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Vitamini 
v sprejih 

Večkrat nagrajeni spreji priznanega britanskega podjetja 
BetterYou® na inovativen način telesu zagotavljajo vitamine.

Na voljo v vseh prodajalnah

Izjemna absorpcija spreja skozi ustno sluznico, ki je 
tablete, kapsule ali kapljice preprosto ne morejo zagotoviti.

Priročni, okusni in enostavni za uporabo – idealni za vse,  
še posebej za otroke in tiste, ki imajo težave s požiranjem tablet.

Boost – vitamin B12: Vitamin B12 zmanjšuje utrujenost, prispeva k delovanju živčnega in 
imunskega sistema, normalnem psihološkem delovanju in nastajanju rdečih krvničk.

DLux – vitamin D3: Vitamin D prispeva k delovanju imunskega sistema, absorpciji kalcija,  
ohranjanju zdravih kosti in zob, delovanju mišic in ima vlogo pri delitvi celic.

MultiVit Complete: Vsi vitamini + selen in jod v enem spreju.

V izbranih lekarnah, trgovinah Sanolabor ter drugih specializiranih trgovinah. 
Za več informacij in naročila pokličite na 02 / 421 33 33 ali obiščite www.sitis.si
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UVODNIK KAZALO

V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

Drage bralke in bralci,
Želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje predloge lahko sporočite prek elektronske pošte 
na naslov janja@zdrave-novice.si, ali nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.  Veseli bomo vaše pošte.

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 v oglasnih sporočilih in kratkih novičkah, 
v katerih so predstavljeni izdelki. Oglasna sporočila niso lektorirana. V reviji so podana mnenja 
različnih avtorjev in strokovnjakov, uredništvo za pravilnost njihovih mnenj ne odgovarja.

ZDRAVI POZIMI   
12   ZAKAJ SMO UTRUJENI IN KAKO SI LAHKO 

POMAGAMO
AKTUALNO 
20  VSTAVITEV PODKOŽNEGA DEFIBRILATORJA
AKTUALNO 
22  NOVO ŽIVLJENJE PO PRESADITVI ORGANOV
TEMA MESECA 
28  CEPLJENJE PROTI HPV ZA ZMANJŠEVANJE 

RAKAVIH OBOLENJ
PREHRANA
31 UČINKI KANABINOIDOV NA ZDRAVJE
NEGA 
46 DO POMLADITVE TUDI BREZ KIRURŠKEGA 
NOŽA
INTIMNO 
50  SPOLNOST – BOLEČA ALI PRIJETNA?
MALČKI IN OTROCI 
54 ALI VAŠ DOJENČEK KAR NAPREJ JOČE?
GIBANJE
58 BOLEČINE V HRBTENICI ZARADI SLABE DRŽE
ŽIVILO  MESECA
66  ZELJE – POZABLJENO LOKALNO SUPERŽIVILO

Strokovni sodelavci:
• Prim. Danica Avsec, dr. med., direktorica Zavoda RS za 

presaditve organov in tkiv, Slovenija-transplant
• Polona Marinček, Europa Donna, Slovensko združenje za 

boj proti raku dojk
• dr. Maruša Hribar, mag. farm., strokovnjakinja za homeopatijo
• Jure Ivartnik, prof. šp. vzg. in dipl. fiziot. v Fizioterapiji Fuchs
• Tadeja Šiberl, refleksoterapevtka
• Vesna Jarc, seksualna psihoterapevtka
• Mojca Grošelj, univ. dipl. bioteh.
• Gašper Grom, dipl. dietetik, svetovalec za prehranjevanje 

LCHF/ketogeno dieto
• Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka, Holistic 

Center 
• Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica portala 

MojeZdravje.net, Center Moje zdravje 

• Anja Pristavec, univ. dipl. inž. živilstva in prehrane, Befit
• Sendi Lešnjak, mag. inž. prehrane
• Nataša Sinovec, spec. za poravnavo telesne drže s 

certifikatom univerze Egoscue (ZDA)
• Borut Ambrožič, predsednik Zveze Slovenska unija 

pacientov in licenciran mediator v zdravstvu 
• Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
• Nacionalni inštitut za javno zdravje
• Jasmina Černela, AJM
• Karolina Marolt 
• Ajda Pavčič
• Tina Breznik
• Simona Janček
• Monika Hvala 
• Maša Novak 
• Tamara Pevec

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: 
www.zdrave-novice.si in www.facebook.com/zdrave-novice

Izdajatelj: HIŠA IDEJ, 
Inovativna skupina, d. o. o.
Zagrebška cesta 90, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si

Direktorica: 
Andreja Iljaš, andreja@zdrave-novice.si

Pomlad je vsak dan bližje in mnogi jo že težko čakamo. Prav zdajšnje 
obdobje je namreč do zdravja najmanj prijazno. Meseci z malo ali celo 
nič sonca, kratki dnevi, več zadrževanja v zaprtih prostorih in premalo 
gibanja na svežem zraku zaradi neprijetnega mraza in vlage so vse prej kot 
spodbuda za naš imunski sistem. Zato ni čudno, da je v zadnjih zimskih 
mesecih toliko bolnih ljudi in da je epidemija gripe na vrhuncu ravno v 
prvi polovici februarja. Od novega leta do začetka tega meseca so samo 
v ljubljanskem kliničnem centru dokazali 570 primerov gripe. To so le 
dokazani primeri, veliko pa je takih, ki so tja prišli zaradi zapletov po gripi 
z znaki pljučnice – ti niso zajeti v podatkovno bazo. Na srečo bo kmalu 
pomlad, več sonca in z njim, upajmo, tudi več zdravja. Zdržite še malo, 
upoštevajte osnovne higienske ukrepe za preprečevanje nalezljivih bolezni, 
poskrbite za zadosten vnos vitaminov in mineralov ter ostanite zdravi!

Janja Simonič, 
glavna in odgovorna urednica

Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Glavna in odgovorna urednica:  Janja Simonič, janja@zdrave-novice.si
Vodja oglasnega trženja: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Asistent trženja oglasnega prostora: Matej Godec, matej.godec@media-element.si
Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Urednik spletnih vsebin: dr. Dejan Pukšič, dejan@hisa-idej.si
Koordinatorka uredništva:  Saša Schwarz, sasa@zdrave-novice.si
Vodja projektov: Andrej Holcman, andrej@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Barbara Frelih 
Oblikovanje in prelom: Sonja Popović Terić
Fotografije: shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: Oglasna vsebina podjetja Sanofarm
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Revija Kužek je moderna revija za ljubitelje 
psov, ki v vsaki številki postreže z bogatim 
naborom strokovnih in zabavnih vsebin. 
Preberite si vse o kakovostni pasji prehrani 
ter zadnjih odkritjih s področja zdravljenja 
psov, o vedenjskih težavah povprašajte pasjo 
psihologinjo, o negi psov pa strokovnjakinjo iz pasjega salona, 
preberite pasji horoskop, izdelajte izdelek s pomočjo rubrike 
Naredi sam in steno okrasite s plakatom vaše najljubše 
pasme. Ne zamudite marčevske številke!

Ustanova za novo Pediatrično kliniko je lani nadaljevala 
uresničevanje svojega poslanstva in zbirala sredstva za nakup 
potrebnih naprav. Januarja jih je v imenu vseh, ki so prispevali 
sredstva, predala Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Na prošnjo 
Ustanove za novo Pediatrično kliniko se je odzvalo več kot 
3.000 posameznikov in podjetij, ki so prispevali za nakup 
opreme. Skupaj so lani zbrali 114.223,75 evra. Ustanova 
za novo Pediatrično kliniko je z zbranimi sredstvi kupila in 
podarila sprejemnemu oddelku prenosni monitor življenjskih 
funkcij, nefrološkemu oddelku in endokrinološkemu oddelku 
ultrazvočna aparata, nefrološkemu oddelku napravo za 
zdravljenje motenj uriniranja, tehtnico za male in velike otroke 
ter merilec krvnega tlaka, nevrološkemu oddelku štiri žepne 
oftalmoskope, radiološkemu oddelku merilec oksigenacije 
krvi in neonatalnemu oddelku elektrokardiograf in tehtnico 
za novorojenčke. Prostovoljne prispevke za nakup opreme 
za zdravljenje otrok 
lahko posamezniki in 
podjetja nakažejo na 
TRR Ustanove za novo 
Pediatrično kliniko: 
SI56 0510 0801 0447 
959, sklic: SI00 0405, 
KODA NAMENA: CHAR, 
BIC banke: ABANSI2X.

Za naše najmlajše bolnike sta NLB in Hitradio Center skupaj 
zbrala več kot 25.000 evrov, ki sta jih predala Pediatrični 
kliniki UKC Ljubljana. Ves denar bo namenjen preureditvi 
prostorov na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in 
onkologijo Pediatrične 
klinike UKC Ljubljana 
v dnevno bolnišnico, 
kar bo otrokom 
omogočilo prijaznejše 
in kakovostnejše 
zdravljenje.

Iz laboratorija Bioderma prihaja novost – 
hranljivo olje za tuširanje Atoderm. Primerno 
je za občutljivo suho, zelo suho, razdraženo in 
atopijsko kožo, za obraz in telo, za odrasle, 
otroke in dojenčke. Olje za tuširanje je kremno in 
svilnato, nežno odišavljeno in nemastno. Njegova 
izjemno nežna formula je posebej oblikovana 
za najbolj občutljivo kožo, ki je po umivanju 
satenasta in pomirjena. Olje zagotavlja 24-urno 
vlaženje in ne vsebuje parabenov, konzervansov, 
mila in barvil. Ekskluzivna formula vsebuje:
• rastlinske biolipide (estri iz kokosa in sončnic), 

ki pomirjajo zategovanje in povečajo odpornost 
kože tako, da ponovno ustvarijo zaščitni film;

• vitamin PP, ki spodbuja sintezo lipidov in dolgoročno 
preoblikuje kožno zaščito;

• patent Skin Barrier Therapy™, ki biološko preprečuje 
vezavo bakterije (Staphylococcus aureus), odgovorne za še 
večjo razdraženost kože;

• patentiran naravni kompleks D. A. F., ki zvišuje prag 
odpornosti kože.

Hranljivo olje je primerno za tuširanje ali 
kopanje. Nanesite ga na mokro kožo. Za suho 
in občutljivo kožo, za obraz in telo, za odrasle, 
otroke in dojenčke je primeren tudi nežen gel 
za tuširanje Atoderm. Zahvaljujoč njegovim 
vlažilnim sestavinam, mehča in ščiti kožo ter 
zaradi pomirjajočih lastnosti zmanjšuje občutek 
zategovanja. Uporabljate ga lahko vsak dan, 
enkrat ali dvakrat dnevno. Gel nanesite na mokro 
kožo, da se speni, nato ga temeljito sperite in 
kožo nežno osušite. Dermatološka kozmetika 
BIODERMA je na voljo v lekarnah. Več na www.bioderma.si.

VSE, KAR VAS ZANIMA O PSIH, 
NA ENEM MESTU!

13 NOVIH NAPRAV ZA PEDIATRIČNO KLINIKO 
UKC LJUBLJANA

VEČ KOT 25 TISOČ EVROV ZA MALE BOLNIKE 

OLJE ZA TUŠIRANJE ZA SUHO OZ. ZELO 
SUHO IN ATOPIJSKO KOŽO

Za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije je bila januarja 
izvoljena dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., nekdanja 
varuhinja človekovih pravic, sicer tudi znana psihiatrinja 
in sodna izvedenka za to področje. 
Čebašek Travnikova je v drugem krogu 
volitev z 2.780 glasovi premagala 
dotedanjega predsednika prim. Andreja 
Možino, dr. med., ki je dobil 2.694 
glasov. Na novi funkciji ji želimo veliko 
uspehov pri urejanju slovenskega 
zdravstva.

NOVO VODSTVO ZDRAVNIŠKE ZBORNICE 

Lekarna Ljubljana je pretekli mesec odprla svojo 50. enoto 
– Lekarno Vila Urbana. Prebivalci Mestne občine Ljubljana, 
predvsem tisti, ki živijo in delajo v središču mesta, so z 
navdušenjem pozdravili novo lekarno, Lekarno Vila Urbana, 
ki se nahaja v istoimenski stavbi na Poljanskem nasipu 
10. Z odprtjem nove enote Lekarna Ljubljana nadaljuje 
uresničevanje svojega poslanstva, to je zagotavljanje lažjega 
dostopa do zdravil in drugih izdelkov za podporo zdravljenju 
ter ohranitev zdravja. Lekarna Vila Urbana je sodobna lekarna, 
v kateri bodo štirje strokovni sodelavci strankam zagotavljali 
visoko raven storitev in ponudbo kakovostnih izdelkov. Enota 
bo od ponedeljka do petka odprta od 8.00 do 20.00 in ob 
sobotah od 8.00 do 13.00. Lekarna Vila Urbana bo poslovala 
v prostorih, velikih 240 m2. Na prireditvi ob odprtju. Lekarna 
Ljubljana je podarila Ljubljanskemu potniškemu prometu štiri 
defibrilatorje, ki bodo na mestnih avtobusih nepogrešljivi pri 
reševanju človeških življenj. Skupaj z do zdaj podarjenimi bo 
z njimi opremljenih že 14 
avtobusov. En defibrilator 
pa je Lekarna Ljubljana 
podarila občini Bloke. 
Dogodek so popestrile 
pevke Pevskega zbora 
Lekarne Ljubljana.

NOVA LEKARNA V VILI URBANA
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Za pomoč pri zamašenem nosu in izsuševanju nosne sluznice 
je zdaj na voljo novo pršilo za nos Medex Proponasal s 
propolisom in morsko vodo. Odlikuje ga 100-odstotno 
naravna sestava brez konzervansov, barvil in potisnih plinov. 
Izotonična morska voda v kombinaciji s propolisom ustvarja 
naravno ravnovesje nosne sluznice, zmanjšuje njeno oteklost 
in s pomirjajočim, blagodejnim ter antiseptičnim delovanjem 
lajša dihanje. V morski vodi se nahaja več kot 80 mineralov, 
med katerimi so posebej dobro zastopani predvsem tisti z 
dokazanim pozitivnim učinkom na nosno sluznico: magnezij, 
natrij, kalcij, kalij, cink, fosfor, jod in železo. Njihovo razmerje 
v morski vodi je edinstveno in ga v taki kombinaciji lahko 
ustvarja le narava. Propolis zavira rast mikroorganizmov 
in njihovo razmnoževanje. Ker deluje tudi pomirjajoče in 
blagodejno, skupaj z morsko vodo pomaga odstranjevati 
sluz in naravno izboljšuje zdravje nosne sluznice. Medex 
Proponasal je na voljo v treh različicah (osnovna, mini in 
baby) s prilagojenimi nastavki za vpihovanje. Osnovna in mini 
različica sta namenjeni odraslim, različica 
baby pa bo olajšala dihanje 
otrokom od prvega leta dalje. 
Proponasal mini je zaradi 
svoje majhnosti idealen tudi za 
prenašanje v torbici ali žepu. 
Izdelki so na voljo v lekarnah, 
drogerijah in trgovinah z 
medicinskimi pripomočki.

MEDEX PREDSTAVLJA PRŠILO ZA NOS 

Spomin

Nespe~nost

Krvni tlak

• Naravne XXI kapsule 
s podaljšanim sproš~anjem - za 24 ur

• Rastlinskega izvora

Zdravilna mo~ narave

Tudi v zimskem času poskrbite, da 
boste v telo vnesli dovolj tekočine. 
Mineralna voda Magnesia je okusna 
in blagodejna za telo, saj vsebuje 
priporočljivo kombinacijo mineralov, 
med katerimi prednjači magnezij, 
le-ta pa pomaga pri zmanjševanju 
utrujenosti in izčrpanosti.

MAGNESIA PROTI UTRUJENOSTI

Tekoče kremno milo za intimno nego na osnovi 
dalmatinskega žajblja in oljčnega olja. Z vsakodnevno 
uporabo intimnega mila Intimea vzdržujemo naravno 
ravnovesje in svežino intimnih predelov. Z uporabo 
Intimee ne porušimo zaščitnega sloja sluznice, ki ščiti pred 
razmnoževanjem bakterij in glivičnimi okužbami. Osnova 
sta dalmatinski žajbelj, ki deluje protivnetno in ima tudi 
antibakterijsko in antiseptično delovanje, ter oljčno olje, 
ki preprečuje izsuševanje kože. Z osvežujočo noto divjega 
zelenega jabolka prinaša Intimea Wild Apple še prav posebno 
svežino. Vsa mila za intimno nego Intimea so 
dermatološko preizkušena in hipoalergena. S 
pH 4.0 zagotavljajo optimalno fiziološko kislost. 
Linijo Intimea dopolnjujejo še Intimea Classic 
– brez vonja, Intimea Jasmin in Intimea intimni 
robčki. Ana Klašnja, balerina in ambasadorka 
blagovne znamke INTIMEA, zagotavlja, da je 
intimno milo Intimea prava izbira za vsako 
damo. Na voljo je v lekarnah, prodajalnah 
Sanolabor, specializiranih prodajalnah, 
drogerijah DM in TUŠ. Več na www.intimea.si in 
na facebook.com/IntimeaSlovenija.

INTIMNO MILO INTIMEA WILD APPLE 
ZA VEČ SVEŽINE

Pri motnjah spanja ne odlašajte, saj vodijo v slabo 
razpoloženje in izčrpanost. Raziskave potrjujejo, da 
baldrijan pomaga vzpostaviti normalen ritem spanja. 
Skupaj s pasijonko prispevata k ohranjanju mirnosti in 
sproščenosti. Kapsule Baldrivel XXI s podaljšanim 
sproščanjem Soria Natural z najnovejšo tehnologijo 
zagotavljajo sproščanje aktivnih snovi iz zdravilnih rastlin 
celih 12 ur. Kapsulo zaužijete zvečer in aktivne snovi se 
sproščajo celo noč. To je še posebno pomembno za vse, ki 
se ponoči prebujate in težko nazaj zaspite.

Je treba uravnati krvi tlak? Povišan krvni tlak 
postopoma poškoduje žile in bremeni srce. Oljčni 
listi imajo vlogo pri zaščiti srčno-žilnega sistema, 
glog podpira delovanje srca, bela omela pa prispeva k 
ohranjanju normalne ravni holesterola v krvi. Kapsule 
Tensivel XXI s podaljšanim sproščanjem vsebujejo te 
zdravilne rastline in omogočajo visoko dostopnost za telo 
cel dan.

Potrebujete boljšo koncentracijo? Ginko spodbuja 
prekrvavitev možganov in vpliva na spomin. Kapsule 
Ginkovel XXI s podaljšanim sproščanjem so skoraj 
nepogrešljiv sopotnik starejših, ki želijo čim dlje 
ohraniti dobro delujoče miselne funkcije. Kapsule XXI s 
podaljšanim sproščanjem Soria Natural so v rastlinskem 
ovoju in ne vsebujejo barvil. Na voljo so v lekarnah, 
Sanolaborjih in specializiranih trgovinah ter na www.soria-
natural.si

KAJ NARAVNA MEDICINA PRIPOROČA PRI 
STRESU IN MOTNJAH SPANJA? 
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Beljakovine Sunwarrior so narejene iz surovih grahovih 
beljakovin, surovih brusničnih beljakovin, surovih konopljinih 
beljakovin in kokosovih srednjeverižnih trigliceridov. Vse 
posamezne sestavine so izjemne, združene skupaj pa 
tvorijo edinstveno mešanico, ki deluje učinkoviteje kot 
posamezna komponenta. Imajo uravnotežen, dobro 
prebavljiv vir aminokislin in so odlična alternativa za tiste, ki 
se želijo izogniti mlečnim in sojinim beljakovinam (alergije, 
intoleranca). Sunwarrior je edinstven, presni rastlinski vir 
beljakovin s popolnim aminokislinskim profilom. Ima še 
posebno visoko vrednost glutamina, arginina, lizina in 
aminokislin BCAA. PRESNA GRANOLA: se ne peče, ampak 
dehidrira v dehidratorju pri temperaturi do 45 stopinj. Zato se 
ohranijo vsi encimi, vlaknine, vitamini in hranilna vrednost 
sestavin. Zemeljski mandlji niso oreščki, so gomolji, zato je ta 
granola primerna tudi za tiste, ki imajo intoleranco na oreščke. 
Vsebujejo velik delež vlaknin probiotične narave. Granola 
ne vsebuje glutena in jo lahko uživajo tudi tisti, ki imajo 
težave ob užitju glutena. Beljakovine in granola ne vsebujejo 
dodanega sladkorja. So zdrav in okusen presni obrok. Granolo 
in beljakovine lahko uživamo posamezno (kot prigrizek iz 
vrečke), beljakovine lahko prelijemo z rastlinskim napitkom 
ali pripravljenim beljakovinskim 
napitkom, v katerega vmešamo 
granolo, in si s tem pripravimo 
odličen hranljiv presni zajtrk, 
malico ali večerjo. Akcijski paket 
najdete v spletni trgovini www.
super-hrana.si ali v trgovini Center 
Moje Zdravje na Zaloški cesti 167 v 
Ljubljani, tel. 01/256 61 15.

