predelovalni industriji, pri oblikovanju 
izdelkov in pohištva, papirja in podobno. Les je vsestranski in nepogrešljiv material na vseh področjih našega življenja. Je najstarejši 
gradbeni material, z lesom preprosto živimo.
Tudi pri izdelavi oken se je les pokazal kot stabilen in vzdržljiv sestavni element ter se v ta namen uporablja že stoletja. Danes ponovno 
dobiva veljavo, saj je naravna surovina in kot tak prijazen do okolja. Poleg ekološke note pa postaja priljubljen tudi zaradi svojih fizikalnih 
in estetskih lastnosti. Pri prvih govorimo o dobri toplotni izolativnosti in dolgi življenjski dobi, estetsko pa les ugodno zadosti vsem 
našim čutilom: je prijeten na otip, izrisuje lepoto naravnih vzorcev lesa in barv ter ustvarja harmonično bivalno okolje.

Dokazana strokovnost vgradnje AJM
Le kakovostna in strokovno opravljena vgradnja zagotavlja 
vrhunski izdelek, zato v AJM svetujejo, da jo je najbolje 
prepustiti strokovnjakom. Sami izvajajo dve vrsti montaže, in 
sicer klasično ter po standardu RAL, ki velja za najsodobnejšo 
montažo stavbnega pohištva. Zanjo je značilno, da zagotavlja 
optimalno tesnjenje med oknom in zidom ter tako preprečuje 
vdor hladnega zraka od zunaj in posledično zmanjšuje 
izgubo energije. Kakovostno izvedbo montaže AJM-jevih 
strokovnjakov dokazuje znak kakovosti v graditeljstvu za 
montažo stavbnega pohištva, ki ga je podjetju izdal zavod 
ZRMK iz Ljubljane.

Povrnitev investicije v le nekaj letih
V AJM zagotavljajo, da kakovostni materiali in strokovno 
izvedena montaža prinašajo dolgo in nemoteno življenjsko 
dobo oken in vrat. Če se vam ob preračunavanju stroškov 
poraja dvom o smotrnosti investicije v kakovostno stavbno 
pohištvo, vam v razmislek ponujajo še namig, da se vam bodo 
vložena sredstva ob nenehni dražitvi energentov brez dvoma 
povrnila v le nekaj letih.
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o., iz Pesnice pri Mariboru, ki je naš prvi 
proizvajalec stavbnega pohištva iz PVC- 
in ALU-materiala, od letošnjega poletja 
pa proizvaja tudi vrhunska lesena okna, 
svetujejo, da ste pri izbiri novih oken in 
vrat pozorni. Izdelki naj bodo narejeni 
iz kakovostnih materialov in naj imajo 
vgrajeno okovje, ki omogoča večfunkcijsko 
odpiranje, ter pripadajoča senčila, ki 
učinkovito ščitijo pred zunanjimi vplivi.

Prihranek do 36 odstotkov letno
Vodilna paradigma pri AJM je že zadnjih 
nekaj let razvoj energetsko učinkovitega 
stavbnega pohištva. Za energetsko varčne 
in pasivne objekte so tako razvili okno 
AJM 8000 energeto®, ki premika meje pri 
doseganju učinkovite toplotne izolativnosti, 
mehanske trdnosti in minimalnega vpliva 

na okolje ter omogoča viden prihranek 
energije za ogrevanje vse do 36 odstotkov 
letno. Dobre energetske lastnosti pa dosega 
tudi njihova osrednja novost letošnjega 
leta, in sicer leseno okno AJM pasiv 
90 ter njegova različica z aluminijasto 
prekrivno masko AJM pasiv 90ALU, ki je, 
tako kot AJM 8000 energeto®, primerno 
za graditelje nizkoenergijskih in pasivnih 
hiš. Leseno okno AJM pasiv 90 odlikujejo 
optimalna širina in višina profila, lepljenci 
iz najboljšega slovenskega lesa, skrito 
okovje, lepljenje stekla v krilo in številne 
druge prednosti, ki skupaj tvorijo v tem 
trenutku eno najboljših lesenih oken na 
slovenskem trgu.  Dokaz za to je tudi zlato 
priznanje celjskega sejma, ki ga je podjetje 
AJM prejelo letos na Mednarodnem 
sejmu obrti in podjetnosti (MOS) v Celju. 
Med 28 prijavljenimi deli so iskali najbolj 
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V poznem poletnem in jesenskem času se pogosto lotevamo različnih prenov 
svojega doma, kamor spada tudi zamenjava oken in vrat. Pri tem je zelo 
pomembno, kakšna okna in vrata izberemo, saj lahko z modro izbiro stavbnega 
pohištva prihranimo veliko energije, potrebne za ogrevanje prostorov.