KREMA Lekobeba za 
vsakdanjo nego malčkov in 
odraslih. Ščiti pred vetrom 
in mrazom, prijetno hladi 
in spodbuja obnovo kože. 
Vsebuje pantenol. Odlična je 
za nego od sonca razdražene 
in pordele kože. Več informacij 
najdete na www.lekobeba.si.

AKCIJA! RASTLINSKE BELJAKOVINE 
SUNWARRIOR IN PRESNA GRANOLA

ZAŠČITITE SVOJEGA MALČKA 
PRED VETROM IN MRAZOM

BREZPLAČEN POSVET O 
HUJŠANJU
Če želite trajno 
izgubiti kilograme 
in se naučiti trajno 
ohranjati težo, vas 
vabimo na brezplačen 
posvet. Na prvem 
posvetu vam brezplačno 
izmerimo tudi telesno 
sestavo s tehtnico 
Tanita in interpretiramo 
rezultate. Prijave na 
anja@prehrana.info in 
051 234 278. 

NOVO: BODIFIT V PRESTOLNICI! 
BODIFIT program Slovenija, pri katerem domujejo MOČ in 
KAKOVOST tradicije, DOVRŠENOST učinkovitih in prefinjenih 
vadbenih konceptov ter temeljna ideja za zadovoljstvo 
strank na najvišji ravni – OSEBNI PRISTOP. Namen BODIFIT 
programa Slovenija je z ustrezno izbrano telesno aktivnostjo 
pomagati dvigniti kakovost življenja, splošnega počutja ter 
energije in moči za neobremenjeno in lahkotno kljubovanje 
vsakodnevnim izzivom in obveznostim. Program BODIFIT je z 
začetkom leta začel novo zgodbo v centru slovenske poslovne 
cone, tj. v središču Ljubljane, kjer so odprli že svoj sedmi 
center! Preizkusite najnovejši, izpopolnjeni in funkcionalni 
fitnes center. Naj vas navduši najširša ponudba vodenih 
vadb v Sloveniji. Privoščite si zasluženo sprostitev v wellness 
centru. Doživite popolnost programa BODIFIT na enem mestu! 
Najdete jih na Dunajski cesti 20. Več na www.bodifit.net ali 
BODIFIT na FB: www.facebook.com/bodifit.net/.

Najboljši čas za čiščenje jeter in telesa je ob vstopu v 
pomladne mesece. Z naravnim čiščenjem telesa odstranimo 
nakopičene strupe in pomagamo telesu, da jih izloči skozi 
jetra, črevesje, ledvice in kožo. V tem obdobju koristi pretežno 
zelenjavna in nemastna hrana, brez sladkorja in predelanih 
jedi. Zelenjava, ki vsebuje veliko grenčin (radič, regrat, 
artičoke), pomaga prebavi. Pegasti badelj 
obnovi jetra in pomaga prečistiti telo. 
Poiščite ga v moderni, tekoči obliki, ki 
omogoča takojšnjo absorpcijo. Popolnoma 
naravne, brezalkoholne kapljice Pegasti 
badelj Soria Natural so najboljša izbira 
za vse, ki iščete naraven izdelek za obnovo 
jeter in ne želite jemati dodatnih tablet. V 
lekarnah in specializiranih trgovinah ter na 
www.soria-natural.si.

PEGASTI BADELJ V MODERNI, 
TEKOČI OBLIKI
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Mykosan LIGHT je edinstvena kombinacija naravnih, ekoloških 
sestavin brez dodanih kemikalij. Vsebuje vlaknine (lan, 
oves) in kombinacijo treh vrst gob (reishi, resasti bradovec, 
maitake), ki na naraven način uravnavajo delovanje prebavil in 
dajejo daljši občutek sitosti. Divje proso, oves, sladki mandlji, 
sojina moka, lanena moka, gobe reishi, resasti bradovec, 
maitake, camu camu in yacon so odlična kombinacija sestavin 
za uravnotežen in lahek obrok. Mykosan LIGHT lahko zaužijete 
kot samostojen obrok za zajtrk ali malico, lahko pa tudi za 
večerjo. Eno jušno žlico lahko zmešate v vodo, sok, mleko, 
vaš najljubši smuti. Za zniževanje teže se priporoča, da se dve 
jušni žlici Mykosan LIGHT zmešata v mlačno vodo in se to spije 
kot samostojen obrok. Priročen je tudi kot enostaven obrok na 
poti. Za kakovostno mešanje lahko uporabite spiralni mešalnik 
Mykosan s posebno spiralno tehnologijo, ki naredi napitke bolj 
kremaste in brez strdkov. Idealen je za prenašanje v športnih 
torbah in uporaben pri vsakodnevnih dejavnostih. Zelo 
dobro premeša tudi solatne omake, naredite pa lahko tudi 
različne omlete. Pokrov se tesno privije in zapre ter omogoča 
prenašanje tekočine brez polivanja. Brez BPA & DEHP. Na 
voljo v prodajalnah Sanolabor, 
Biotopic in v specializiranih 
trgovinah, www.mykosan.si. 
Več info na: info@mykosan.
si, gsm: 041 279 646, www.
mykosan.si,  FB: Mykosan 
Slovenija.

ODLIČNA KOMBINACIJA SESTAVIN ZA 
URAVNOTEŽEN IN LAHEK OBROK

CVETLIČNA REŠITEV ZA ZAPOLNITEV GUB 
IN UČVRSTITEV MEŠANE KOŽE 
NOVOST iz Laboratorija Nuxe: fluid s kombinacijo anti-age 
delovanja in korigiranja znakov mešane kože. Kot posledica 
hormonskega neravnovesja in drugih dejavnikov, kot so 
stres, kajenje ali onesnaženost, ima vse več odraslih žensk 
mešano kožo. Trpijo zaradi presežka sebuma na T-coni in 
imajo pogosto razširjene pore. Bogati anti-age izdelki za nego 
kože po navadi še poudarijo te težave, zato je Laboratorij 
NUXE ustvaril posebno formulo z žametno matirano teksturo 
za zrelo mešano kožo: Merveillance® expert fluid. V 
enem samem koraku hkrati zapolni gube in z močjo 
koncentriranega izvlečka enodnevne lilije 
intenzivno učvrsti mešano kožo, ustvari matiran 
učinek in minimizira razširjene pore. Gube so 
zapolnjene, koža pa navidezno privzdignjena, 
brez strahu pred odvečnim sijajem! Kozmetika 
Nuxe je na voljo v lekarnah, trgovinah Maxi in 
Leposana (E.Leclerc) v Ljubljani. www.nuxe.si

Vedno več posameznikov se zaveda škodljivosti kemičnih 
preparatov, ki jih uporabljamo pri čiščenju, in 
njihovega vpliva na razvoj alergij ter onesnaževanje 
okolja. Zato uporaba parnih čistilnikov, ki s paro 
uničijo še tako trdovratne bakterije in nečistoče, pri 
tem pa ne uporabljajo čistilnih sredstev, vsak dan 
narašča. Parni curek Hooverjevega čistilnika Stam 
Capsule 2 v 1 uniči kar 99,9 % običajnih bakterij in 
mikrobov, primeren pa je tako za čiščenje trdih tal, na 
primer marmorja, keramike, parketa in linoleja, kot 
tudi za čiščenje preprog, kar mu omogoča sistem s 
posebnim nastavkom. Čiščenje s paro je vsestransko, 
ekološko, s protibakterijskim delovanjem in – kar 
je najpomembnejše – brez čistil, saj moč pare 
odstrani alergene in pršice, vodni kamen, obloge iz 
različnih vrst nečistoč v kopalnici, kuhinji in na težko 
dostopnih mestih. Pri modelu Steam Capsule 2 v 1 
preprosto odstranite ročno enoto in tako v trenutku 
dosežete prav vsak kotiček svojega doma. Izjemno 
učinkovitost mu omogoča moč kar 1.700 vatov, na 
čiščenje s paro pa je pripravljen le v 15 sekundah 
po vklopu. Odlikujeta ga še velik snemljiv 
rezervoar za vodo in dvojna krtača, ki zagotavlja 
popolno čistočo. Hooverjev parni čistilnik 
Steam Capsule 2 v 1 je idealna izbira 
za vse, ki si želijo čistega doma brez 
uporabe škodljivih kemičnih preparatov. 
Več na www.hoover.si.

HOOVER STEAM CAPSULE 2 V 1 – 
UČINKOVITO ČIŠČENJE BREZ ČISTIL

mikrobov, primeren pa je tako za čiščenje trdih tal, na 

posebnim nastavkom. Čiščenje s paro je vsestransko, 

različnih vrst nečistoč v kopalnici, kuhinji in na težko 

učinkovitost mu omogoča moč kar 1.700 vatov, na 
čiščenje s paro pa je pripravljen le v 15 sekundah 

rezervoar za vodo in dvojna krtača, ki zagotavlja 

Pregreha brez greha je naslov nove oddaje na TV Slovenija, 
ki gledalcem od zadnje sobote v januarju prinaša recepte 
za sladice brez bele moke in belega sladkorja, odgovore 
strokovnjakov s področja prehrane in odnosa do okolja ter 
kreativne predloge in ideje, kako iz starih stvari preprosto 
narediti nove in unikatne izdelke. Polurna oddaja, polna 
uporabnih nasvetov za kuhanje in vsakdanje življenje, je 
nastala kot odgovor na življenjski slog in bolezni sodobnega 
časa, katerih glavni vzrok je prehrana. Oddajo vodi Maja 
Nemec, slaščičarski mojster Gorazd Potočnik pa predstavlja 
preproste recepte za odlične sladice, ki ne vsebujejo belega 
sladkorja in bele moke, pa tudi načine, kako lahko klasične in 
najbolj znane sladice priredimo v manj 
pregrešne posladke. Zakaj ne bi bili 
tudi prigrizki in slaščice takšni, da si jih 
lahko privoščimo brez slabe vesti? Na 
sporedu vsako soboto ob 18. uri na TV 
Slovenija 1.

PREGREHA BREZ GREHA 
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Kot vsak letni čas ima tudi zima svoj čar. 
Uživamo lahko v vijuganju po zasneženih 
strminah, drsanju na poledenelih jezerih, 
kepanju, sankanju in drugih zimskih 
aktivnostih. Vendar pa smo v hladnih 
zimskih dneh bolj dovzetni za razne 
okužbe. Zaradi hladnega vremena se več 
zadržujemo v zaprtih prostorih, kjer se 
virusi laže širijo med ljudmi.

Zagotovo vsi poznamo občutek, ki se 
začne z blagim praskanjem v grlu in 
neprijetnim občutkom pri požiranju sline 
ter nadaljuje s kihanjem in izcedkom iz 
nosu. Težave si lahko poskušamo olajšati 
tudi z zdravili, ki jih v lekarni kupimo 
brez recepta. Da ob obisku lekarne, ko 
naše počutje in imunski sistem že tako 

nista najboljša, ne bi izgubljali časa še 
z brskanjem za drobižem v denarnici, 
iskanjem najbližjega bankomata ali celo 
z odhodom domov po denarnico, lahko 
odslej zdravila plačamo kar z mobilnim 
telefonom. 

Z uporabo te sodobne tehnologije 
plačevanja lahko hitro in preprosto 
poravnamo račun. Farmacevtom tako 
ostane kakšen trenutek več za pogovor ali 
nasvet. Ker je proces plačila s pametnim 
telefonom hitrejši in preprostejši, imajo 
farmacevti več časa, da se posvetijo 
ljudem in jim pomagajo ohranjati zdravje 
in čim lažje premagati bolezen. To je 
ob preobremenjenosti zdravnikov in 
preostalih delavcev v zdravstvu z ogromno 
količino birokracije odlična novica za 
paciente.

V Ljubljani se od leta 2014 nahaja prva 
slovenska holistična lekarna, kjer je že 
mogoče zdravila kupovati in plačevati z 
mobilnim telefonom prek aplikacije Hal 
mBills. »Za plačevanje prek mobilnega 
telefona s to aplikacijo smo se v lekarni 
Nove Poljane odločili, ker s kančkom 
očesa vedno zremo v prihodnost, da 
gremo v korak s časom,« pravi direktor 
in lastnik lekarne Nove Poljane Dušan 
Hrobat, mag. farm. Ta lekarna že od 
ustanovitve sledi najsodobnejšim 
smernicam, kar dokazujejo tudi z odprtjem 
prve spletne lekarne v Sloveniji – Lekarnar.
com. Z uvedbo mobilnega plačevanja 
svojo prebojnost na slovenskem trgu le še 
dodatno potrjujejo. »Z aplikacijo želimo 
uporabnikom omogočiti še bolj pregleden 
in preprost način plačevanja. V aplikaciji 
za plačevanje z mobilnim telefonom smo 
prepoznali dodano vrednost, ker omogoča 
varno, hitro in preprosto plačevanje, 

zaradi katerega bomo prihranili kakšno 
sekundo, ki jo bomo namenili pogovoru 
in svetovanju našim strankam,« še pove 
Dušan Hrobat.

Futuristično plačevanje zdravil tudi 
prek spleta
Kadar se ne počutimo dobro, pa je še 
boljša možnost nakup zdravil kar iz udobja 
doma. To nam v Sloveniji trenutno že 
omogoča spletna lekarna Žužemberk 
– Moja-lekarna.com., v kateri lahko z 
mobilno aplikacijo Hal mBills poravnamo 
račun za zdravila. »Da bi našim 
spletnim strankam ponudili preprostost 
pri plačevanju, smo se odločili za 
implementacijo sistema Hal mBills na naši 
spletni strani. To bo zagotovo pripomoglo 
h kakšnemu naročilu več, morebiti prav 
na račun nižjih provizij. Preprostost plačila 
prek mobitela namreč predstavlja veliko 
prednost pred vnašanjem naloga UPN v 
spletno banko, da o provizijah bank sploh 
ne govorimo,« pravi Tomaž Lukanc, vodja 
spletne prodaje Lekarne Žužemberk.

Kako lahko nakupujem zdravila z 
mobilno denarnico
Storitev je na voljo vsem uporabnikom 
pametnih telefonov, ki imajo odprt bančni 
račun pri katerikoli banki v Sloveniji. Vsi 
prenosi potekajo prek mobilne denarnice 
Hal mBills, za kar imajo prvi v Sloveniji 
dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje 
elektronskega denarja in opravljanje 
plačilnega prometa. Prenos aplikacije 
je brezplačen in je na voljo v trgovinah 
App Store in Google Play. Zaradi varnosti 
podatki iz aplikacije niso shranjeni na 
mobilnem telefonu, temveč izključno v 
močno zavarovanem okolju na strežniku, 
kar omogoča varnost tudi v primeru 
izgube ali kraje telefona.

NAKUPOVANJE 
ZDRAVIL KAR 
Z MOBILNIM 
TELEFONOM
Prehlad je najpogostejša virusna okužba zgornjih dihal, s tem povezane težave pa si lahko poskušamo 
olajšati tudi z zdravili, ki jih v lekarni kupimo brez recepta. Odslej jih lahko plačamo kar z mobilnim 
telefonom. 

Z uporabo te sodobne 
tehnologije plačevanja lahko 
hitro in preprosto poravnamo 
račun. Farmacevtom tako 
ostane kakšen trenutek več za 
pogovor ali nasvet.

Besedilo: Ajda Pavčič

Pomaga krepiti vaš 
imunski sistem

Na voljo v lekarnah, prodajalnah Sanolabor, specializiranih prodajalnah in drogerijah TUŠ.  KLINIČNO PRESKUŠENO - VIROLOŠKO PRESKUŠENO

Sambucol®, izvleček jagod 

črnega bezga, je bogat s 

flavonoidi – potencialni 

antioksidanti. 

Poskrbite za odpornost članov 

vaše družine, saj je njihovo 

zdravje odvisno tudi od vas.

Pridružite se nam na 
facebook.com/SambucolSlovenija

Vsi izdelki Sambucol so brez glutena, umetnih barvil in arom.
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GRIPA NA 
VRHUNCU
V zadnjih tednih je število obiskov v ambulantah osnovnega zdravstva zaradi gripe oz. gripi 
podobne bolezni naraslo, tudi v bolnišnicah se je zelo povečal priliv pacientov in celo povzročil 
krizo zaradi pomanjkanja postelj. Strokovnjaki pričakujejo, da bo število obolelih ravno v tem času 
doseglo vrhunec, zato želijo ponovno opozoriti na preventivne ukrepe, s katerimi se prebivalci 
lahko zaščitijo pred boleznijo. Besedilo: Simona Janček*

*Vira: NIJZ, UKC Ljubljana

Gripa je akutna virusna bolezen dihal, ki se 
zelo hitro širi. Inkubacijska doba (od okužbe 
do pojava kliničnih znakov) navadno 
traja od enega do štirih dni, v povprečju 
pa dva dni. Zamašen nos ali obilen 
izcedek iz nosu za gripo nista običajna, 
pogostejši simptomi pa so zvišana telesna 
temperatura, bolečine v mišicah in sklepih 
ter izrazita utrujenost oz. izčrpanost, ki 
lahko traja tudi do tri tedne. Pojavijo se 
lahko tudi mrazenje, suh kašelj in glavobol. 

Pri nas se gripa pojavlja predvsem v zimskih 
mesecih in ogroža celotno prebivalstvo, še 
posebno starejše ljudi, bolnike s kroničnimi 
srčnimi, pljučnimi, presnovnimi in drugimi 

boleznimi ter majhne otroke in nosečnice.

Vsako sezono za gripo zboli od pet do 
deset odstotkov prebivalcev. Virusi se 
prenašajo ob kihanju, kašljanju, glasnem 
govorjenju na razdalji do enega metra. Še 
pogostejši prenos pa je posreden, prek 
onesnaženih površin. Bolnik kašlja, smrka 
in si ob tem pokrije usta ali nos z dlanjo, 
nato se dotakne bližnjih površin (kljuk, 
držal) in jih onesnaži s kužnimi izločki. 
Oseba, ki se bo onesnaženih površin 
dotaknila, si bo prenesla virus na roke in 
z rok na obraz (ustnice, nosno sluznico, 
očesno veznico), tako bo prejela virus in 
lahko tudi zbolela.

Proti gripi se najučinkoviteje zaščitimo s 
cepljenjem. Raziskave kažejo, da lahko s 
cepljenjem zdrave odrasle populacije znižamo 
pogostost okužb zgornjih dihal za okoli 
četrtino, število obiskov pri osebnih zdravnikih 
zaradi teh bolezni pa se lahko celo prepolovi, 
poudarjajo v UKC Ljubljana. Cepljenje proti 
gripi še posebej svetujejo otrokom od šestega 
meseca do dveh let starosti, nosečnicam, 
starejšim od 65 let in ljudem s kroničnimi 
boleznimi. Priporočljivo pa je tudi za sicer 
zdrave ljudi, saj tako pred okužbo zavarujejo 
ne le sebe, svoje družine in sodelavce, pač 
pa tudi tiste, ki so zaradi osnovnih bolezni 
še posebej ranljivi, ter dojenčke do šestega 
meseca starosti, ki jih še ne morejo cepiti.

Pomaga krepiti vaš 
imunski sistem

Na voljo v lekarnah, prodajalnah Sanolabor, specializiranih prodajalnah in drogerijah TUŠ.  

ORIGINAL, izvleček 
jagod črnega bezga

ZA OTROKE, 
izvleček jagod
črnega bezga z 
dodanim vitaminom 
C, od 1. leta naprej

IMMUNO FORTE, 
Izvleček jagod
črnega bezga z
dodanim vitaminom 
C in cinkom

EXTRA DEFENCE, 
Izvleček jagod črnega 
bezga z dodanim 
vitaminom C, cinkom, 
vitamini in minerali

IMMUNO FORTE, 
v kapsulah z dodanim 
vitaminom C in cinkom 
brez dodanega sladkorja

IMMUNO FORTE PASTILE, 
z dodanim medom, 
vitaminom C in cinkom

KLINIČNO PRESKUŠENO - VIROLOŠKO PRESKUŠENO

Sambucol®, izvleček jagod 

črnega bezga, je bogat s 

flavonoidi – potencialni 

antioksidanti. 

Poskrbite za odpornost članov 

vaše družine, saj je njihovo 

zdravje odvisno tudi od vas.

Pridružite se nam na 
facebook.com/SambucolSlovenija

Vsi izdelki Sambucol so brez glutena, umetnih barvil in arom.
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Podpora imunskemu sistemu je mogoča 
s specifičnimi učinkovinami, med katere 
brezpogojno spadajo esencialni vitamini in 
minerali.