BIVANJE

Le s kakovostnimi okni do prihrankov

inovativne, pogumne in drzne izdelke, ki so 
bili razstavljeni na sejmu. Zlato je prejelo 
prvo leseno okno podjetja AJM, ki je plod 
njihovega lastnega razvoja.

Poleg odličnih profilov iz lesa in PVC-
ja za namene energetsko varčne gradnje 

imajo pri AJM, kot največjem slovenskem 
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pohištva, tudi stavbno pohištvo za prenovo 
objektov in različne druge načine gradnje. Za 
klasično gradnjo oziroma pri prenovah tako 
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AJM 5000. Oba profila namreč zagotavljata 

dobro toplotno, zvočno in protivlomno 
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profil podboja, serijsko vgrajena tri tesnila 
ter velik naslon med podbojem in krilom, kar 
zagotavlja visoko stopnjo toplotne in zvočne 
izolacije.

Zakaj lesena okna?
Les je dragocen gradbeni material že tisočletja. Uporablja se tudi kot energetski vir, kot surovina v predelovalni industriji, pri oblikovanju 
izdelkov in pohištva, papirja in podobno. Les je vsestranski in nepogrešljiv material na vseh področjih našega življenja. Je najstarejši 
gradbeni material, z lesom preprosto živimo.
Tudi pri izdelavi oken se je les pokazal kot stabilen in vzdržljiv sestavni element ter se v ta namen uporablja že stoletja. Danes ponovno 
dobiva veljavo, saj je naravna surovina in kot tak prijazen do okolja. Poleg ekološke note pa postaja priljubljen tudi zaradi svojih 
fizikalnih in estetskih lastnosti. Pri prvih govorimo o dobri toplotni izolativnosti in dolgi življenjski dobi, estetsko pa les ugodno zadosti 
vsem našim čutilom: je prijeten na otip, izrisuje lepoto naravnih vzorcev lesa in barv ter ustvarja harmonično bivalno okolje.
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Dokazana strokovnost vgradnje AJM
Le kakovostna in strokovno opravljena vgradnja zagotavlja 
vrhunski izdelek, zato v AJM svetujejo, da jo je najbolje 
prepustiti strokovnjakom. Sami izvajajo dve vrsti montaže, in 
sicer klasično ter po standardu RAL, ki velja za najsodobnejšo 
montažo stavbnega pohištva. Zanjo je značilno, da zagotavlja 
optimalno tesnjenje med oknom in zidom ter tako preprečuje 
vdor hladnega zraka od zunaj in posledično zmanjšuje 
izgubo energije. Kakovostno izvedbo montaže AJM-jevih 
strokovnjakov dokazuje znak kakovosti v graditeljstvu za 
montažo stavbnega pohištva, ki ga je podjetju izdal zavod 
ZRMK iz Ljubljane.

Povrnitev investicije v le nekaj letih
V AJM zagotavljajo, da kakovostni materiali in strokovno 
izvedena montaža prinašajo dolgo in nemoteno življenjsko 
dobo oken in vrat. Če se vam ob preračunavanju stroškov 
poraja dvom o smotrnosti investicije v kakovostno stavbno 
pohištvo, vam v razmislek ponujajo še namig, da se vam bodo 
vložena sredstva ob nenehni dražitvi energentov brez dvoma 
povrnila v le nekaj letih.



Znani rek Za lepoto je treba potrpeti bomo v 
primeru odstranjevanja dlačic kmalu opustili. 
Nadležno britje, voskanje in neprestano 
depiliranje je postalo stvar preteklosti. Vedno 
bolj razširjena in uporabljena je namreč 
laserska tehnologija IPL (v angleščini intense 
pulse light, kar v prevodu pomeni intenzivna 
pulzna svetloba). Besedo laserska bi lahko 
dali v narekovaje, saj izraz ni pravilen, je pa 
redno pogovorno v uporabi. Več o razlikah 
med laserskimi napravami in napravami IPL 
lahko preberete na spletni strani www.art-pe.
si.