Sinergično kombinacijo za stimulacijo 
imunskega sistema in uravnavanje 
homeostaze predstavlja cink v kombinaciji 
z B-kompleksom in vitaminoma C 
(1000 mg) ter D3 (1000 IE). Vsak člen 
te kombinacije prispeva k homeostazi z 
vplivom na nemoteno delovanje presnovnih 
procesov, sintezo encimov, imunskih celic in 
hormonov, ustrezno cirkulacijo krvi, regulacijo 
telesnih tekočin, živčni prenos, kontrakcijo 
mišic, celično integriteto in tvorbo energije. 
Delujejo sinergično med seboj in z drugimi 
hranili, pomanjkanje ali presežek kateregakoli 
pa lahko vodi v razvoj bolezni. Večinoma 
sta vitamina B in C že zelo dobro poznana, 
nasprotno pa cink in vitamin D3 prepogosto 
zanemarjamo v različnih terapijskih pristopih. 

Cink je ključen mineral pri presnovi 
Vpliva na ustrezno rast in razvoj, ustrezen 
imunski odziv, živčni sistem in reprodukcijo. 
Na celični ravni lahko njegovo funkcijo 
razdelimo v tri kategorije. 

1. Katalitska funkcija: cink je kofaktor 
več kot 300 encimov v vitalnih kemijskih 
procesih. Od cinka odvisne encime lahko 
pravzaprav najdemo v vseh razredih encimov. 
2. Strukturna funkcija: cink ima pomembno 
vlogo pri stabilizaciji strukture beljakovin 
in celičnih membran. Ob pomanjkanju se 
poveča dovzetnost membran in celic za 
oksidativni stres, ovirana je normalna funkcija 
celic in povečana je stopnja vnetja. Preprosto 
povedano – ob takem stanju je »imunski 
sistem pod stresom«. 
3. Regulacijska funkcija: cink ima 
pomembno vlogo pri izražanju specifičnih 
genov. Vpliva namreč na celično signalizacijo, 
uravnava sproščanje hormonov ter prenos 
živčnih impulzov. Dokazali so, da je vključen 
v procesu apoptoze (na podlagi genov 
programirane celične smrti), ki je kritičen 
regulacijski proces v organizmu z vplivom na 
rast in razvoj ter tudi na številčnost kroničnih 
bolezni. 

Vitamin D
Glede na splošno zdravje je skrb vzbujajoče 
dejstvo, da že več kot polovici zdravega 
prebivalstva kronično primanjkuje vitamina 
D. To se odraža kot utrujenost, mišična 

oslabelost, depresivna stanja, pogoste 
infekcije, kronične bolezni, pri hudih 
pomanjkanjih pa kot povečano tveganje za 
razvoj raka, avtoimunskih in drugih bolezni. 

Vitamin D je pravzaprav hormon, ki ima 
zelo različne naloge: regulira več kot 1000 
genov, pospešuje diferenciacijo in zorenje 
celic ter protitelesni odziv. Ima ključno vlogo 
tudi pri ravnovesju kalcija v krvi. Ker vzdržuje 
normalno funkcijo imunskega sistema, je 
v kombinaciji z vitaminom C (odmerek vsaj 
1000 mg) zelo pomemben pri preprečevanju 
infekcij in raznih bolezni. Med taka klinična 
stanja uvrščamo npr. sladkorno bolezen 
tipa 1 in 2, sindrom razdražljivega črevesja, 
Crohnovo bolezen, srčno-žilne bolezni, 
nevrološke bolezni, depresijo in druge.

Pomemben je predvsem vitamin D3 
(holekalciferol), ki ga večji del (kar 90 %) 
dobimo z endogeno sintezo v koži pod 
vplivom žarkov UVB, vendar le v obdobju od 
marca do konca septembra. Zato je še toliko 
pomembnejše, da v preostalih mesecih 
poskrbimo za dodaten dnevni vnos tega 
vitamina, priporočljivo v odmerkih minimalno 
1000 IE dnevno.

PODPORA IMUNSKEMU 
SISTEMU JE KLJUČNA
Imunski sistem opravlja izjemno delo, saj nas ščiti pred vdorom patogenov, raznih toksinov in uravnava 
notranjo homeostazo prek zelo zapletenih bioloških procesov. Vpleten je v pomembno regulacijsko mrežo z 
najrazličnejšimi organskimi sistemi in kemijskimi prenašalci. Z naraščanjem stopnje fiziološkega, psihološkega in 
fizičnega stresa potrebuje za nemoteno delovanje vse večjo podporo. Besedilo: Sendi Lešnjak, mag. inž. prehrane
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ZDRAVI POZIMI Kako še 
zmorete?

Enduranza.®

Najmočnejša in naravna 
zaščita proti utrujenosti 
in izčrpanosti.

Preobremenjenost
v službi in doma.

Nočno delo.
Nespečnost 

in izčrpanost.
Koliko še, 
preden se 

zlomite?

Dolgotrajna izčrpanost se lahko konča 
s telesno izgorelostjo. Najmočnejša 
zaščita telesa pred utrujenostjo in 
izčrpanostjo je Enduranza®. Vsebuje 
prvo popolnoma slovensko naravno 
učinkovino Abigenol®. Ta izhaja iz skorje 
kočevske bele jelke.

Enduranza je št. 1 po izboru kupcev v 
lekarnah za zmanjšanje utrujenosti in 
izčrpanosti.

Enduranza z Abigenolom, izbranimi 
vitamini in minerali odstranjuje 
posledice stresa, krepi odpornost 
in preprečuje preutrujenost.

Na voljo je v lekarnah, specializiranih 
trgovinah in na www.arspharme.com.
Za strokovni nasvet pokličite
na številko 080 8766.

Vitamin C in železo prispevata k 
zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti. 
Tiamin (vitamin B1) prispeva k 
normalnemu psihološkemu delovanju. 
Vitamin C, vitamin E, selen in cink
imajo vlogo pri zaščiti celic pred 
oksidativnim stresom.

Prehransko dopolnilo ni 
nadomestilo za uravnoteženo 
in raznovrstno prehrano.

Narava je modra

Sprostitev
Ob napornem vsakdanu in mnogo 
obveznostih poskrbite, da boste imeli nekaj 
časa zase in za aktivnosti, ki vas osrečujejo. 
Stres zelo vpliva na utrujenost, tako da v 
prostem času odmislite službo in težave ter 
se posvetite svoji družini in hobijem.

Zdrava hrana
O zdravi hrani in njenem pomenu je toliko 
govora, da pri tem ni potrebna posebna 
razlaga. Namesto težkih in mastnih 
obrokov izbirajte polnovredna živila, ki vas 
bodo prijetno nasitila, hkrati pa vam ne 
bodo »obležala« v želodcu in vas dodatno 
utrujala. Uživajte v zimski zelenjavi, kot so 
zelje, korenček, cvetača in por. 

Tekočina
Pomanjkanje tekočine lahko vpliva na 
utrujenost, zato tudi v zimskem času 
poskrbite za dovoljšen vnos tekočine 
v telo. Priporočamo mineralno vodo, 
ki je blagodejna za telo, saj vsebuje 

priporočljivo kombinacijo mineralov, 
med katerimi prednjači magnezij, le-ta 
pa pomaga pri zmanjševanju utrujenosti 
in izčrpanosti. Priporočamo tudi sadje in 
zelenjavo, ki vsebujeta polifenole, ki imajo 
zelo pozitiven učinek na naše zdravje.

Vadba
Ljudje, ki redno vadijo, pravijo, da jim 
da vadba ogromno energije, zato se z 
veseljem redno odpravijo na rekreacijo. Za 
nekatere je to tek, druge z energijo napolni 
joga, tretji obožujejo skupinske vadbe, za 
marsikoga pa je dovolj vsakodnevni dolgi 
sprehod. 

Svetloba
Pozimi smo zaradi krajšega dneva deležni 
manj svetlobe, poleg tega pa je pogosto 
oblačno in megleno. Zato poskrbite, da 
bo v prostoru, kjer preživite večino dneva, 
čim več svetlobe. Imejte odprte rolete 
in žaluzije in v sobo spustite naravno 
svetlobo. 

STRAN Z 
ZIMSKO 
UTRUJENOSTJO!
Iz različnih razlogov se veliko ljudi pozimi pritožuje zaradi 
utrujenosti. Ste tudi vi med njimi? Z uvajanjem petih povsem 
preprostih navad v vsakdanjo rutino lahko svoje zimsko počutje 
izboljšate in v vsak dan zakorakate z več energije in dobre volje.

Besedilo: Tamara Pevec

Priporočamo mineralno 
vodo, ki je blagodejna 
za telo, saj vsebuje 
priporočljivo kombinacijo 
mineralov, med katerimi 
prednjači magnezij, 
le-ta pa pomaga 
pri zmanjševanju 
utrujenosti in 
izčrpanosti. 
Priporočamo tudi sadje 
in zelenjavo, ki vsebujeta 
polifenole, ki imajo zelo 
pozitiven učinek na naše 
zdravje.
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ZDRAVI POZIMI

NAD UTRUJENOST S 
HOMEOPATSKIMI PRIPRAVKI

ZAKAJ SMO 
UTRUJENI IN KAKO SI 
LAHKO POMAGAMO

Utrujenost ima tako v biomedicini kot tradicionalnih medicinah različne vzroke in različne 
postopke in principe zdravljenja. Tako kot je utrujenost kompleksen pojav, tudi na zdravljenje tega 
pojava vplivata čas in prostor. Na utrujenost imajo vpliv številni tako biološki kot psihološki ter 
specifični kulturni dejavniki. Težko namreč primerjamo utrujenost žalujočega po pogrebu, 
menedžerja, ki opravi dva čezoceanska poleta v enem tednu, ali nekoga, ki se uči za 
maturo, ter nekoga, ki se pripravlja na tekmovanje v triatlonu. 

Utrujenost je kompleksen pojav z 
različnimi vzroki. Dodatni objektivni 
dejavniki, kot so manj kakovostna hrana 
in pomanjkanje gibanja, zadrževanje 
v prostorih z umetno svetlobo in 
izpostavljenost najrazličnejšim stresnim 
dejavnikom, povzročajo, da se vse več ljudi 
srečuje z utrujenostjo, ki ima specifično 
pojavnost glede na posameznika oz. 
posameznico. 

Homeopatija kot način zdravljenja stremi 
k celostnemu obravnavanju zdravljenja 
ljudi, enako velja za pojav utrujenosti. 
Zato je pri homeopatskem principu 
zdravljenja odločilnega pomena, KDO 
je utrujen in ZAKAJ – temu primerno 
se izbere homeopatska substanca. 
Ne gre pozabiti, da osebi, ki je ujeta v 
ponavljajoče se destruktivne vedenjske 

vzorce, zgolj homeopatija ne more 
pomagati uravnovesiti stanja utrujenosti. 
Ključnega pomena so primerni spalni 
in prehranjevalni ritem ter vsakodnevno 
gibanje. Ti dejavniki so ključni, če pa 
jih spregledamo, lahko računamo na 
neprijetne posledice. Ena prvih posledic je 
utrujenost.

Šport in fizična dela
Šport je od nekdaj veljal za poživitev 
tako telesa kot duha, vendar je 
pogost spremljevalni dejavnik fizične 
aktivnosti mišična utrujenost, ki nam pri 
vsakodnevnih opravkih lahko povzroča 
neprijetnosti. Idealna homeopatska 
pripravka za splošno mišično utrujenost 
sta ARNICA MONTANA 9 CH in RHUS 
TOXICODENDRON 9 CH. Oba odpravljata 
občutek pobitosti in utrujenosti ter mišične 
napetosti in bolečin ob intenzivnih fizičnih 
naporih.
Glede na število ljudi, ki se v Sloveniji 
ukvarjajo s kolesarstvom, hojo v gore in 
tekom, je prav gotovo smotrno poiskati 
načine, kako ublažiti neprijetne posledice 
teh sicer izjemno pozitivnih dejavnosti. Če 
pri športni aktivnosti pride do velike izgube 
telesnih tekočin, se priporoča CHINA 
RUBRA 9 CH. Idealni spremljevalec fizično 
napornega konca tedna v naravi je ARNICA 
MONTANA 9 CH. Homeopatsko zdravilo se 
priporoča tudi pri posledicah dejavnosti, 
kot so pobiranje letine sadja, okopavanje, 
kleparskih, tesarskih in gradbenih delih 
in podobno. Naštete homeopatske 
substance priporoča stroka, tudi če ste 
se odločili preurediti stanovanje ali celo 
preseliti, takrat največkrat niti ne opazimo 
naprezanja. Za pojav s priljubljenim 

imenom »muskel fiber« se priporoča 
RHUS TOXICODENDRON 9 CH, za splošno 
utrujenost pa ARNICA MONTANA 9 CH.

Intelektualna utrujenost, sindrom 
izgorevanja
Pisati šolsko nalogo iz matematike v 
osnovni šoli je enako naporno kot zagovor 
na maturi ali poznejše izobraževanje 
in delo, ki zahteva od nas kontinuiran 
intelektualni napor. Gre za utrujenost, ki 
ni primerljiva z drugimi. Za izboljšanje 
stanja pri intelektualni utrujenosti 
homeopatija priporoča pri prvi stopnji 
utrujenosti (tisti, ki ne traja zelo dolgo 
časa) KALI PHOSPHORICUM 15 CH. Pri 
drugi stopnji intelektualne utrujenosti 
(tisti, ki traja že dalj časa) in v primeru, 
če s KALI PHOSPHORICUM 15 CH niste 
dosegli želenega učinka, se priporoča 
PHOSPHORIC ACIDUM 15 CH.

Zadnje čase je vse pogostejši tudi sindrom 
izgorevanja »burn out sindrom« – med 
poslovneži, gospodinjami in drugimi 
poklici. Homeopatija ponuja različne 
pripravke za lajšanje tega sindroma. 
Zdravilo izberemo na podlagi težav, ki jih 
imamo – ali gre za splošno utrujenost, 
motnje spanja, depresijo, anksioznost 
in podobno. Najpogosteje izberemo 
homeopatska zdravila NUX VOMICA 
15CH, NATRUM MURIATICUM 15CH, KALI 
PHOSPHORICUM 15CH in PHOSPHORIC 
ACIDUM 15CH.

Nosečnost, porod in postpartum
Tako nosečnost kot porod sta naravna 
mehanizma človekovega telesa, vendar ju 
posameznice različno dobro prenašajo. Ko 

Besedilo: dr. Maruša Hribar, mag. farm., 
strokovnjakinja za homeopatijo 

Ne gre pozabiti, da osebi, ki 
je ujeta v ponavljajoče se 
destruktivne vedenjske vzorce, 
zgolj homeopatija ne more 
pomagati uravnovesiti stanja 
utrujenosti.



12 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

gre za novo življenje, je vse, kar je povezano z njim, ključnega 
pomena, zato so homeopatska zdravila, ki nimajo stranskih 
učinkov, idealna in lahko nežno podprejo naravne procese. 
Homeopatija priporoča več pripravkov, ki lajšajo utrujenost 
v zadnjih tednih pred porodom in utrujenost po porodu. Za 
utrujenost pred porodom se priporoča ARNICA MONTANA 
9 CH (sistematično pred porodom za relaksacijo mišic). 
Če se pojavi morebiten strah pred porodom, lahko težave 
lajša GELSEMIUM 9 CH. Po porodu je spet aktualna ARNICA 
MONTANA 9 CH za zmanjševanje utrujenosti in regeneracijo 
celega organizma. CHINA RUBRA 9 CH se priporoča, če je 
prišlo do velike izgube telesnih tekočin pri rojevanju.

Utrujenost na potovanju in »jet lag«
Občutek, da smo kot zmečkani in ne najdemo pravega veselja 
ali energije po daljših potovanjih, je pogost spremljevalni 
pojav dolgih voženj in čezoceanskih poletov. Spet se izkaže 
delovanje homeopatskega zdravila ARNICA MONTANA 9 
CH, ki lajša neprijetne občutke na potovanju, še posebej 
na potovanju z letalom za tiste, ki imajo težave s krčnimi 
žilami, zatekanjem in podobno. Ne pozabite na pretegovanje 
okončin in pitje tekočin (voda, nesladkan čaj). Pomaga tudi, 
če se v velikem loku izogibamo nezdravi hrani in pijači (rdeče 
meso, sladkarije, alkohol, sladke gazirane pijače, kava), ki ob 
dolgotrajnem sedenju močno poslabšata počutje.

Utrujenost pri anemiji in gripi
Lahko se spomnimo trenutkov, ko menimo, da smo že zdravi, 
a pravega elana nikakor ne najdemo. Še posebej utrujenost 
po gripi lahko občutimo kot šibkost, ki jo spremlja bledica. 
Lahko tudi, da smo med akutnim stanjem izgubili veliko 
tekočine (znojenje, diareja); v homeopatiji se priporoča 
CHINA RUBRA 9 CH. Če fizično izčrpanost po bolezni spremlja 
še psihična utrujenost, jemljemo homeopatsko zdravilo KALI 
PHOSPHORICUM 15 CH. Utrujenost se lahko kaže tudi tako, 
da osebo zelo zebe, takrat se priporoča SILICEA 5 CH. Pri 
večji izgubi telesne teže kljub dobremu apetitu do izboljšanja 
jemljemo NATRI MURIATICUM 9 CH.

Ključnega pomena so primerni spalni in 
prehranjevalni ritem ter vsakodnevno gibanje. 
Ti dejavniki so ključni, če pa jih spregledamo, 
lahko računamo na neprijetne posledice. Ena 
prvih posledic je utrujenost.

Še posebej utrujenost 
po gripi lahko občutimo 
kot šibkost, ki jo spremlja 
bledica. Lahko tudi, da 
smo med akutnim stanjem 
izgubili veliko tekočine 
(znojenje, diareja).
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Na stopalih, dlaneh in obrazu se zrcali celo 
naše telo – dihala, izločala, obtočila itn., 
znotraj teh večjih sistemov pa posamezni 
organi, npr. želodec, mehur, vranica, srce 
.... Med refleksoterapijo refleksoterapevt 
pritiska na refleksne cone na stopalu, 
kjer pod prsti občuti kristalčke, majhne 
kroglice, polne strupov. Ti kristalčki, ki so 
boleči, so energetske blokade oz. zastala 
energija, ki povzroča slabo počutje in 
zdravstvene tegobe. Energetske blokade 
nastanejo zaradi neizraženih čustev in/ali 
potlačenih travm iz otroštva. 

Namen refleksoterapije
Refleksoterapevtov namen je razbiti 
te kristalčke, sprostiti zastalo energijo 
in pomagati bolniku do hitrejšega 
zdravljenja. Refleksoterapija aktivira 
vse organske sisteme in organe, sproža 
čiščenje toksinov iz telesa, povzroča 
čustveno čiščenje, odpira energetske poti 
na stopalih in globoko sprošča organizem.

Vrste refleksoterapije
Refleksoterapija se lahko izvaja na stopalih 

ali na dlaneh. Na dlaneh predvsem takrat, 
kadar osebo močno zebe v noge, ima 
na stopalih morebitna vnetja ali glivična 
obolenja, rane ali ima celo amputirane 
ude. Učinek refleksoterapije je povsem 
enak.

Obstaja tudi obrazna refleksoterapija, 
vendar se izvaja nekoliko drugače 
kot na dlaneh in stopalih. Izvajajo jo 
refleksoterapevti, izučeni posebej zanjo.

Postopek
Pri prvem obisku terapevt bolnika 
povpraša po njegovem trenutnem 
zdravstvenem stanju, prebolelih boleznih, 
morebitnih operativnih posegih ipd. Na 
podlagi teh informacij se refleksoterapevt 
odloči, ali bo izvajal terapijo ali ne. Ljudje 
z zdravstvenimi težavami, kot so visok 
krvni tlak, krčne žile, rizična nosečnost, 
zvini gležnja, vročinska stanja, glivična 
obolenja, ljudje s srčnim spodbujevalcem, 
namreč niso primerni za refleksoterapijo, 
saj pri njih lahko povzroči resne težave. 

Potem ko refleksoterapevt bolnika seznani 
s potekom refleksoterapije in možnimi 
reakcijami, sestavi načrt prihodnjih terapij. 
Običajno sledijo štirje obiski na približno 
tri dni, potem pa po potrebi oz. odvisno od 
počutja bolnika.

Refleksoterapevt samo z otipom in 
ogledom stopal dobi veliko informacij o 
počutju bolnika. Pogleda, kakšna je barva 
stopal, kakšna je njihova temperatura, kje 
se nabira trda koža, ali so stopala suha ali 
vlažna ipd. Temu rečemo, da naredi A-test. 
Na podlagi tega lahko še natančneje 
sestavi terapevtski načrt.

Telesni odziv
Znak, da se je telo odzvalo na 
refleksoterapijo, je reakcija:
• slab/boljši spanec,
• žeja,
• utrujenost/povečana energija,

• bolečine po celem telesu 
(»muskelfiber«),

• glavobol,
• povečano izločanje blata in urina,
• smrdeč urin,
• idr.

Reakcija telesa na terapijo je včasih sila 
zoprna, vendar mine v dveh oz. treh 
dneh. Prav zato mora bolnik veliko piti, 
najbolje vodo ali nesladkane čaje, saj s 
tem pomaga telesu, da čim hitreje izloči 
toksine oz. strupe.

Indikacije
Pri katerih zdravstvenih tegobah 
refleksoterapija pomaga? Tule je kratek 
nabor:
• migrene in glavoboli,
• zmanjšana odpornost,
• stres,
• zaprtje,
• težave s sklepi in hrbtenico (išias, napete 

mišice, boleč vrat),
• alergije,
• nespečnost,
• astma,
• težave z zanositvijo,
• hormonalna neravnovesja (PMS, boleče 

in neredne menstruacije, menopavzalne 
težave),

• pogosti prehladi, vnetja, angine,
• pogosta vnetja mehurja in ledvic.

Nekaj koristnih napotkov:
• na refleksoterapijo pridite udobno 

oblečeni, tako da vas nič ne tišči in da 
vas ne zebe,

• bodite primerno siti, ne lačni in ne 
presiti,

• pri refleksoterapiji se ne slečete, sezujete 
si samo nogavice, je pa treba imeti čista 
stopala in pristrižene nohte.

Pa še nekaj vam polagam na srce – izberite 
refleksoterapevta s certifikatom. Le tak bo 
refleksoterapijo izvedel strokovno in vas 
vodil skozi terapevtski proces.

SAMOZDRAVLJENJE Z 
REFLEKSOTERAPIJO
Refleksoterapija je preventivna in kurativna oblika samozdravljenja telesa. Refleksoterapevt z masažo 
stopal oz. t. i. con spodbudi telo, da začne zdraviti samo sebe. Vendar pa refleksoterapija – in to je zelo 
pomembno – nima statusa medicinske metode.

Refleksoterapija aktivira vse 
organske sisteme in organe, 
sproža čiščenje toksinov iz 
telesa, povzroča čustveno 
čiščenje, odpira energetske poti 
na stopalih in globoko sprošča 
organizem.

Besedilo: Tadeja Šiberl, refleksoterapevtka
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KAJ POTREBUJEMO 
ZA DOBER SPANEC

Dober nočni počitek je ena najboljših stvari 
na svetu. Če se naspimo, se zjutraj počutimo 
sproščeno, sveže in polni energije. Besedilo: Maša Novak

Med spanjem se telo obnavlja samo od sebe, misli so sproščene 
in takrat predelujemo čustvene izkušnje. Sanje, četudi znajo 
biti včasih nepovezane, so okno do naše duše, ki nam pomaga 
odkriti skrivnosti življenja.

Ali ne pogrešamo vsi dobrega nočnega počitka in ga nikoli 
nimamo dovolj? Če spanca ni dovolj, smo zjutraj razdraženi. 
To lahko postane navada in včasih se zdi, da si ne moremo 
pomagati. Preberite si nekaj namigov za boljši spanec in si 
za lahko noč privoščite čaj s pomirjujočimi sestavinami, ki bo 
poskrbel za mirno in krepčilno noč.

Zakaj je spanje tako zelo pomembno?
Med prvo tretjino spanja smo v globokem spancu in takrat 
se naše telo obnavlja. Poznejši dve tretjini smo v stanju REM 
lahkotnega spanca, ki je odgovoren za spomin in čustveno 
uravnavanje.

Koliko spanja potrebujemo?
Čas spanja je odvisen od tipa in navad posameznika. V splošnem 
potrebujemo 6–8 ur spanja na noč.

Se moramo izogibati kofeinu?
Ni potrebno, vendar se ne priporočata več kot dve kavi na dan. 
Izogibajte se pitju kave po kosilu.

Ureditev spalnih prostorov
V spalnici naj bo primerna temperatura, rahlo hladno. Vročina 
nas dela nemirne. V sobi naj bo temno, kar omogoča sproščanje 
hormonov, ki pomagajo pri spanju. Privoščite si udobno 
vzmetnico.

Pukka_nightime_105x297.pdf   1   09/02/17   12:35

NASVETI 
Osnove dobrega spanca

Dobro jejte: poskrbite, da čez dan ne izpuščate obrokov in ne 
zaspite lačni.
Dobro pijte: znano je, da alkohol povzroča motnje spanja, 
medtem ko čaj s pomirjujočimi sestavinami zagotavlja dober 
in krepčilen spanec.
Gibajte se: vsak dan bodite fizično aktivni. To je zabavno, 
utrudi vaše telo in posledično pripomore k boljšemu spancu.
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ZDRAVI POZIMI

OB DNEVU BREZ CIGARETE

Dan brez cigarete, ki je vsako leto 31. 
januarja, naj bi pomenil priložnost in 
spodbudo za opustitev kajenja ter za 
preprečitev eksperimentiranja s tobačnimi 
in s tobakom povezanimi izdelki med 
mladostniki in mlajšimi odraslimi. Na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
(NIJZ) in v nacionalni mreži nevladnih 
organizacij (NVO) s področja javnega 
zdravja so sporočili, da so bolezni in 
smrti, povzročene s kajenjem, preprečljive 
in nepotrebne in da podpirajo predlog 
novega zakona, ki prinaša celovit program 
sodobnih in učinkovitih ukrepov za 
zmanjševanje razširjenosti in posledic 
kajenja. 

Posledice kajenja
Zaradi bolezni, povzročenih s kajenjem, 
umre v Sloveniji vsako leto 3.600 
prebivalcev, kar je več, kot je letno 
smrti zaradi vseh nezgod (vključno s 
prometnimi), samomorov, alkohola, 
prepovedanih drog in AIDS-a skupaj; v 
10 letih pa je to toliko, kot je prebivalcev 
mesta Kranj ali Celje, opozarjajo na NIJZ. 
Umirajo ljudje v aktivni dobi – med 30. 
in 44. letom starosti vsako sedmo smrt 
pripisujemo kajenju, med 45. in 59. letom 
starosti vsako tretjo.

Zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje, 
umreta dve tretjini kadilcev, ki v povprečju 
izgubijo od 10 do 15 let življenja, mnogo 
let pred smrtjo pa imajo zelo slabo 
kakovost življenja. Kajenje tobaka škoduje 
tako rekoč vsakemu organu v telesu in 
škodljivo vpliva na zdravje vse življenje 
– povzroča številne vrste raka, bolezni 
dihal, bolezni srca in ožilja ter številne 
druge bolezni, med drugim sladkorno 
bolezen, revmatoidni artritis, bolezni oči, 

katerih posledica je lahko slepota, motnje 
erekcije, splošno poslabšano zdravstveno 
stanje idr. Zdravje je ogroženo tudi pri 
nekadilcih, ki so dolgotrajno izpostavljeni 
tobačnemu dimu; prav tako je ogroženo 
zdravje še nerojenega otroka, če kadi 
nosečnica. Kajenje nosečnic je vzročno 
povezano z nizko porodno težo otroka, 
prezgodnjim porodom, zmanjšanjem 
pljučnih funkcij pri otroku, razcepljeno 
ustnico in/ali nebom ter nenadno smrtjo 
dojenčka.

Razširjenost 
V Sloveniji še vedno kadi skoraj vsak četrti 
odrasli. Kajenje je razširjeno tudi med 
mladostniki. Med 15-letniki je 40 % takih, 
ki so že kdaj kadili, vsaj enkrat na teden ali 
pogosteje jih kadi približno 13 %, od teh 
večina kadi že vsak dan.

Ukrepi
»Razširjenost kajenja lahko pomembno 
zmanjšamo s celovitim programom 
ukrepov nadzora nad tobakom, kar 
potrjujejo številne raziskave, primeri 
drugih držav in simulacijski modeli. 
Trenutno je pri nas v obravnavi predlog 
novega zakona, ki predstavlja celovit 
program učinkovitih in sodobnih 
ukrepov, s katerim lahko v Sloveniji 
pomembno zmanjšamo delež kadilcev in 
s tem tudi obseg posledic kajenja. Med 
najpomembnejšimi ukrepi v predlogu 
novega zakona so enotna embalaža, 
popolna prepoved oglaševanja, promocije 
in razstavljanja tobačnih izdelkov, 
dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov, 
velika slikovno-besedilna zdravstvena 
opozorila, prepoved značilnih arom 
in strožje kaznovanje kršitev,« pravi 
Helena Koprivnikar z NIJZ. S skupnimi 

močmi lahko delež kadilcev do leta 
2025 zmanjšamo za 30 % (na 16,8 
%), predvideva strategija Svetovne 
zdravstvene organizacije za obvladovanje 
kroničnih nenalezljivih bolezni. Z 
Resolucijo o nacionalnem planu 
zdravstvenega varstva 2016–2025 Skupaj 
za družbo zdravja Slovenija sledi zgledu 
držav, ki nameravajo ustvariti družbo brez 
tobaka, v kateri bo delež kadilcev pod 
petimi odstotki. 

»Uspeh, prodaja in dobiček tobačne 
industrije v prihodnosti so povsem odvisni 
od obsega kajenja med mladimi. Za 
vsako ceno je treba preprečiti možnost 
oglaševanja in zavajanja mladih s strani 
tobačne industrije, ki se dogaja še posebej 
na embalaži tobačnih in s tobakom 
povezanih izdelkov, vse intenzivneje 
pa tudi na spletu, v filmski in glasbeni 
industriji,« je poudarila Mihaela Lovše, 
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje 
in tobačno kontrolo. V zvezi Brez izgovora 
pa so prepričani, da bodo novi ukrepi 
zaščitili najbolj ranljive med vsemi – otroke 
in mladostnike. »Veseli nas, da smo z 
letom 2017 zakorakali v novo obdobje 
slovenske zgodovine, ki ne poudarja več 
“pozitivnih” gospodarskih vidikov ene 
najbolj zahrbtnih in škodljivih industrij 

KAJENJE 
POVZROČI PREVEČ 
PREZGODNJIH SMRTI

Raba tobaka je vodilni preprečljivi vzrok številnih prezgodnjih smrti v Sloveniji, kroničnih nenalezljivih 
bolezni in drugih bolezni ter zdravstvenih težav že v obdobju mladostništva, kar zahteva visok davek za 
zdravje, blagostanje prebivalcev Slovenije, zdravstveni sistem in celotno družbo.

2/3

kadilcev umreta zaradi bolezni, 
ki jih povzroča kajenje; v 

povprečju izgubijo od 10 do 15 
let življenja.

Besedilo: Janja Simonič*
*Viri: NIJZ, Društvo za zdravje srca in ožilja, Rdeči križ Slovenije, Mreža NVO

brezpla na telefonska številka za uporabnikeč

Uvoz in distribucija klimatskih naprav, toplotnih črpalk in sistemov za prezračevanje z rekuperacijo toplote
VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si

www.vitanest.si 

 Obiščite nas na sejmu DOM Ljubljana,
od 7. do 12. marca 2017, v marmorni dvorani.

VELIKO TOPLOTE za MALO DENARJA
             s toplotno črpalko
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na svetu. Zadnje mesece smo priča 
pogostim manipulacijam z “neodvisnimi” 
strokovnjaki, grožnjami tobačnih 
multinacionalk z milijonskimi tožbami 
in rednimi osebnimi diskreditacijami 
posameznikov, ki se borimo za Slovenijo 
brez tobaka,« pravi Jan Peloza, Brez 
izgovora Slovenija.

 Vloga države
»Ob sprejemanju novega zakona s 
področja tobačne politike se nam 
zdi ključno, da država poskrbi tudi za 
učinkovito in zadostno financiranje tistih 
preventivnih ukrepov in programov, 
ki so dokazano učinkoviti in ki sledijo 

najnovejšim znanstvenim dognanjem 
ter oceni potreb vseh ciljnih skupin – od 
otrok do odraslih rednih kadilcev. Tobačna 
industrija bo v vsakem primeru – tudi če bo 
zakon potrjen v predlagani obliki – skušala 
še naprej pridobivati nove kadilce med 
otroki in mladimi, saj je njen cilj vedno 
le dobiček, ne zdravje ali blagostanje 
ljudi. Zato ne razumemo nekaterih javnih 
uslužbencev in poslancev, ki nasprotujejo 
učinkovitim ukrepom tobačne politike, 
kot sta enotna embalaža in licenciranje. 
To pomeni, da jim je bolj malo mar za 
zdravje volivk in volivcev. Prepričani smo, 
da so bili izvoljeni predvsem za to, da 
ščitijo ljudi pred finančnimi interesi tujih 

multinacionalk in nezdrave industrije, 
ne pa obratno,« poudarja Matej Košir, 
Preventivna platforma.
 
Družba brez tobaka
»Za nevladne organizacije ni nobenega 
dvoma: kajenje je nepotrebna razvada, 
ki mori človeštvo. Pred leti je zakonska 
prepoved kajenja v javnih prostorih 
prinesla veliko spremembo, ki smo jo 
takrat podpirali z vsem srcem. Mnogi so 
nam hvaležni. Čas je, da gremo naprej, 
zato podpiramo predvidene zakonske 
novosti, čeprav smo mnenja, da bi bile 
lahko še ostrejše. Gradimo družbo brez 
tobaka. Zmagovalci naj bodo tisti, ki 
niso oz. ne bodo nikoli začeli kaditi,« je 
poudaril Matija Cevc, Mreža NVO 25x25.
 
»Večji ko so dobički tobačne industrije, 
večja je po drugi strani revščina in večji 
so stroški za odpravljanje njenih učinkov. 
Revni namreč porabijo največ tobaka 
in zanj namenijo bistveno večji delež 
prihodka kot bogatejši. Pri njih strošek, 
ki ga namenijo za tobak, predstavlja 
pomembno zmanjšanje stroška za hrano, 
bivanje, izobraževanje, zdravje in socialno 
varnost. Pri Rdečem križu Slovenije zato 
podpiramo tobačno zakonodajo, ki je 
v korist varovanja in krepitve zdravja in 
preprečevanja ali zmanjševanja revščine,« 
dodaja prof. dr. Dušan Keber, dr. med.

OPUŠČANJE
Različne vrste pomoči pri opuščanju kajenja

Več kot polovica kadilcev želi nehati kaditi; veliko jih v prvih nekaj poskusih ni 
uspešnih, zato jim je na voljo pomoč pri opuščanju kajenja. Čimprejšnja opustitev 
kajenja pomembno izboljša zdravje in podaljša življenjsko dobo. »Opustitev kajenja 
je koristna za zdravje v kateremkoli obdobju življenja, največje koristi za zdravje 
pa prinaša opustitev kajenja pred 40. letom,« je pojasnila mag. Tadeja Hočevar z 
NIJZ in navedla oblike različnih programov pomoči: »Programi opuščanja kajenja 
potekajo v zdravstvenovzgojnih centrih, ki so v zdravstvenih domovih po vsej 
Sloveniji. Kadilci lahko izbirajo med skupinskim in individualnim svetovanjem; na 
voljo je tudi svetovalni telefon, kjer svetovanje izvajajo usposobljeni svetovalci.« Za 
pomoč pri opuščanju kajenja pokličite na številko 080 2777, ki je objavljena tudi 
na embalaži tobačnih izdelkov. Klic je brezplačen, telefonska številka pa deluje vsak 
delovnik med 17. in 20. uro. 

brezpla na telefonska številka za uporabnikeč
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www.vitanest.si 
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OKOLJE IN BIVANJE

Pri nakupu oken je cena za mnoge ključen 
dejavnik. Vendar, če kje, potem pri nakupu 
oken ne gre preveč varčevati. Današnja 
ugodna ponudba se zna kmalu izkazati 
za ravno nasprotno. Profili takih oken 
se namreč lahko že po nekaj sezonah 
ukrivijo, verjetno tudi porumenijo, 
tesnila popustijo, prihranek pri energiji 
pa je daleč od obljubljenega. Taka nova 
okna vsekakor ne bodo pripomogla 
k bistvenemu: k ugodnim bivalnim 
razmeram še mnogo let po nakupu.  

Kakšno naj bo sodobno okno 
Večina kupcev se odloča za PVC-okna. 
Prednosti oken iz PVC-profilov so številne – 
PVC je dober izolator z visoko odpornostjo 
proti vlagi, ne zahteva posebnega 
vzdrževanja, kot material je prijeten za oko 
in na otip ... 

Večino teh lastnosti ima tudi les, ki je 
poleg tega še naraven material, ki je s 
sodobnimi premazi na vodni osnovi dobil 
dolgo in nemoteno življenjsko dobo z 
veliko manjšo potrebo po vzdrževanju 
kot v preteklosti. Tako boljša lesena okna 
potrebujejo obnovo premazov v razmiku 

od šest do osem let. PVC in lesena okna 
lahko na zunanji strani zaščitite tudi z 
zunanjo prekrivno masko iz aluminija. 

Lahko pa se odločite za okna iz aluminija, 
ki ne potrebuje praktično nobenega 
vzdrževanja, vendar pa je njegova slabost 
v tem, da je dober toplotni prevodnik. 
A vendar danes boljši proizvajalci, 
zahvaljujoč sodobnim tehnološkim 
postopkom, ponujajo tudi energetsko 
učinkovita aluminijasta okna.  

Pomemben element pri oknih je 
zasteklitev, ki ima pomembno vlogo 
pri udobju v prostoru, saj zagotavlja 
osvetljenost prostora, hkrati pa je od te 
odvisna tudi zvočna izolativnost prostora. 
Dober izbor bodo zato okna z ožjimi okvirji, 
ki povečujejo svetlo površino. Sodobna 
okna imajo v standardu vsaj dvoslojno 
zasteklitev, vse pogosteje pa trislojno, 
s plinskim polnjenjem medstekelnih 
prostorov. 

Pomembni sestavni deli okna so še 
okovje in tesnila. Nekateri ponudniki 
ponujajo okna z dvojnim tesnjenjem, 

boljši pa imajo že v standardni ponudbi 
tri trajnoelastična tesnila. Kakovostno 
okovje zagotavlja enostavno uporabo 
oken in dobro tesnitev še mnogo let po 
nakupu. Pri okovju imamo v osnovi na 
voljo klasično montirano okovje, z nekaj 
doplačila oz. pri boljših oknih pa že imamo 
lahko okovje skrito v okvir okna, kar ima 
pozitivne učinke na varnost, pripomore 
pa tudi k lepšemu, enovitejšemu videzu 
okna.  

Nova okna zahtevajo prezračevanje 
Nova okna ne bodo prinesla želenega 
izboljšanja bivalnega ugodja, če bomo 
pri tem zanemarili prezračevanje. Stara 
okna so imela slabše tesnjenje, a tudi 
različne reže in razpoke, ki so omogočale 
nemoteno prezračevanje, medtem 
ko kakovostno vgrajena nova okna 
tesnijo, zato je pomembno, da redno 
prezračujemo. Odvečna vlaga, ki se je prej 
»samodejno« odvajala, se zdaj nabira v 
prostorih. 

S prezračevanjem vnesemo v prostor svež 
zrak, ki je v svoji idealni obliki ustrezne 
vlažnosti (med 40 in 60 %), temperature, 
brez škodljivih mikroorganizmov in brez 
vonjav. Z neprimernim prezračevanjem 
je povezan tudi za zdravje škodljiv pojav 
plesni. Izpostavljeni so predvsem prostori, 
v katerih se ustvari največ vlage – kuhinja, 
kopalnica in spalni prostori.  

Načini prezračevanja 
Prezračujemo lahko na klasičen – t. i. 
naraven – način ali s prezračevalnimi 
sistemi. Pravilno naravno prezračevanje 
pomeni, da nekajkrat dnevno za nekaj 
minut ustvarimo prepih z na stežaj 
odprtimi okni. Tako prezračevanje prinese 
učinkovito izmenjavo zraka, ne pa tudi 
padca temperature sten in drugih teles 
v prostoru, saj se sveži zrak hitro segreje 
na želeno temperaturo, nekontrolirana 

SODOBNA OKNA IN 
NJIHOV VPLIV NA 
BIVALNO UDOBJE
Okna imajo številne lastnosti, s katerimi vplivajo na zdravo in ugodno bivalno okolje. Vplivajo namreč 
na porabo energije, osvetljenost prostorov in kakovost zraka v prostoru. Mnogi so zmotnega 
prepričanja, da nova okna avtomatično prinesejo tudi boljše bivalno udobje. A ni tako enostavno. 

Pomemben 
element oken 

je zasteklitev, ki 
ima pomembno 
vlogo pri udobju 

v prostoru, 
saj zagotavlja 
osvetljenost 

prostora, hkrati 
je od te odvisna 

tudi zvočna 
izolativnost 

prostora.

Besedilo: Jasmina Černela, AJM d.o.o.

Prvovrstna izbira 
že več kot 25 let

Okna in vrata AJM

Že več kot četrt stoletja razvijamo, izdelujemo in vgrajujemo energetsko 

učinkovito stavbno pohištvo najvišje kakovosti. To dokazujejo številna 

priznanja in certifikati ter nešteti kupci doma in v tujini, ki jih prepriča naš 

izdelek, vgradnja in storitve po nakupu. Zaupanje kupcev je naša najvišja 

vrednota, zato vas zagotovo ne bomo razočarali. 