O postopku
Epilacija ali trajno odstranjevanje dlačic z 
laserjem IPL je povsem neboleč postopek, v 
celoti varen in, kar je najlepše, prinaša trajne 
rezultate. Tehnologija trajnega odstranjevanja 
dlak deluje tako, da s pomočjo svetlobnih 
žarkov in energije teh žarkov za vedno 
odstranimo vso strukturo posamezne dlake. 
Pri tem je ključnega pomena to, da so uničene 
tudi tiste celice, iz katerih rastejo dlake. Na 
tak način se lahko znebimo vseh dlačic, ki so 
v fazi rasti.

Tri faze rasti dlačic
V anageni fazi ali fazi rasti je dlačica najbolj 
občutljiva in tako najbolj primerna za trajno 
odstranitev. Druga faza je katagena faza in 
traja le nekaj dni. Tretja faza pa je telogena 
faza, ko dlačice spontano in samodejno 
izpadejo. Naenkrat je v fazi rasti le približno 

od 10 do 20 odstotkov vseh dlačic, zato je 
treba postopek tretmaja nekajkrat ponoviti. 
Težava se je pokazala le v tem, da smo bili 
pri odstranjevanju dlačic manj uspešni pri 
ljudeh, ki so imeli svetle, rdeče ali sive dlačice. 
Gre za tiste, ki vsebujejo zelo malo melanina.

Razlika med napravama 
IPL in IPL + RF (eLite)
Znanstveniki so ugotovili, da lahko s 
pomočjo energije, ki jo dobimo z bipolarno 
radiofrekfenco (v nadaljevanju RF), ki deluje 

sočasno ob že znani energiji IPL, dosežemo 
popolno odstranitev tudi tistih dlačic, ki so 
nam pri samostojnih napravah IPL povzročale 
težave. V svetu jih poznamo kot naprave eLite 
ali naprave IPL + RF.

Prednosti in slabosti
Glavna slabost je, da se sivih, svetlih in rdečih 
dlačic z običajnimi laserji ali napravami IPL 
ne da odstraniti. Le naprave IPL + RF zmorejo 
vse to. Druga slabost je cena, ki je le na prvi 
pogled visoka, vendar po manjšem izračunu 
kmalu ugotovimo, da tudi ti postopki niso 
dragi, saj nam prihranijo veliko časa za 
klasično odstranjevanje dlačic. Prednosti je 
vsekakor veliko več. Ti postopki so bili samo 
v Sloveniji izvedeni že več kot stotisočkrat. 
Tudi v Novem mestu jih ekipa Hiše lepote 
ART-PE izvaja že nekaj let zapored. Postopek 
je hiter in neboleč, natančen, brez negativnih 
stranskih učinkov in zlasti zelo učinkovit – 
trajen. S pomočjo naprave IPL + RF si boste 
tako v hladnejših mesecih zagotovili, da boste 
v prihodnjo pomlad stopili povsem gladki, 
brez ene same dlačice. In to za vedno.
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Bližata se jesen in zima, ki sta odlična letna časa za trajno odstranjevanje dlačic. Takrat vsebuje koža 
manjši odstotek melanina, saj je telo praviloma skrito pred soncem. »To je vredno izkoristiti in z 
epilacijo pohiteti, da je koža še pred prvimi sončnimi žarki brez nadležnih dlačic in trajno gladka,« 
priporoča Petra Šircelj iz Hiše lepote ART-PE v Novem mestu.

LEPOTA

Kakovostne naprave IPL + RF (eLite) 
lahko z različnimi priključki delujejo 
na tkivo tudi pri drugačnih težavah. Z 
njimi zelo uspešno odstranimo sončne in 
starostne pege, majhne žilice, zdravimo 
akne in izvajamo pomlajevanje ter 
napenjanje kože.

Jesen je 
primeren 

čas za 
trajno 

odstranitev 
dlačic
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