Vabljeni na predstavitev v prodajne salone v Ljubljani, Celju, Kranju, 

Dravogradu, M. Soboti, Kopru ali na sedežu podjetja v Pesnici pri Mariboru.

Pokličite za brezplačne izmere na brezplačno telefonsko številko 080 14 01
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TEMA MESECA

Nova okna ne bodo prinesla 
želenega izboljšanja bivalnega 
ugodja, če bomo pri tem 
zanemarili prezračevanje.

poraba energije pa je s tem majhna. 
Slabost naravnega prezračevanja je, da 
nam ne omogoča nadzora nad kakovostjo 
in pretokom zraka. 

In kako je s prezračevanjem na ventus 
ali – pogovorno – na »kip«? V primerjavi 
z zgornjim načinom potrebuje za 
učinkovito izmenjavo zraka veliko več časa 
in zato je poraba energije večja. Ne gre 
zanemariti, da so, v nasprotju s splošnim 
prepričanjem, okna v tem položaju odprta, 
to pa vedo tudi tatovi. 

Podobna, a popolnoma varna je izmenjava 
zraka s pomočjo okovja za paralelni odmik 

krila od okvirja. Tak način zračenja je veliko 
bolj varčen. Pri njem se ohranja stalna 
sobna temperatura, ne zahteva večjih 
finančnih vložkov in se lahko namesti tudi 
na obstoječa okna.  

Na trgu so tudi številni prezračevalni 
in rekuperacijski sistemi, ki jih lahko 
vgradimo nad ali pod okno, levo ali desno 
od okna, lahko pa so samostojne enote. 
Take naprave zagotavljajo enakomeren 
dovod svežega zraka brez prepiha, 
energetske izgube pa so minimalne. S 
takimi sistemi imamo prezračevanje pod 
nadzorom, vendar zahtevajo tudi določeno 
finančno investicijo.    

Kako in kaj torej izbrati? Zagotovo ne boste 
zgrešili, če boste izbrali strokovnjake, ki 
vam bodo brezplačno opravili izmere in 
svetovanje na objektu, imajo tekoče urejen 
proizvodni proces, kakovost izdelkov in 
storitev dokazljivo s potrdili in certifikati 
(ZAG, ZRMK), strokovno montažo in 
zanesljiv lastni servis, ki vam bo še 
desetletja po nakupu in montaži stal ob 
strani z nasveti, storitvami in rezervnimi 
deli.

Večina kupcev se 
odloča za PVC-

okna. Prednosti 
oken iz PVC-

profilov so številne 
– PVC je dober 

izolator z visoko 
odpornostjo proti 

vlagi, ne zahteva 
posebnega 

vzdrževanja, kot 
material je prijeten 
za oko in na otip ...

Prvovrstna izbira 
že več kot 25 let

Okna in vrata AJM

Že več kot četrt stoletja razvijamo, izdelujemo in vgrajujemo energetsko 

učinkovito stavbno pohištvo najvišje kakovosti. To dokazujejo številna 

priznanja in certifikati ter nešteti kupci doma in v tujini, ki jih prepriča naš 

izdelek, vgradnja in storitve po nakupu. Zaupanje kupcev je naša najvišja 

vrednota, zato vas zagotovo ne bomo razočarali. 

Vabljeni na predstavitev v prodajne salone v Ljubljani, Celju, Kranju, 

Dravogradu, M. Soboti, Kopru ali na sedežu podjetja v Pesnici pri Mariboru.

Pokličite za brezplačne izmere na brezplačno telefonsko številko 080 14 01
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PRVIČ V SLOVENIJI

Na kliničnem oddelku (KO) za kardiologijo 
Interne klinike UKC Ljubljana, na 
oddelku za elektrostimulacijo srca in 
elektrofiziologijo, so prvič v Sloveniji 
vstavili povsem nov tip defibrilatorja, ki je 
nameščen popolnoma v podkožju in med 
mišicami, torej ne gre v krvožilni sistem. 
Primer je še toliko bolj zanimiv, ker ima 
bolnica poleg ventrikularne tahikardije še 
dekstrokardijo in redko prirojeno srčno 
napako. Bolnica je že v domači oskrbi, so 
sporočili iz UKC Ljubljana. 

Motnje srčnega ritma
»O motnjah srčnega ritma govorimo 
takrat, ko srce bije prehitro, prepočasi ali 
neenakomerno. Nekatere motnje ritma 
niso življenjsko nevarne in jih lahko 
zdravimo z zdravili ali katetrsko ablacijo – 
atrijska fibrilacija, undulacija. Hujši motnji 
ritma sta prekatna tahikardija ali prekatna 
fibrilacija, ki pogosto privedeta do srčnega 
zastoja oz. do nenadne srčne smrti. 
Teh motenj ritma ne moremo zdraviti z 
zdravili, temveč s posebnimi napravami, 
vsadnimi defibrilatorji,« je pojasnil 
prof. dr. Igor Zupan, dr. med., s KO za 
kardiologijo Interne klinike UKC Ljubljana.

Vsadni kardioverter defibrilator 
ICD (ang. Implantable Cardioverter 
Defibrillator) je za preživetje bolnikov z 
velikim tveganjem nenadne srčne smrti 
nepogrešljiv. To so večinoma bolniki s 
prizadetostjo srčne mišice, največkrat 
po prebolelem srčnem infarktu. ICD 
sestavljata elektroda in generator. 
Elektrodo vstavijo skozi podključnično 
veno v srce, generator pa v kožni žep 
pod ključnico (Slika 1). Če pride do hude 
motnje ritma, ICD sproži električni šok in 
prekine aritmijo. V Sloveniji vstavimo več 
kot 200 ICD na leto. 

Podkožni, subkutani ICD
Uporaba transvenskih elektrod je 
povezana s številnimi akutnimi in 
kroničnimi zapleti (infekcije elektrode, 
motnje delovanja zaklopk, potrebe 
po odstranitvi elektrod, predrtje srčne 

mišice), zato so razvili podkožni ICD 
(S-ICD), pri katerem sta pulzni generator 
in elektroda nameščena zunaj prsnega 
koša. S-ICD učinkovito zaznava, razlikuje 
in konvertira prekatno tahikardijo in 
prekatno fibrilacijo.

Uporaba S-ICD (Slika 2) je primerna 
pri tistih bolnikih, pri katerih vsaditev 
običajnega ICD ni mogoča zaradi 
neustrezne anatomije, okluzije ven ali 
ponavljajočih se okužb elektrod. Sistem 
ni primeren za bolnike, pri katerih je 
potrebno srčno spodbujanje.

Podkožni kardioverter defibrilator 
ne potrebuje elektrod v srcu in na ta 
način pomeni potencialno prednost za 
uporabo pri mlajših bolnikih, ker sta 
tako umrljivost kot obolevnost povezana 
prav s transvenskimi elektrodami. S-ICD 
zagotavlja enako zaščito kot običajni 
ICD. Vsaditev je enostavna, srce in 
krvne žile pa ostanejo nedotaknjeni. 
S-ICD uspešno zaznava pospešeno in 
neorganizirano srčno aktivnost, ki lahko 
privede do srčnega zastoja. V primeru 
detekcije takšnega ritma odda S-ICD šok 
jakosti 80 J. Tako se izognemo okluziji 
vene, endovaskularni infekciji, perforaciji 
srčne mišice, interferenci s srčnimi 
zaklopkami ter tveganju ekstrakcije 
endokardialne elektrode. Dosedanje 
izkušnje kažejo, da je uporaba varna pri 
otrocih, težjih od 30 kg, pod pogojem, 
da bolniki ne potrebujejo kronične 
elektrostimulacije srca.

VSTAVITEV 
PODKOŽNEGA 
DEFIBRILATORJA

V UKC Ljubljana so prvič v Sloveniji vstavili povsem nov tip defibrilatorja, ki je nameščen v podkožju in 
med mišicami. Besedilo: Janja Simonič*

*Vir: UKC Ljubljana

Slika 1: ICD 

ICD sestavljata elektroda in generator. 
Elektrodo vstavijo skozi podključnično 
veno v srce, generator pa v kožni žep 
pod ključnico (Slika 1). Če pride do hude 
motnje ritma, ICD sproži električni šok in 
prekine aritmijo.

Merilnik krvnega tlaka OMRON M3

Vsestranski in klinično preverjen 
merilnik krvnega tlaka za merjenje 
brez napak z manšeto za srednji in 
večji obseg nadlakti (22 - 42 cm).
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Njegoševa cesta 6k, 1000 Ljubljana
T: 01 / 230 63 90, 01 / 230 63 91
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Diafit trgovina Center - Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
T: 02 / 228 64 84, M: 051 301 979
E: trg2@diafit.si

www.diafit.siNa voljo tudi v vaši lekarni in drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki.
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*Raziskava o najpogosteje priporočenih izdelkih brez recepta v slovenskih lekarnah 2016, FarmAsist d. o. o.
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Vsaditev S-ICD zahteva individualen 
pristop in predoperativno načrtovanje, 
zlasti ko gre za bolnika s prirojenimi 
srčnimi napakami. S-ICD je komercialno 
dostopen v nekaterih državah v Evropi in 
Novi Zelandiji od leta 2009, v Sloveniji 
pa od sredine leta 2016.

Potek operacije
Operacija, pri kateri so 55-letni bolnici 
z epizodami prekatne tahikardije prvič 
v Sloveniji v podkožje vstavili povsem 
nov tip vsadnega defibrilatorja, je 
potekala v hibridni dvorani inštituta 
RTG in je trajala dobro uro. V osnovi gre 
pri bolnici za prirojeno srčno napako 
(korigirana transpozicija velikih žil) ter 
dekstrokardijo (srce leži na desni strani 
prsnega koša namesto na levi), zato 
je bil poseg tokrat izjemoma na desni 
strani prsnega koša, ne na levi.
Pri posegu je bila bolnica v globoki 
sedaciji in pod nadzorom anesteziologa. 
Prvi petcentimetrski rez so napravili na 
desni strani prsnega koša, tik pod dojko. 
Sledila je preparacija med mišicami 
Serratus anterior in Latissimus dorsi, 
kjer so pripravili žep za baterijo. Sledila 
sta še dva reza v dolžini 2 cm nad 
spodnjim in zgornjim delom prsnice. 
Skozi te odprtine so uvedli elektrodo. 
Sledilo je testiranje naprave, tako da so 
povzročili umetni srčni zastoj – S-ICD je 

deloval normalno že v prvem poizkusu. 
Bolnica je tretji dan po operaciji zapustila 
bolnišnico.

Ekipa
»Ves postopek je potekal previdno in s 
počasnejšimi koraki ter usklajenostjo 
celotnega tima. Pri implantaciji je bil 
navzoč tudi profesor iz Nemčije, pri 
katerem sem se tega postopka tudi 
naučil. Po treh takih nadzorovanih 
operacijah jih lahko brez nadzora in 
varno za paciente opravljamo že sami. 
Vsako leto imamo približno 20 ljudi 
(10–15 odstotkov), ki jim iz različnih 
zdravstvenih razlogov ne moremo 
vstaviti defibrilatorja po klasični metodi, 
zato upamo, da bomo ta postopek 
lahko nadaljevali. Ker imamo različne 
bolnike s prizadetostjo srčne mišice, 
lahko rečemo, da bo ta inovativna 
metoda primerna za samo določeno 
skupino ljudi. Na našem oddelku so 
trije zdravniki specializirani za motnje 
srčnega ritma in elektrostimulacijo 
srca, zato bodo tudi pri nas potrebne 
dolgoročne kadrovske okrepitve,« pravi 
dr. Zupan. Ta metoda je po njegovih 
besedah odlična zato, ker defibrilator 
človek nosi s seboj in tako naprava 
odreagira na vse spremembe srčnega 
ritma. To je pomembno zato, ker je pri 
srčnem zastoju za preživetje pomembna 

Uporaba S-ICD (Slika 2) je primerna 
pri tistih bolnikih, pri katerih vsaditev 
tradicionalnega ICD ni mogoča zaradi 
neustrezne anatomije, okluzije ven ali 
ponavljajočih se okužb elektrod. Sistem 
ni primeren za bolnike, pri katerih je 
potrebno srčno spodbujanje.

Slika 2: S-ICD
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vsaka minuta. Življenjska doba 
defibrilatorja je povezana z baterijo, ki jo 
je treba menjati na 5–10 let. 

Animirano demonstracijo operacije si 
lahko ogledate na spletni strani: 
https://www.youtube.com/
watch?v=cpni75ErW20.
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AKTUALNO

NE ČAKAJTE, POSTANITE DAROVALEC!

300

dni v povprečju pacienti čakajo 
na ledvico. 

Darovanje organov je najvišja oblika 
pomoči sočloveku. Slovenija – transplant 
in studio AV sta zato združila moči v 
družbenoodgovorni kampanji Ne čakaj, 
postani darovalec za ozaveščanje o 
pomembnosti darovanja organov in 
tkiv. Lahko se namreč zgodi, da boste v 
nekem trenutku tudi vi ali vaši bližnji za 
preživetje potrebovali presaditev organa, 
in takrat boste razumeli pomen te izjemno 
dragocene in družbenoodgovorne akcije. 
V Sloveniji donorsko in transplantacijsko 
dejavnost povezuje, koordinira, 
pospešuje ter nadzira javni neprofitni 
Zavod RS za presaditve organov in tkiv 
Slovenija – transplant, ki deluje pod 
okriljem Ministrstva RS za zdravje. 
Pravico do zdravljenja s presaditvijo 
imajo vsi državljani. Vsem bolnikom, ki 
takšno zdravljenje potrebujejo, moramo 
zagotoviti pravočasno vključitev na čakalni 
seznam in zagotoviti dovolj organov za 
presaditev. 

Vrhunski rezultati pri presaditvi 
organov v Sloveniji
Zdravljenje s presaditvijo je v Sloveniji zelo 
uspešna metoda zdravljenja pri dokončni 
odpovedi organa, kadar so drugi pristopi 

zdravljenja izčrpani. Že peto leto se npr. 
uvrščamo na prvo mesto na svetu po 
številu opravljenih presaditev srca na 
milijon prebivalcev in dosegamo vrhunske 
rezultate. Vendar pa se spopadamo 
z veliko oviro pri zdravljenju končne 
odpovedi organov s presaditvijo – s 
pomanjkanjem organov. Število bolnih, 
ki čakajo na presaditev, vztrajno narašča, 
darovalcev po smrti ali za časa življenja pa 
je premalo.

Zdravnik vedno opravi pogovor s svojci
Darovalec je oseba, ki daruje del telesa 
za namen zdravljenja, ne glede na to, 
ali do darovanja pride za časa življenja 
ali po smrti. Ob tem je treba poudariti, 
da zdravniki v donorskem centru vedno 
opravijo pogovor s svojci oz. bližnjimi 
mrtvega možnega darovalca organov za 
presaditev. Transplantacijski koordinator 
šele po potrditvi smrti ter vpisu časa 
smrti v registru preveri, ali je bil umrli 

opredeljen kot darovalec po smrti. Kljub 
znani opredelitvi centralni koordinator za 
transplantacijo vedno opravi pogovor o 
darovanju s svojci umrlega.

Kako se vpisati v register darovalcev
Osnova zdravljenja s presaditvijo je 
podpora široke javnosti pri darovanju 
organov in tkiv. Slovenija ima že tako 
relativno majhno število prebivalcev, 
poleg tega pa je število Slovencev, ki 
so se opredelili za darovanje organov, 
izjemno nizko – trenutno število vpisanih 

NOVO ŽIVLJENJE 
PO PRESADITVI 
ORGANOV

V Sloveniji se še vedno soočamo z velikim nesorazmerjem med bolnimi, ki potrebujejo 
zdravljenje s presaditvijo, ter razpoložljivimi organi.

Besedilo: prim. Danica Avsec, dr. med., direktorica Zavoda RS za presaditve organov in tkiv, Slovenija – transplant

ČAKALNI SEZNAM
Potrebe naraščajo, darovalcev pa je 
premalo

V začetku leta (3. januarja 2017) je 
bilo na čakalnem spisku za presaditev 
organov – in s tem za novo življenje – 
registriranih 181 bolnikov (58 jih čaka 
na srce, 94 na ledvico, eden na ledvico 
in jetra, 28 na jetra, štirje na ledvico in 
trebušno slinavko ter eden na trebušno 
slinavko). Pacienti na srce v povprečju 
čakajo 177 dni, na jetra 77 dni in na 
ledvico 300 dni. Žal je to prepogosto 
predolgo. 

Darovanje organov 
je najvišja oblika 
pomoči sočloveku. 
Slovenija – 
transplant in 
studio AV sta zato 
združila moči v 
družbenoodgovorni 
kampanji Ne čakaj, 
postani darovalec 
za ozaveščanje 
o pomembnosti 
darovanja organov 
in tkiv.
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donorskih bolnišnic oz. centrov 
je vključenih v slovenski 

donorski program.

5.300

prebivalcev Slovenije se 
je opredelilo za darovanje 

organov, kar je izjemno malo.

Kljub znani opredelitvi centralni koordinator za transplantacijo 
vedno opravi pogovor o darovanju s svojci umrlega.

je nekaj več kot 5.300. Posameznik, 
ki se želi vpisati v register potencialnih 
darovalcev po smrti, ta je bil vzpostavljen 
leta 2004, se mora oglasiti na enem 
od pooblaščenih mest, s seboj pa 
mora imeti osebni dokument in kartico 
zdravstvenega zavarovanja. Konec tega 
leta se bo mogoče za darovalca opredeliti 
tudi prek spleta s certificiranim digitalnim 
potrdilom. 

Deset donorskih bolnišnic
V slovenski donorski program je vključenih 
deset donorskih bolnišnic oz. centrov: 
UKC Ljubljana in UKC Maribor ter splošne 
bolnišnice v Celju, Murski Soboti, Novi 
Gorici, Izoli, na Ptuju, v Novem mestu, 
Slovenj Gradcu in na Jesenicah. V program 
se bo v kratkem vključila tudi splošna 
bolnišnica Brežice, kjer so imeli v letu 
2015 prvega darovalca. Od leta 2011 smo 
v nacionalnem donorskem programu 
vzpostavili program za zagotavljanje 
kakovosti v procesu darovanja organov 
in tkiv (Quality Assurance Plan), ki se 
intenzivno izvaja in spodbuja izboljšano 
delovanje in povezovanje vseh 
sodelujočih. Cilj je povečati vključenost 
vseh donorskih centrov v dejavnost 
pridobivanja organov in tkiv, predvsem na 
osnovi optimalnega zaznavanja dejanskih 
umrlih darovalcev. 

Že peto leto se npr. uvrščamo na prvo mesto na svetu po številu 
opravljenih presaditev srca na milijon prebivalcev in dosegamo 
vrhunske rezultate.

Izmenjava organov med državami
Ker ni mogoče v vseh primerih najti 
tkivno skladnega ter v vseh pogledih 
ustreznega darovalca za bolnega oz. tudi 
obratno, ustreznega prejemnika za vse 
pridobljene organe, je Slovenija pridružena 
mednarodni organizaciji Eurotransplant, 
ki koordinira ter organizira izmenjavo 
organov med transplantacijskimi centri 
iz Belgije, Nizozemske, Luksemburga, 
Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske 
in Slovenije. Sodelovanje v mreži ima 
izjemen pomen in zagotavlja večje 
možnosti za preživetje pacientov z 

nenadno (akutno) odpovedjo delovanja 
jeter ali srca, ko je potrebno urgentno 
zdravljenje s presaditvijo. 

Našli so darovalca ...
S presaditvijo organov so se na novo rodili 
– kot se včasih sami izrazijo – tako odrasli 
kot tudi otroci. Lidija Lesjak je po dveh 
sinovih rodila hčerko, ki pa so ji pri starosti 
komaj en mesec postavili diagnozo 
atrezija žolčnih vodov. Edina rešitev je bila 
transplantacija jeter: »Točno na dan, ko 
je dopolnila osem mesecev, 19. avgusta 
2003, zvečer ob 19.30 je prišel klic iz 
Bergama v Italiji. Našli so darovalca, čim 
prej naj pridemo v bolnišnico. Nikoli ne 
bom našla besed, ki bi povedale, kakšno 
hvaležnost čutim do mamice iz Milana, 
ki je ob smrti svojega sinčka zmogla 
dovolj poguma in solidarnosti ter organe 
svojega otroka podarila hudo bolnim. S 
tem je rešila tudi mojo hčerko. Vsak dan 
pomislim nanjo ter na malega dečka, ki na 
neki način živi naprej, tu, pri nas, z nami.« 
Povzeto po knjigi Kdo sem in če sem, 
zakaj? društva Slovenija – transplant.

Več informacij o darovanju organov je na 
spletni strani www.daruj.si. Dajte življenju 
priložnost!
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TEMA MESECA

SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU

Za rakom v Sloveniji vsako leto zboli več kot 
13.000 ljudi, z izkušnjo bolezni pa živi skoraj 
90.000 Slovencev, to je skoraj 5 odstotkov celotne 
slovenske populacije. Napovedi niso optimistične: 
v prihodnosti bo za rakom verjetno zbolel eden od 
dveh moških in ena od treh žensk. Prizadene tako 
svojce, prijatelje, sodelavce kot širšo skupnost. 
Dejstvo je tudi, da je rak prvi javnozdravstveni 
problem slovenske družbe.

Optimizem
Dobra novica je, da o raku danes ogromno vemo 
in da ta bolezen ni nujno smrtonosna. Razvoj 
in napredek medicinske in farmacevtske stroke 
prinašata nove načine zdravljenja, ki so učinkoviti 
pri različnih vrstah raka, tudi takih, ki so še včeraj 
veljali za neozdravljive. Dobri rezultati so doseženi 
z uporabo tarčnih zdravil, največ upanja pa obetajo 
imunoonkološka zdravila, ki počasi prodirajo tudi v 
Slovenijo.

Kaj je dobro vedeti
Angažma javnega zdravstva na področju raka 
je velik; prizadevanja gredo v smer zgodnje 
diagnostike, predvsem pri tistih oblikah bolezni, 
ki jih lahko odkrivamo s presejalnimi testi (rak 
materničnega vratu – ZORA, rak dojk – DORA, rak 
debelega črevesa in danke – SVIT), saj zgodnja 
diagnoza pomeni tudi večjo verjetnost, da 
bomo ozdraveli. Pomembno je, da se na vabilo 
odzovemo in tako naredimo nekaj zase. 

Poleg javnega zdravstva in vladnih institucij je 
na področju problematike raka zelo aktiven in 
prodoren tudi nevladni sektor – različna društva in 
nevladne organizacije se trudimo, da bolnikom z 
rakom pomagamo z različnimi oblikami pomoči. 
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije že 31 let 
pomaga bolnikom pri soočanju z boleznijo in 
vračanju v vsakdanje življenje. V društvu deluje 
mreža prostovoljcev, ki s svojimi izkušnjami in 
posebnimi izobraževanji bolnikom pomagajo 
v okviru programa Pot k okrevanju. Program 

RAK JE LAHKO 
NEPRIČAKOVANO 
TUDI VAŠA BITKA. IN 
TUDI VAŠA ZMAGA.
Svetovni dan boja proti raku je 4. februar, ki ga na slovenski in svetovni ravni zaznamujemo z različnimi 
aktivnostmi, predvsem pa sporočamo, da prav vsi – torej posamezniki in celotna skupnost – lahko 
aktivno prispevamo k zmanjševanju obolevanja za to boleznijo.
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Besedilo: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

SVETOVNA KAMPANJA

Mi zmoremo. Jaz zmorem.
Mednarodna zveza proti raku 
(UICC), katere člana sta tudi 
Onkološki inštitut Ljubljana (OI) 
in Zveza slovenskih društev proti 
raku, poudarja, da so nenalezljive 
bolezni, med katere spada tudi rak, 
glavni vzrok smrti in invalidnosti 
po celem svetu. Po napovedih bo v 
svetu leta 2030 za rakom na novo 
zbolelo 21,7 milijona ljudi (danes 
14 milijonov), 13 milijonov pa jih 
bo zaradi raka umrlo (danes 8,2 
milijona smrti zaradi raka letno). 
UICC zato letos nadaljuje lani začeto 
triletno kampanjo komunikacijsko 
akcijo, ki poziva ljudi h gibanju: 
»Mi zmoremo. Jaz zmorem.« (We 
can. I can.) Kampanja sporoča, da 
karkoli že lahko naredimo sami zase 
ali za skupnost, bo pripomoglo k 
celovitemu boju proti raku.

Kaj lahko naredimo skupaj
• Spodbujamo politike, da ukrepajo 

in z učinkovitim zdravstvenim 
sistemom izboljšajo uspešnost 
zdravljenja, s celovitim 
programom obvladovanja raka 
pa skrbijo za napredek vseh ravni 
obvladovanja te bolezni.

• Opozarjamo na nevarnostne 
dejavnike raka in spodbujamo 
zdrav življenjski slog.

• Preganjamo napačne predstave in 
mite o raku.

• Skrbimo za zdravo življenjsko in 
delovno okolje in zahtevamo od 
politikov, da nam tako okolje tudi 

omogočijo.
• Zahtevamo dostop do primernega 

specifičnega in paliativnega 
zdravljenja.

• Spodbujamo vse zdravstvene 
delavce k čim večji izobraženosti o 
obravnavi bolnikov z rakom.

• Izboljšajmo sodelovanje vseh 
deležnikov, ki delujejo na področju 
obvladovanja raka.

Kaj lahko naredi vsak 
posameznik
• Živi zdravo.
• Se udeležuje presejalnih 

programov.
• Je pozoren na vse zdravstvene 

spremembe.
• Pomaga drugim bolnikom ali sam 

prosi za pomoč.
• Aktivno sodeluje pri zdravljenju.
• Deli svojo zgodbo z drugimi.

Dostop do zdravljenja
Med pomembnejšimi letošnjimi 
sporočili UICC je tudi poziv k dostopu 
do kakovostnega kirurškega, 
radioterapevtskega in sistemskega 
zdravljenja za vse bolnike.
• Okrog 50 % bolnikov z rakom 

potrebuje obsevalno zdravljenje.
• Operativno zdravljenje prispeva 

k 65 % ozdravitev raka ali vsaj 
njegovem obvladanju.

• Za sistemsko zdravljenje Svetovna 
zdravstvena organizacija priporoča 
46 osnovnih zdravil, ki naj bodo 
na voljo bolnikom; v Sloveniji jih 
zagotavljamo še bistveno več.

Vir: Onkološki inštitut Ljubljana
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NOVA DEJAVNOST V UKC MARIBOR: DIAGNOSTIKA PET-CT 

Iz UKC Maribor so sporočili, da je v letu 2016 pri njih začela 
delovati nova enota PET-CT na Oddelku za nuklearno 
medicino (v kleti 2 novega Onkološkega oddelka). 

Gre za slikovno diagnostično metodo, ki združuje dve preiskavi: 
CT (računalniško tomografijo) in PET (pozitronsko emisijsko 
tomografijo). Preiskava poteka tako, da v bolnika vbrizgajo 
z radioizotopom označeno glukozo in nato snemajo njeno 
porazdelitev v telesu. Ker nekatere tumorske celice porabijo 
več glukoze za hitro rast in delitev, se največ glukoze nakopiči v 
tumorjih; zato se diagnostika PET-CT najpogosteje uporablja v 
diagnostični obravnavi onkoloških bolnikov. Metoda je uporabna 
tudi še pri nekaterih nevroloških boleznih in boleznih srca.
Diagnostiko PET so na Oddelku za nuklearno medicino v Mariboru 
začeli opravljati kot prvi v državi že leta 2002. Takrat so snemanja 
izvajali s t. i. koincidenčno gama kamero, ki je bila sicer namenjena 
»klasičnim« scintigrafskim preiskavam. Po štirih letih so nehali 
izvajati PET, ker je Onkološki inštitut v Ljubljani dobil prvo kamero 
PET-CT v Sloveniji, ki je omogočala kakovostnejše slikanje, zato so 
od takrat naprej bolnike pošiljali na slikanje v Ljubljano. Zdaj pa 
lahko bolniki iz severnega dela Slovenije ponovno opravijo slikanje 
PET-CT, ki omogoča kakovostno diagnostiko raka, tudi v Mariboru.
Diagnostika PET-CT se izvaja vsakodnevno. Za bolnike skrbi ekipa 
zdravnikov, radioloških inženirjev 
in diplomiranih zdravstvenikov, ki 
je strokovno usposobljena in se 
trudi, da bi bili bolniki obravnavani 
čim bolj kakovostno, udobno in 
čim manj boleče, še sporočajo iz 
UKC Maribor.

organizirane samopomoči bolnikov z rakom Pot k okrevanju 
pomembno prispeva k celostni obravnavi bolnikov, dopolnjuje 
njihovo zdravstveno oskrbo in jim zagotavlja psihosocialno 
podporo ter pomoč pri celostni rehabilitaciji.

Kaj lahko naredim jaz, kaj lahko storiš ti 
Raziskave so pokazale, da zdrav način življenja občutno 
zmanjšuje tveganje, da bi zboleli za rakom. Zadostna mera 
gibanja in uravnotežena prehrana sta ključni komponenti 
zdravega načina življenja. Pojdite na sprehod, igrajte se z žogo, 
smučajte, sankajte … Kakorkoli že, privoščite si zadosti zdravega 
gibanja na svežem zraku. Povabite in spodbudite tudi svoje 
otroke, prijatelje, starše ...

Razvoj in napredek medicinske in farmacevtske 
stroke prinašata nove načine zdravljenja, ki so 
učinkoviti pri različnih vrstah raka, tudi takih, ki so 
še včeraj veljali za neozdravljive.  Dobri rezultati 
so doseženi z uporabo tarčnih zdravil, največ 
upanja pa obetajo imunoonkološka zdravila, ki 
počasi prodirajo tudi v Slovenijo.

RAZSEJANI RAK 
DOJK – ŠTEJE 
ŽIVLJENJE, NE SMRT
Slovensko združenje za boj proti raku dojk 
Europa Donna je v sodelovanju s hrvaškim 
združenjem Sve za nju pripravilo pogovor o 
razsejanem raku dojk, ki je 23. januarja potekal v 
Muzeju novejše zgodovine 
v Ljubljani. 

Besedilo: Polona Marinček, Europa Donna, 
Slovensko združenje za boj proti raku dojk 

Razsejani rak dojk je neozdravljiva bolezen, vendar lahko 
današnje zdravljenje ženskam s to diagnozo ponudi veliko. 
Vabljene gostje so spregovorile o specifičnih potrebah bolnic, 
o možnostih zdravljenja razsejanega raka dojk, pomenu 
kakovosti življenja in civilnih združenj pri psihosocialni podpori 
bolnicam, njihovim svojcem in prijateljem.

Razširjenost
V Sloveniji letno za rakom dojk zboli skoraj 1.300 žensk (in 
okoli 10 moških). Čeprav umrljivost za rakom dojk pada in 
je preživetje bolnic vedno boljše, pa pri četrtini bolnic kljub 
zgodnjemu odkrivanju in uspešnemu zdravljenju bolezen 
zaseva tudi v druge organe. V takih primerih govorimo o 
razsejanem raku dojk. Od 5 do 10 odstotkov bolnikov z rakom 
dojk (večinoma ženske in nekaj moških) ima razsejano 
bolezen že ob postavitvi diagnoze, pri približno 20–30 
odstotkih bolnikov pa se bodo v naslednjih letih razvili zasevki. 

Razsejani rak dojk je neozdravljiva bolezen, vendar pa tudi 
pri spopadanju z njim nismo nemočni. Z novimi načini 
zdravljenja, predvsem sistemskega, tudi razsejano bolezen 
dobro obvladujemo. Čeprav je neozdravljiva, to ne pomeni, da 
bo življenja ob diagnozi konec; pomeni pa, da imajo bolnice 
v tem stadiju bolezni specifične potrebe, med katere spada 
najboljša možna kakovost življenja, lajšanje simptomov 
bolezni in podaljšanje preživetja.

Možnosti zdravljenja
Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna je 
v sodelovanju s hrvaškim združenjem Sve za nju pripravilo 
pogovor o razsejanem raku dojk. Docentka dr. Simona 
Borštnar, priznana onkologinja z Onkološkega inštituta v 
Ljubljani, je predstavila možnosti zdravljenja razsejanega 
raka dojk v Sloveniji. Napredovalo bolezen lahko glede 
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BREZ SLADKORJA

na značilnosti tumorja zdravijo s 
kemoterapijo, hormonskim zdravljenjem 
in tarčnimi zdravili ali kombinacijo le-teh. 
»Z ustreznim zdravljenjem lahko bolezen 
dolga leta ohranimo pod nadzorom 
in hkrati bolnicam omogočamo 
dobro kakovost življenja,« je povedala 
priljubljena zdravnica. V Sloveniji smo za 
zdaj lahko zadovoljni, saj so nova zdravila 
po potrditvi Evropske agencije za zdravila 
tudi relativno hitro odobrena in dostopna 
bolnikom pri nas. 

Desetletno poročilo o razsejanem raku 
dojk
Prof. dr. Julie Gralow, ugledna ameriška 
onkologinja, predstojnica mamarnega 
oddelka v Cancer Care Alliance v Seattlu, 
profesorica na medicinski fakulteti 
državne univerze v Washingtonu, 
članica številnih raziskovalnih skupin, 
je predstavila desetletno poročilo o 
razsejanem raku dojk v svetu (vključene 
so države z vseh celin) in specifične 
potrebe bolnic. To poročilo razkriva, da je 
razsejani rak dojk še vedno tabu, bolnice 
so stigmatizirane in osamljene. Bolnice 
z napredovalo boleznijo si želijo celostno 
obravnavo, čustveno podporo zase in 
za svoje bližnje, dostopne in sočutne 
zdravnike, možnost soodločanja pri 
svojem zdravljenju, učinkovito lajšanje 
stranskih učinkov bolečin, še veliko dela 
pa nas čaka tudi na področju paliativne 
oskrbe in spremljanja bolnic ob smrti. 
Po mnenju profesorice Gralowove se 
pogovor o zdravstveni oskrbi pred smrtjo 
začne prepozno, da bi se lahko bolnica 
in družina na ta čas ustrezno pripravili, 
opisala pa je tudi svoj pristop: »Te 
pogovore je treba začeti dovolj zgodaj. 
Moje stališče je, da načrtujemo najslabše 
in upamo na najboljše.«

Podpora
Razsejani rak dojk je še vedno tabu, poleg 
kakovosti življenja bolnic je pomembna 
tudi čustvena in psihosocialna podpora 
bolnicam, njihovim bližnjim in 
skrbnikom. Pri obravnavi razsejanega 
raka dojk je zelo pomembna tudi civilna 
družba, ki lahko bolnicam pomaga pri 
soočanju z diagnozo, stisko, ki jo ob tem 
doživljajo, osamljenostjo in zagotavlja 
ustrezno psihosocialno podporo bolnici 
in njeni družini. Ljiljana Vukota, vodja 
Centra za psihološku pomoć ženama 

oboljelima od raka Udruga za Nju 
je predstavila primer dobre prakse 
na Hrvaškem: bolnicam in njihovim 
svojcem ponujajo brezplačni program 
strokovne psihosocialne podpore, 
prehransko, zaposlitveno in pravno 
svetovanje ter bolnicam s šibkejšim 
socialno-ekonomskim statusom iz drugih 
krajev Hrvaške tudi nastanitev za čas 
diagnostike in zdravljenja v Zagrebu. 

V Sloveniji letno za 
rakom dojk zboli 
skoraj 1.300 
žensk (in okoli 
10 moških).

1/4

bolnic z rakom dojke ima kljub 
zgodnjemu odkrivanju in 

uspešnemu zdravljenju zasevke 
bolezni tudi v drugih organih.

Pri obravnavi razsejanega raka dojk je zelo pomembna tudi civilna 
družba, ki lahko bolnicam pomaga pri soočanju z diagnozo, stisko, 
ki jo ob tem doživljajo, osamljenostjo in zagotavlja ustrezno 
psihosocialno podporo bolnici in njeni družini.

Predsednica združenja Europa Donna 
Slovenija Mojca Senčar je ob koncu 
pogovora spregovorila tudi o svoji 
izkušnji. Z rakom dojk se je srečala 
kot mlada zdravnica na Onkološkem 
inštitutu, pri starosti 41 let je prvič zbolela 
in se pozdravila. Z novico o ponovitvi 
bolezni v razsejani obliki se je soočila 33 
let pozneje, pred dvema mesecema pa se 
je spoprijela še z rakom v drugi dojki.
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vseh spolno aktivnih ljudi se bo 
v življenju okužila s HPV; okužba 

je najpogostejša v starostni 
skupini 15–25 let.

Pri ženskah, ki se redno 
udeležujejo presejalnih 
pregledov, praviloma odkrijemo 
že predrakave spremembe (in 
jih zdravimo, preden se rak 
sploh razvije) ali pa odkrijemo 
raka v začetnem stadiju, ko 
je z enostavnim operativnim 
posegom dobro ozdravljiv. 

HPV
Vzroki okužbe s HPV in zaščita

Okužba s HPV je ena najpogostejših spolno prenosljivih okužb. Vsaj polovica vseh 
spolno aktivnih ljudi se bo v življenju okužila s HPV. Okužba je najpogostejša v 
starostni skupini od 15 do 25 let, pri čemer večina ljudi sploh ne ve, da so okuženi, 
saj HPV najdemo v koži ali sluznicah in običajno ne povzroča težav. Pri večini žensk 
(90 %) okužba po 8–12 mesecih spontano izzveni, pri nekaterih ženskah (10 %) pa 
se lahko razvije trajna okužba s HPV. Pri teh je zato večje tveganje za razvoj hujših 
predrakavih sprememb in raka materničnega vratu. 
Glavni dejavniki tveganja za okužbo s HPV so: 
• začetek spolnih odnosov v zgodnjih najstniških letih, 
• večje število spolnih partnerjev, 
• neuporaba kondoma – kondom deloma zaščiti pred okužbo, vendar ne 

popolnoma, ker je praviloma okužen širši anogenitalni predel. 
Za okužbo s HPV ni zdravila, zdravijo se le bolezni, ki nastanejo kot posledica te 
okužbe, npr. predrakave spremembe materničnega vratu in rak materničnega vratu, 
druge predrakave in rakave spremembe tako pri ženskah kot moških ter genitalne 
bradavice.

Rak materničnega vratu spada med redke 
vrste rake. Po podatkih OI predstavlja 
približno 1,5 % vseh na novo odkritih rakov 
v Sloveniji. Rak materničnega vratu je 
med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, 
da lahko preprečimo skoraj vsak novi 
primer te vrste raka, poudarjajo na OI. Pri 
ženskah, ki redno hodijo na presejalne 

preglede – pri teh ginekolog ženski 
odvzame bris materničnega vratu in ga 
pošlje v citološki laboratorij – je kar 70–80 
% manjša verjetnost, da bodo kadarkoli 
zbolele za rakom materničnega vratu. Prav 
tako ženske, ki so bile cepljene proti HPV 
(humanim papilomavirusom) še pred prvo 
okužbo. Če je ženska cepljena proti HPV in 
se redno udeležuje presejalnih pregledov, 
je verjetnost, da bo zbolela za rakom 
materničnega vratu, izjemno majhna.

Program ZORA
V Sloveniji imamo organiziran populacijski 
presejalni program za zgodnje odkrivanje 
predrakavih sprememb materničnega 
vratu (DP ZORA) že od leta 2003. V prvih 
desetih letih po uvedbi DP ZORA, ki ga 
koordinirajo na Onkološkem inštitutu 

11. EVROPSKI TEDEN PREPREČEVANJA 
RAKA MATERNIČNEGA VRATU

Od 22. do 28. januarja 2017 je potekal že 11. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu 
pod okriljem Evropske zveze proti raku materničnega vratu (European Cervical Cancer Association, 
ECCA). Ob tej priložnosti so na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) povzeli dogajanje v državnem 
programu ZORA v preteklem letu, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa pozvali k cepljenju 
proti okužbi s HPV. Besedilo: Janja Simonič*

*Vira: Onkološki inštitut Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje

CEPLJENJE PROTI HPV 
ZA ZMANJŠEVANJE 
RAKAVIH OBOLENJ

KONCENTRIRANA
BOLJ UČINKOVITA2x

Predstavljamo novo linijo izdelkov iz aloje vere, ki

vključuje izdelke: 100% čisti sok Aloe vere, 100%

čisti sok Aloe vere z dodatki ter kozmetično linijo

za obraz in telo.

Izdelki so izdelani iz nepasterizirane aloje vere z

dvojno koncentracijo, ki jo omogoča patentirani

proces reverzne osmoze. Reverzna osmoza je

filtracija, ki omogoča, da se osnovna surovina

koncentrira tako, da odstranimo del vode, brez

spreminjanja biološke aktivnosti aloje. Vsi izdelki

so brez dodane vode in glutena.
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Krema za obraz

Zmanjša znake staranja,

preprečuje nastanek
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Zmanjša vidnost gub in

podočnjakov, okrepi strukturo

kože, poveča sijaj.

Serum za obraz

Pomaga okrepiti strukturo

kože in zmanjšati učinke

staranja.

Dezodorant

s tekočim kristalnim kamnom

Z dodatkom zelenega čaja nudi

48-urno naravno zaščito, brez

aluminijevega klorohidrata.

Aloe micelarna tekočina

Kožo očisti, navlaži in tonizira, odstrani

ličila, ostanke smoga in druge

nečistoče.

Aloe olje

Za posebno nego kože (strije, brazgotine,

znaki staranja, izsušenost, akne), vsebuje

hialuronsko kislino iz aloje vere, eterična olja

čajevca in sivke, izvleček kamilice ter

mandljevo in jojobino olje.

Balzam za ustnice

Za intenzivno vlaženje, učinkovita zaščita v

vseh letnih časih, z dodanim karitejevim

maslom, araganovim oljem

in vitaminom E.

Kozmetika iz
100% aloje vere

100% čisti sok
Aloe vere

Obdarite svojo
občutljivo kožo

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com.
LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 LjubljanaPrehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Aloje vera, ki je uporabljena v predstavljenih

izdelkih, je ročno obrana v certificiranih nasadih.

Gel, ki je iz sredice listov iztisnjen ročno, je hladno

utekočinjen, nepasteriziran in koncentriran preko

mehanske filtracije (reverzne osmoze).

VSEBUJE TUDI MANGOSTIN,
CAMU CAMU, MAQUI, NONI,
ACAI, MACO, GOJI.
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KONCENTRIRANA
BOLJ UČINKOVITA2x
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Kožo očisti, navlaži in tonizira, odstrani

ličila, ostanke smoga in druge

nečistoče.

Aloe olje

Za posebno nego kože (strije, brazgotine,

znaki staranja, izsušenost, akne), vsebuje

hialuronsko kislino iz aloje vere, eterična olja

čajevca in sivke, izvleček kamilice ter

mandljevo in jojobino olje.

Balzam za ustnice

Za intenzivno vlaženje, učinkovita zaščita v

vseh letnih časih, z dodanim karitejevim

maslom, araganovim oljem

in vitaminom E.

Kozmetika iz
100% aloje vere

100% čisti sok
Aloe vere

Obdarite svojo
občutljivo kožo

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com.
LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 LjubljanaPrehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Aloje vera, ki je uporabljena v predstavljenih

izdelkih, je ročno obrana v certificiranih nasadih.

Gel, ki je iz sredice listov iztisnjen ročno, je hladno

utekočinjen, nepasteriziran in koncentriran preko

mehanske filtracije (reverzne osmoze).

VSEBUJE TUDI MANGOSTIN,
CAMU CAMU, MAQUI, NONI,
ACAI, MACO, GOJI.
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114 

žensk v Sloveniji je zbolelo za 
rakom materničnega vratu v 

letu 2014, 40–50 žensk na leto 
pa pri nas zaradi tega umre.

3/4

 rakov na materničnem vratu 
povzroči okužba z virusom HPV.

Ljubljana, se je tako incidenca raka 
materničnega vratu v Sloveniji skoraj 
prepolovila – z 211 novih primerov leta 
2003 na 114 novih primerov leta 2014, 
ko je bila ugotovljena najmanjša incidenca 
raka materničnega vratu v zadnjih 60 letih 
(odkar deluje Register raka RS). V tem letu 
je zbolelo 114 žensk, skoraj za polovico 
manj kot leta 2003 in okoli 60 % manj kot 
v začetku 60. let, ko je bila incidenca raka 
materničnega vratu v Sloveniji največja 
– to je tudi v evropskem merilu odličen 
dosežek. Prav tako se manjša umrljivost 
zaradi RMV – v zadnjih desetih letih se 
povprečno zmanjšuje za okoli 2 % na leto. 
Letno v Sloveniji zaradi RMV še vedno 
umre okoli 40-50 žensk.

Čeprav, drugače od drugih vrst raka, za 
rakom materničnega vratu praviloma 
zbolevajo mlajše ženske, v Sloveniji zaradi 
učinkovitega presejalnega programa ZORA 
v zadnjih letih zbolevajo najpogosteje 
starejše ženske (po 50. letu starosti), 
ki se niso redno udeleževale programa 
ZORA. Neodzivnice praviloma zbolijo za 
razširjeno ali razsejano obliko raka, pri 
katerem je napoved izida bolezni slabša. 
Pri ženskah, ki se redno udeležujejo 
presejalnih pregledov, praviloma 
odkrijemo že predrakave spremembe 
(in jih zdravimo, preden se rak sploh 
razvije) ali pa odkrijemo raka v začetnem 

stadiju, ko je z enostavnim operativnim 
posegom dobro ozdravljiv, poudarjajo na 
OI. Več kot 70 % žensk se redno udeležuje 
presejalnih pregledov, še vedno pa je 
pregledanost manjša od želene predvsem 
pri starejših ženskah (v starosti 50–64 let), 
to je v obdobju, ko je število novih bolnic 
največje. 

Preventiva
Za preprečevanje raka materničnega vratu 
moramo pri ženskah poleg preventivnega 
programa ZORA tudi povečati število 
cepljenih proti HPV, saj je po podatkih 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) v Sloveniji precepljenost proti 
HPV premajhna. S cepljenjem proti HPV 
lahko pomembno zmanjšamo število 
rakavih obolenj na materničnem vratu 
in tudi nekaterih drugih rakavih obolenj. 
Dolgotrajna okužba z vsaj enim od 12 
visokorizičnih genotipov HPV je namreč 
nujna za nastanek raka materničnega 
vratu. Po ocenah naj bi bila v Evropi in 
Sloveniji genotipa HPV 16 in HPV 18 
povezana s približno tremi četrtinami 
rakov na materničnem vratu. Okužbe z 
visokorizičnimi genotipi HPV so povezali 
tudi z rakom zadnjika, penisa, nožnice in 
ženskega zunanjega spolovila ter z rakom 
v ustni votlini. 

Cepljenje proti HPV je na voljo in je varno 
ter učinkovito, zagotavljajo na NIJZ. V 
Sloveniji je cepljenje vključeno v redni 
program brezplačnega cepljenja za 
deklice v šestem razredu od šolskega leta 
2009/2010. Prvo leto je bilo v povprečju 
cepljenih 49 odstotkov šestošolk, v 
šolskem letu 2015/2016 pa le še 44 
odstotkov. Proti okužbi s HPV se lahko 
brezplačno cepijo tudi starejša dekleta, 

SIMPTOMI
Znaki raka materničnega vratu se 
pokažejo (pre)pozno

Zgodnje oblike bolezni so praktično 
brez simptomov. Najpogostejši 
simptom je krvavitev iz nožnice, 
ki se pojavi po spolnih odnosih, 
ob odvajanju blata, kot krvavitev 
zunaj menstruacijskega cikla ali kot 
postmenopavzalna krvavitev. Bolezen 
se lahko širi proti sečilom ali danki in s 
tem povzroča nadaljnje simptome, kot 
so krvavitev iz sečil ali danke, boleče in 
neučinkovito iztrebljanje in uriniranje. 
Nastanejo lahko otekline nog, 
zunanjega spolovila in spodnjega dela 
trebuha. Bolečina je pozen simptom. 

Iz nekaterih držav po uvedbi cepljenja proti HPV poročajo o 
tem, da se pri mladih znižuje pojavnost predrakavih sprememb 
materničnega vratu in genitalnih bradavic.

če so bila v šolskem letu 2009/2010 v 
šestem razredu, sicer pa je cepljenje žensk 
in moških proti HPV samoplačniško.
Programi cepljenja proti HPV po svetu se 
že kažejo kot zelo uspešni. Iz nekaterih 
držav po uvedbi cepljenja proti HPV 
poročajo o tem, da se pri mladih znižuje 
pojavnost predrakavih sprememb 
materničnega vratu in genitalnih 
bradavic. Tudi v Sloveniji imamo na voljo 
devetvalentno cepivo (poleg zaščite pred 
dvema nizkorizičnima genotipoma), 
ki zagotavlja zaščito pred okužbami s 
sedmimi visokorizičnimi genotipi HPV 
(16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), ki povzročijo 
okrog 90 % raka materničnega vratu. 
Zaščita po cepljenju je dolgotrajna 
in za zdaj poživitveni odmerki niso 
predvideni. Cepljenje bo pripomoglo tudi 
k omejevanju pojavnosti nekaterih drugih 
rakov pri moških in ženskah. 

Onkološki inštitut in Nacionalni inštitut za 
javno zdravje zato pozivata:
• ženske, še posebej v starosti 50-64 let, 

da se redno udeležujejo presejalnih 
pregledov tudi po koncu rodne dobe, saj 
jih še vedno ogroža rak materničnega 
vratu;

• starše, da cepijo svoje otroke proti HPV 
in s tem zmanjšajo tveganje, da bodo 
njihovi otroci zboleli za predrakavimi 
spremembami in oblikami raka, 
povezanimi z okužbami s HPV – med 
drugim so cepljena dekleta pomembno 
manj ogrožena, kar zadeva predrakave 
spremembe in raka materničnega vratu.

Konopljini izdelki
iz Štajerskih  polj
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Ali ste že poskusili 
jogurt obogaten s 

konopljinimi semeni 
ali Hrustljavčke 

s cimetom kot 
samostojen

prigrizek?

Za uravnoteženo prehrano bogato z vlakninami, beljakovinami in vitamini.
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Pri svojem delu veliko svetujem pri 
uporabi in nakupu izdelkov iz konoplje, 
zato je čas, da tokrat nekaj več o tem tudi 
napišem.

Kaj so kanabinoidni receptorji
Naše celotno telo je prepleteno z 
njimi. Kanabinoidni receptorji so del 
endokanabinoidnega sistema, ki ima 
aktivno vlogo v različnih fizioloških 

procesih, vključno z regulacijo apetita, z 
občutkom za bolečino, razpoloženjem in 
spominom. Kanabinoidni receptorji skrbijo 
za pravilno dejavnost vseh fizioloških 
funkcij, mišičevja, imunskega sistema, 
živčnega sistema, delovanja srca, jeter, 
ledvic in celotnega črevesja ter možganov.

Najbolj znana sta trenutno dva 
kanabinoidna receptorja, imenovana CB1 

in CB2. Receptor CB1 je bil odkrit leta 
1990, medtem ko so CB2 odkrili kmalu po 
letu 1993. 

CB1
Receptorje CB1 najdemo predvsem v 
možganih, centralnem živčnem sistemu, 
perifernih tkivih, vključno z endokrinimi 
žlezami, kot so ščitnica, jajčniki, prostata, 
slinavka in nadledvična žleza.

UČINKI 
KANABINOIDOV 
NA ZDRAVJE
V tujini so z raziskavami, seminarji in informiranjem javnosti o konoplji, kanabinoidih in 
njihovih vplivih na zdravje veliko pred nami. V okviru svojega izobraževanja se tako že vrsto 
let srečujem z uporabo konopljinih kanabinoidov v zdravstvene namene. Besedilo: Alja Dimic, certificirana 

prehranska terapevtka, Holistic Center 

Konopljini izdelki
iz Štajerskih  polj
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CB2
Receptorje CB2 pa najdemo predvsem v 
perifernih tkivih.
Skupaj so receptorji CB1 in CB2 zadolženi 
za urejanje nevrohormonov v telesu, 
imajo aktivno vlogo v različnih fizioloških 
procesih, vključno s spominom, 
razpoloženjem, občutki za bolečino ter 
uravnavanjem apetita.

Kanabinoidni receptorji, ki se nahajajo 
v telesu, so del endokanabinoidnega 

sistema, ki je vpleten v različne fiziološke 
procese, vključno z apetitom, občutkom za 
bolečino, razpoloženjem in spominom.

Kako delujejo kanabinoidni receptorji
Kanabinoidne receptorje lahko aktivirajo:
1. endokanabinoidi, ki jih proizvaja telo,
2. rastlinski kanabinoidi (iz konoplje),
3. sintetični kanabinoidi.

Vsi endokanabinoidi in rastlinski 
kanabinoidi so lipofilni, torej v maščobah 

topne spojine.

Ko se kanabinoidi vežejo na receptorje, 
aktivirajo določene fiziološke spremembe 
ne glede na to, ali so kanabinoidi 
endokanabinoidi in so nastali znotraj 
telesa ali pa jih v telo vnesemo iz zunanjih 
virov. Kanabinoid povsem naravno aktivira 
kanabinoidni receptor ne glede na to, ali je 
to endokanabinoid, rastlinski ali sintetični 
kanabinoid. Dokazali so, da aktivacija 
receptorjev CB1 zavira delovanje vnetnih 
celic, spodbuja in aktivira beljakovine, 
spodbuja prenos kisika, zmanjšuje 
kardiovaskularni vnetni odziv ter s tem 
močno pripomore pri težavah s srčnim 
popuščanjem, aterosklerozi in vaskularnih 
vnetjih. Prav tako endokanabinoidni 
sistem prek signalizacije CB2 igra ključno 
vlogo pri vzdrževanju kostne mase. Te 
ugotovitve kažejo, da CB2 igra pomembno 
vlogo pri zdravljenju osteoporoze.

Kaj pa konoplja in njeni kanabinoidi
Pripravki iz konoplje so že tisočletja 
znana terapevtska sredstva proti različnim 
boleznim. Dva najbolj znana kanabinoida, 
THC in CBD, terapevtski kemični spojini, 
zagotavljata številne zdravstvene 
prednosti. Ugodno na primer delujeta pri 
bolečinah, vnetjih vseh vrst, pri slabostih, 
številnih oblikah raka, pri obolenjih 
živčnega sistema ter pri srčno-žilnih 
obolenjih.

Kanabinoidi imajo torej v telesu svoje 
kanabinoidne receptorje in molekule, 
kot sta CBD in THC, te receptorje 
aktivirajo. Receptorji, ki se imenujejo 
CB1 in CB2, v telesu delujejo kot ključni. 
Endokanabinoidni sistem proizvaja svoje 
kanabinoide, kar je pravzaprav razlog, 
da ti sploh obstajajo. Ko oseba svoje 
kanabinoide porabi, jih lahko preprosto 
dopolni z rastlinskimi ali sintetičnimi. 

Mnogo zdravstvenih delavcev in 
raziskovalcev je ugotovilo, da je 
pomanjkanje endokanabinoidov 
bistvenega pomena pri pojavu različnih 
bolezni, kot so vnetja, srčno-žilna 
obolenja, rak in bolezni živčnega sistema. 

Zakaj telesu zmanjkuje 
endokanabinoidov
Zaradi onesnaženosti, staranja, nepravilne 
prehrane, zdravil in agresivnih zdravljenj, 
kot je kemoterapija.

Kakšna je razlika med delovanjem THC 
in CBD
• THC – Kanabinoidi THC dokazano 

delujejo na receptorje CB1, ki se 
nahajajo na celotnih možganih, v 
centralnem živčnem sistemu, vezivnem 
tkivu, spolnih žlezah in celotnem 
endokrinem sistemu. Zato THC dobro 
deluje pri vseh depresivnih stanjih, 

Številni raziskovalci verjamejo, da je CBD najbolj pomemben 
kanabinoid, ki je bil kadarkoli odkrit in ni težko sklepati, zakaj 

je CBD v zelo kratkem času postal eden najbolj popularnih 
prehranskih dodatkov, ki jih posamezniki dnevno uživajo.

Vsi izdelki Be Hempy so plod domače kontrolirane 
proizvodnje, brez pesticidov in herbicidov, pridelani so v 
Slovenji in ročno pobrani, kar zgotavlja najvišjo možno 

kakovost.

Za dodatne informacije o CBD izdelkih Be Hempy, pokličite na 
telefonsko številko 080 34 29 in strokovno 

usposobljeni sodelavci vam bodo z veseljem svetovali in 
odgovorili na vprašanja.

Kvalitetni CBD izdelki iz 
slovenske konoplje

Naše izdelke lahko kupite v specializiranih trgovinah, 
Sanolaborju in vseh bolje založenih lekarnah.

www.be-hempy.si

POKLIČI ZDAJ
080 34 29

CBD zelo dobro deluje pri vseh vnetnih črevesnih boleznih, kot sta 
Crohnova bolezen in sindrom propustnega črevesja, ter ima veliko 
pozitivnih učinkov pri vseh oblikah krvnih obolenj in raka.

LEKOVITA NOSEČKA – 
ELIKSIR NARAVNIH OLJ ZA 

VITALNOST IN ELASTIČNOST 
KOŽE V NOSEČNOSTI, MASAŽO PRESREDKA 

TER NEGO BRAZGOTIN IN KOŽE PO PORODU. SE 
HITRO VPIJE, NE PUŠČA MADEŽEV. 

WWW.LEKOVITA.SI



3332 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

Številni raziskovalci verjamejo, da je CBD najbolj pomemben 
kanabinoid, ki je bil kadarkoli odkrit in ni težko sklepati, zakaj 

je CBD v zelo kratkem času postal eden najbolj popularnih 
prehranskih dodatkov, ki jih posamezniki dnevno uživajo.

Vsi izdelki Be Hempy so plod domače kontrolirane 
proizvodnje, brez pesticidov in herbicidov, pridelani so v 
Slovenji in ročno pobrani, kar zgotavlja najvišjo možno 

kakovost.

Za dodatne informacije o CBD izdelkih Be Hempy, pokličite na 
telefonsko številko 080 34 29 in strokovno 

usposobljeni sodelavci vam bodo z veseljem svetovali in 
odgovorili na vprašanja.

Kvalitetni CBD izdelki iz 
slovenske konoplje

Naše izdelke lahko kupite v specializiranih trgovinah, 
Sanolaborju in vseh bolje založenih lekarnah.

www.be-hempy.siwww.be-hempy.si

POKLIČI ZDAJ
080 34 29

Alzheimerjevi in Parkinsonovi bolezni, 
pri bolečinah, vnetjih, kot sta artritis in 
lupus, ter pri številnih oblikah raka in 
hormonskih motenj.

• CBD – Kanabinoidi CBD delujejo na 
receptorje CB2, ki pa se nahajajo v 
celotnem imunskem sistemu in organih, 
ki ga obdajajo, ter tkivih vranice, priželjca 
ter tudi v možganih. Večja koncentracija 
je v prebavnem traktu, kjer urejajo 
črevesni vnetni odziv. Zato CBD zelo 
dobro deluje pri vseh vnetnih črevesnih 
boleznih, kot sta Crohnova bolezen in 
sindrom propustnega črevesja, ter ima 
veliko pozitivnih učinkov pri vseh oblikah 
krvnih obolenj in raka.

Od človeka do človeka je odvisno, koliko 
ima receptorjev CB1 in CB2, zato je od 
vsakega posameznika odvisno, koliko 
je občutljiv na CBD in THC oz. katerih 
receptorjev ima več in kateri kanabinoidi 
mu bolj koristijo. Katerih je več in kje so, je 
pri vsakem drugače. Pri sami diagnostiki 
zelo pomaga laserska naprava sensitiv 
imago.

Velika razlika je v tem, kateri kanabinoidi 
vam bodo pri vaši bolezni bolj koristili, niti 
slučajno pa ne bodo vsi ustrezali vsem 
enako. Tisti, ki trpijo zaradi epilepsij, bodo 
na primer posegli po izdelku, ki vsebuje 
več CBD in manj THC.

Razmerje v pripravku med THC in CBD je ključnega pomena, ko se 
odločite za uporabo kanabinoidov.

Razmerje v pripravku med THC in CBD 
je ključnega pomena, ko se odločite za 
uporabo kanabinoidov. Razmerje med 
THC in CBD v komercialnih pripravkih je 
1:1., ugotavljamo pa, da to ni najboljša 

rešitev. Veliko bolje je, da je pripravek, 
ki ga kupite, odmerjen glede na vaš 
tip bolezni, zato res ni vseeno, kakšen 
pripravek kupite.
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V uradni medicini se razstrupljanje 
uporablja za odstranjevanje zaužitih 
strupov oz. pri odvajanju od drog 
in alkohola. V alternativni medicini 
oz. komplementarni medicini pa se 
razstrupljanje uporablja kot krepitev telesa, 
preprečitev nastanka bolezni, za hitrejše 
okrevanje ali kot zdravljenje bolezenskih 
stanj.

Pri nas spada razstrupljevalna terapija v 
komplementarno medicino, kar pomeni, 
da jo uporabljamo v sodelovanju z uradno 
medicino in jo le dopolnjujemo.

Samo razstrupljanje telesa v 
komplementarni in alternativni medicini 
temelji na dognanjih starih Egipčanov 
in Grkov. Po njihovih dognanjih zaužita 
prehrana, ki se dlje časa zadržuje v 
črevesju (zaradi nepopolne prebave, 
nepravilnega hranjenja, nepravilnega 
mešanja različnih hranil, pomanjkanja 
encimov, pomanjkanja črevesnih kislin, 
prevelikih količin hrane …), začne gniti 
in sproščati toksine v krvni obtok, ki tako 
škodujejo celotnemu telesu. Strupi se 
začnejo nalagati na določenih organih 
in povzročajo številne težave, kot so 
glavoboli, migrene, prebavne težave, 
nabiranje kilogramov, vnetja, kronične 
bolezni, povišan holesterol in krvni tlak 
ter številne druge. Vse pa izvirajo iz 
zakisanega organizma, saj se bakterije in 
glive lahko zadržujejo le v njim primernem 
okolju.

Zgodovina
Sam koncept razstrupljanja telesa se 
je v medicinskih krogih obdržal skozi 
celoten srednji in novi vek. V 19. stoletju 
so dognanja na področju biokemije 
in mikrobiologije podpirala pomen 
razstrupljanja vse do leta 1919, ko je izšel 
članek ameriškega medicinskega združenja 
– Origin of the so-called auto-intoxication 
symptom, objavljen v Journal of the 
American Medical Association. Članek je 
razstrupljanje opredelil kot neutemeljeno 
in nedokazano vrsto zdravljenja, čeprav 
so ga do tistega leta uporabljali v vseh 
zdravniških praksah. V ospredje so začeli 
prihajati farmacevtski lobiji, ki jim ni bilo in 
jim še vedno ni v interesu, da bi podpirali 
naravno zdravljenje, prečiščevanje telesa 
po naravni poti, brez dragih zdravil in 
farmacevtskih pripomočkov.

Dandanes alternativno oz. 
komplementarno zdravljenje spet 
pridobiva pomen, saj brez negativnih 
posledic učinkuje na naše telo. 
Razstrupljanje telesa je uporabljal že 
Hipokrat, v tujih komplementarnih 
klinikah, kjer si nabiram izkušnje ter 
znanje, pa je obvezen del oz. začetek 
vsake terapije. Vsi terapevti, ki smo del 
ameriškega oz. evropskega združenja 
komplementarnega in alternativnega 
zdravstva, ga moramo uporabljati v svojih 
praksah.

Znaki nalaganja strupov
Količino škodljivih substanc, ki so prisotne 
v človeškem telesu, označujemo z 
izrazom telesna obremenitev. Mnogo 
škodljivih substanc se iz telesa sicer izloča 
po naravnih poteh, vendar se nekatere 
odstranjujejo počasi ali v premajhnem 
obsegu. Vsi presežki toksinov v telesu 
povzročajo številne negativne učinke, ki se 
kažejo kot razdražljivost, težave s spanjem, 
nabiranje kilogramov ali pospešeno 
hujšanje, težave s plodnostjo, oslabljen 
imunski sistem, alergije in vnetja, 
ponavljajoče se angine, povišan holesterol 
in pritisk, kronična obolenja, sladkorna 
bolezen, rak ter številne druge težave.

Škodljive substance v našem telesu lahko 
zmanjšamo že z izogibanjem nekaterim 
snovem, z uživanjem bazične prehrane ter 
nekaterimi vrstami terapij.

Kako dolgo traja terapija z 
razstrupljanjem
Pri vsakomur je priporočeno obdobje 
razstrupljanja drugačno, saj imamo 
v telesih različne vrednosti parazitov, 
bakterij, virusov, težkih kovin, vitaminov, 

ČAS JE ZA 
RAZSTRUPLJANJE!
(1. DEL)

Razstrupljanje telesa je v današnjem času, polnem strupov iz hrane, vode in okolja, že skoraj 
obvezen del vsakdanjega življenja. Razstrupljanje ali detoksifikacija je pravzaprav pomoč 
telesu pri odstranjevanju nakopičenih škodljivih snovi iz telesa.

Dodan sladkor je ena najhujših 
zlorab v sodobni prehrani, 
saj ima škodljive posledice na 
presnovo, delovanje celic ter 
prispeva k vsem vrstam bolezni.

Besedilo: Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka, Holistic Center 
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Napolnite 
se s kisikom, 
hranili, vodo, 
energijo 
in zaživite 
polno 
življenje, ki 
ga boste 
imeli radi in 
v katerem 
se boste 
dobro 
počutili.

mineralov in encimov. Odlična je prvotna 
diagnostika sensitiv imago, s katero se 
lasersko odčita stanje organizma in se 
na podlagi tega človeku sestavi poseben 
režim razstrupljanja in prehranjevanja. 
Zagotovo pa se prvi znaki uspešnega 
razstrupljanja pokažejo že zelo kmalu, 
z zagotovljeno večjo vitalnostjo, boljšim 
leskom kože in las, z manj kilogrami in več 
življenjske energije.

Naredite prvi korak
Praznični december je pri večini ljudi pustil 
posledice v obliki dodatnih kilogramov, 
pomanjkanja energije in oslabljenega 
imunskega sistema. Zdaj je ta čas že za 
nami, obložene mize so preteklost, pa 
tudi dolga ponočevanja, premalo spanja 
in gibanja lahko končno nadomestijo 
bolj zdrave reči. Zdaj je zagotovo čas, ki 
je najprimernejši, da v svojem življenju 
obrnete nov list, začnete z nečim novim, 
se poglobite sami vase in ugotovite, česa 
si sploh želite. Sami s sabo, s svojim 
življenjem, s svojim telesom. In ker je vaša 
zunanjost odvisna od notranjosti, je prav, 
da poskrbite za zdravje prav vsake celice. 

Napolnite se s kisikom, hranili, vodo, 
energijo in zaživite polno življenje, ki ga 
boste imeli radi in v katerem se boste 
dobro počutili. Vsak dan srečujem vse 
preveč ljudi, ki so nezadovoljni s svojim 

videzom in počutjem. Potem so tukaj 
najhujše bolezni, ki vas še dodatno 
obremenijo in v vas vnesejo negativne 
scenarije in pomanjkanje volje do 
življenja. In ker vem, da je vsakdo izmed 
vas sposoben narediti prvi korak v novo 
smer, v nov, lepši način življenja, sem 
prepričana, da prav vsakomur lahko 
uspe. Vsi mi smo kreatorji svoje usode 
in tako kot delamo napake, jih lahko tudi 
popravimo.

Stran s sladkorjem!
Ker se večino svojih dni ukvarjam s 
spreminjanjem prehrane ljudi, vam 

svetujem, da začnete ravno s tem. 
Prehrana je ključ, ki vas naredi zdrave, 
srečne in vitalne, po drugi strani pa vam 
prinese bolezen, pomanjkanje energije in 
tesnobo. Iz številnih predavanj po svetu 
vem, da vsi vrhunski strokovnjaki sladkor 
obravnavajo kot velik razlog pri vseh 
boleznih, predvsem pri raku, katerega 
celice se hranijo ravno z glukozo. Dodan 
sladkor je torej ena najhujših zlorab 
v sodobni prehrani, saj ima škodljive 
posledice na presnovo, delovanje celic 
ter prispeva k vsem vrstam bolezni. Več 
o razlogih, zakaj se sladkorju izognite kot 
najhujšemu strupu, pa naslednjič!
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V praksi se je izkazalo, da hrana, 
pripravljena v restavracijah, vsebuje preveč 
energije in za zdravje premalo koristnih 
učinkovin. Prevelik energijski vnos prinaša 
dodatne kilograme, ki se z leti pridno 
kopičijo, in morda se sprašujete, zakaj se 
to dogaja, četudi ne jeste veliko. 

Vedno v času hujšanja priporočamo, da 
se hrana kuha doma. Na tak način točno 
vemo, kaj je v obroku, in uporabljajo 
se osnovne in kakovostne surovine. 
Temu pravimo tudi kurjenje maščob, 
kar pa ne velja za hrano, ki jo naročite v 
restavracijah. Pa si poglejmo, zakaj je bolje 
kuhati doma. 

Predjedi
Juhe (tudi enolončnice) v gostilnah 
so pogosto pripravljene z natrijevim 

glutamatom – to je ojačevalec okusa, 
ki lahko negativno vpliva na izločanje 
inzulina, lahko povzroči motnje 
pozornosti. Pogosto pri posameznikih 
povzroča sindrom kitajske kuhinje, ki se 
kaže s slabim počutjem. 

Za zgoščevanje juh se uporablja visoko 
procesiran koruzni ali krompirjev škrob, 
oba pa imata visok glikemični indeks. Z 
enakim namenom uporabljajo tudi belo 
moko. Prežganje lahko povzroča težave pri 
ljudeh z občutljivo prebavo.

V juhah je pogosto nekakovostna 
maščoba (npr. rafinirano rastlinsko olje 
v kostni juhi), soljene pa so z rafinirano 
soljo. Pogosto je količina soli v vseh 
jedeh prevelika. Meso, iz katerega je juha 
pripravljena, je lahko vprašljivega porekla. 

Porcija goveje juhe z rezanci ali žličniki 
lahko v času hujšanja predstavlja tudi več 
kot polovico energijske vrednosti kosila, 
pa čeprav po njej nimamo ravno občutka 
sitosti. 

Hladne predjedi so pogosto – energijsko 
gledano – primerljive s celotnim kosilom. 

Glavne jedi
Solate, ki jih naročite kot glavno jed (npr. 
Cezarjeva solata z ocvrtim piščancem, 
solata s tuno, šunko …), vsebujejo 
kalorične prelive, s katerimi solata preseže 
energijsko vrednost kosila (npr. riba z 
blitvo in krompirjem). Prelivi so po navadi 
na bazi rafiniranega olja ali majoneze. 
Tudi dodatki (npr. ocvrt piščanec, kruhove 
kocke) so nekakovostni. 

Pri tem bi rada poudarila, da solata s 
piščancem z žara ali pa s tuno (govorimo 
o solati brez preliva) ni primerna za kosilo, 
saj vsebuje premalo energije oz. kalorij. 
Po takem kosilu nam bo hitro padla raven 
energije in pogosto v praksi opažamo, 
da v teh primerih ljudje nato posegajo po 
sladkih prigrizkih ali pa energijski deficit 
nadoknadijo zvečer. Pretiravanje s količino 
zaužite hrane zvečer pa je problem, saj na 
tak način svojemu telesu onemogočimo 
učinkovito obnovo čez noč. Energijo, ki 
bi jo sicer namenilo regeneraciji, nameni 
prebavi, zjutraj pa se zbudimo nenaspani 
in brez energije. 

Če izberete poleg pustega zrezka ali ribe 
za prilogo zelenjavo, je to lahko odlična 
večerja, a izberite kuhano zelenjavo, ne 
pečene. Pečena zelenjava je pogosto 
pripravljena s precej več maščobe, kot bi jo 
uporabili pri domači pripravi.

Pri glavnih jedeh je za doseganje boljšega 
okusa pogosto dodana prevelika količina 

ZAKAJ JE BOLJE 
KUHATI DOMA
ALI O HRANI V RESTAVRACIJAH
Včasih smo redko jedli zunaj doma, danes pa je to stalnica številnih ljudi in doma se kuha 
le še ob koncu tedna. Hrano v restavracijah pogosto povezujemo z okusno hrano, ki pa je 
pogosto pripravljena z manj kakovostnimi sestavinami, je preslana in preveč kalorična.

Besedilo: Anja Pristavec, univ. dipl. inž. živilstva in prehrane, Befit

Juhe (tudi enolončnice) v gostilnah so pogosto pripravljene z 
natrijevim glutamatom – to je ojačevalec okusa, ki lahko negativno 
vpliva na izločanje inzulina, lahko povzroči motnje pozornosti.
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Menjanje 
olja v 
cvrtnikih 
se izvaja 
redkeje, 
kot bi bilo 
potrebno, 
kar povzroči 
nastajanje 
akril 
amida, ki 
je verjetno 
kancerogen 
za človeka.

nekakovostne maščobe, sploh v rižote, 
omake za testenine in njoke. Ste se že 
kdaj vprašali, zakaj so prej naštete jedi 
v gostilnah tako okusne? Skrivnost se 
skriva v veliki količini maščobe. Maščoba 
da jedem okus in poskrbi za kremasto 
teksturo, poleg teka pa je lahko tem jedem 
dodana začimbna mešanica z ojačevalci 
okusa. 

Gratinirane jedi vsebujejo nepredstavljive 
količine maščob, po katerih boste utrujeni, 
vaša prebava pa obtežena. 

Porcije glavnih jedi so pogosto prevelike 
ter neuravnotežene. Dober primer je 

Dober primer je pica, s katero 
lahko hitro pokrijemo pol 
dnevnih energijskih potreb. Pico 
lahko malo uravnotežite tako, 
da pojeste največ pol porcije 
pice, poleg tega pa še solato iz 
solatnega bara.

Previsok 
vnos 
rafiniranega 
sladkorja je 
eden glavnih 
dejavnikov, 
ki vplivajo 
na povišano 
raven 
sladkorja 
v krvi in 
inzulinsko 
rezistenco. 

pica, s katero lahko hitro pokrijemo pol 
dnevnih energijskih potreb. Pico lahko 
malo uravnotežite tako, da pojeste največ 
pol porcije pice, poleg tega pa še solato 
iz solatnega bara (izberete solato s čim 
več vlakninami in vitamini, npr. rdeče in 
belo zelje ali pa kuhan brokoli). Poleg pice 
spijte limonado ali solato dobro okisajte 
z jabolčnim (ne balzamičnim) kisom, 
kar vam bo malo olajšalo prebavo. Kjer 
je možnost, naročite pico iz polnozrnate 
moke in z manj sira. Če imajo na izbiro 
pico s pirinim testom, se pozanimajte, 
ali to pomeni iz polnozrnate moke ali le 
iz pirine bele moke. Izogibajte se pici s 
šunko ali drugimi mesninami. Če želite 
mesno pico, izberite tisto s pršutom, ki 
ne vsebuje aditivov. Boljša izbira od pice 
s šunko je tudi zelenjavna, z morskimi 
sadeži ali tuno. 

V azijskih in eksotičnih jedeh, sploh 
omakah (npr. sladko-kisla omaka), je 
pogosto dodan sladkor, enako velja za 
suši.

Za cvrtje je v gostilnah uporabljena 
rafinirana maščoba. Menjanje olja v 
cvrtnikih se izvaja redkeje, kot bi bilo 
potrebno, kar povzroči nastajanje 
akril amida, ki je verjetno kancerogen 

za človeka (po klasifikaciji IARC – 
International Agency for Research on 
Cancer). Ocvrte hrane ne priporočamo v 
času hujšanja, enako pa bi priporočala 
vsem, ki želijo nekaj narediti za svoje 
zdravje. 

Če imate željo po paniranem zrezku, ga 
pripravite doma iz kakovostnih surovin: 
drobtine (po možnosti polnozrnate), 
domača jajca, polnozrnata moka, 
nerafinirana sol. Meso uporabljajte iz 
kontroliranega porekla oz. od kmeta, 
če se le da. Panirano meso premažite z 
maščobo in pecite v pečici do zlatorjave 
barve. Tako meso bo prijetno hrustljavo, 
a manj mastno v primerjavi s tistim, 
pripravljenim v fritezi. 

Posladki
V sladicah gostinskih in pekovskih obratov 
uporabljajo rafiniran sladkor in umetna 
sladila, ki vplivajo na motnje pozornosti 
in slabo koncentracijo. Bela moka, 
nekakovostni mlečni izdelki, jajca v prahu, 
hidrogenirana maščoba, stabilizatorji, 
arome in aditivi slabo vplivajo na zdravje. 
Po energijsko prebogatem obroku je 
sladica še kaplja čez rob, ki vodi v večje 
tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni 
in debelosti. Previsok vnos rafiniranega 
sladkorja je eden glavnih dejavnikov, ki 
vplivajo na povišano raven sladkorja v krvi 
in inzulinsko rezistenco. 

Prednosti domače kuhinje
Kuhanje doma ima številne prednosti. 
Hrana v restavracijah je revna z 
vlakninami, minerali in vitamini. Porcije 
zelenjave so majhne na račun velikih 
porcij prilog ali mesa. Če želite svojemu 
telesu dati kar najboljše gorivo, toplo 
priporočam domačo pripravo obrokov. To 
ne pomeni, da boste kuhanju namenili 
ogromno časa, saj so lahko okusne 
tudi hitro in enostavno pripravljene jedi. 
Ključno pa je, da vanje vključite čim več 
zelenjave. 
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V tem prispevku bom razjasnil, kaj je res in 
kaj absolutno ni res o prehrani LCHF (ang. 
low carb – high fat).

Pri prehrani LCHF je treba uživati 
ogromno beljakovin
Ena najpogostejših zmot o prehrani 
LCHF je ta, da je to visokobeljakovinsko 
prehranjevanje. Nič ne bi moglo biti dlje 
od resnice. Osnovno pravilo prehrane 
LCHF se glasi: jejmo veliko maščob, zelo 
malo ogljikovih hidratov, beljakovin pa 
zgolj glede na svoje fiziološke potrebe. 
Beljakovine namreč lahko, sploh takrat, ko 
zmanjšamo vnos ogljikovih hidratov, telo 
samo uporabi za tvorbo glukoze, raven 
te pa želimo ohraniti na minimumu. V 
praksi LCHF količino zaužitih beljakovin 

določamo glede na telesno težo, starost, 
spol in predvsem glede na količino telesne 
aktivnosti – v nobenem primeru pa z 
vnosom ne pretiravamo. 

Pri prehrani LCHF lahko jem neomejene 
količine hrane
Ljudje so glede svoje telesne teže in 
pogosto težkega nadzora nad apetitom, 
k čemur pripomorejo fiziološki odzivi 
na »normalno« hrano in seveda tudi 
vseprisotnost in dosegljivost take hrane, 
nemalokrat obupani in iščejo čarobno 
paličico, s katero bi rešili vse svoje težave. 
To je razumljivo, še posebej, če se z 
odvečno telesno težo in spremljajočimi 
bolezenskimi pojavi neuspešno borimo 
leta in leta. Žal prehrana LCHF ne pomeni, 

da se lahko nažiramo do onemoglosti – 
prej nasprotno. Dejstvo pa je, da lahko s 
prehrano LCHF dosežemo to, da nimamo 
več toliko težav z nadzorom apetita: ta se 
zaradi nekaterih fizioloških prilagoditev 
na porabo maščob kot primarnega vira 
energije umiri, s tem pa upade tudi 
nenadzorovana želja po hrani, ki ima nizko 
hranilno vrednost. 

Prehrana LCHF je edini način za izgubo 
odvečne telesne teže
Ne drži. Žal še nismo našli načina prehrane 
ali sredstva, ki bi premagalo prvo in edino 
pravilo pri izgubi telesne teže: prvi zakon 
termodinamike. Ta zakon v grobem pravi, 
da mora biti v kontekstu izgube odvečne 
telesne teže poraba energije večja, kot je 
vnos energije. Če bomo jedli manj, kot 
porabimo, bomo shujšali. A samo v teoriji 
je vseeno, s čim se bomo hranili, saj to, 
kaj jemo, vpliva na način presnove, to 
vpliva na hormone in splošen fiziološki in 
psihološki odziv na zmanjšan energijski 
vnos. Za večino t. i. energijsko restriktivnih 
diet je znano, da že takoj po tem, ko se 
jih lotimo, doživimo povečan apetit. Smo 
torej v položaju, ko se zavestno odrekamo 
prevelikim količinam hrane, telo pa postane 
še bolj lačno. Točno v tej točki je prednost 
prehrane LCHF: drugače od drugih 
prehranskih pristopov se pri LCHF to ne 
zgodi.

Pri prehrani LCHF je pomembno samo 
to, da je delež zaužitih maščob dovolj 
velik
Vsakdo, ki se loti prehrane LCHF, naleti na 
pojem t. i. »keto razmerij«. Keto razmerja 
so razmerja makrohranil. Če na primer 
javnozdravstvene smernice predlagajo, 
da si z ogljikovimi hidrati zagotovimo 
50–60 odstotkov energije, z beljakovinami 

ZMOTE O 
PREHRANI LCHF 
OZ. KETOGENI DIETI
V iskanju učinkovitih prehranskih prijemov se je v zadnjih letih kot ena od možnih različic 
prehranjevanja izkazala prehrana LCHF. Ker veliko posameznikov s tem načinom prehrane dosega 
želene uspehe, ni nič čudnega, da je postal LCHF izjemno priljubljen. A s priljubljenostjo se – sploh v 
času interneta – širijo tudi neresnice, polresnice in miti. Iz svoje prakse svetovalca za prehrano LCHF 
jih poznam kar nekaj. Besedilo: Gašper Grom, dipl. dietetik, svetovalec za prehranjevanje LCHF/ketogeno dieto, soavtor prve slovenske knjige o 

prehrani LCHF »Bemumast! Z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja«

Najstrožje keto razmerje 
predpostavlja, da maščobe 

zagotovijo 80 odstotkov 
energije, beljakovine 

15, OH pa komaj 5 
odstotkov.

Jagodičevje

Sadje

Olja

Meso, jajca in 
mlečni izdelki

Zelenjava

Oreščki in semena

Kruh Sladkor Mleko Riž Koruza Fižol Krompir
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To, kaj jemo, vpliva na 
način presnove, to vpliva na 
hormone in splošen fiziološki 
in psihološki odziv na zmanjšan 
energijski vnos.

10–15, preostanek pa z maščobami, 
so keto razmerja obrnjena na glavo. 
Najstrožje keto razmerje predpostavlja, da 
maščobe zagotovijo 80 odstotkov energije, 
beljakovine 15, OH pa komaj 5 odstotkov. A 
tudi potem ko smo se odločili, kako strogo 
keto razmerje je za nas primerno, to NI 
edini dejavnik, ki ga moramo upoštevati. 
Vsak posameznik si mora določiti tudi 
to, koliko energije dnevno potrebuje za 
doseganje želenih ciljev. Ni vseeno, ali »po 
keto razmerju« pojemo za 7 MJ (1.700 
kcal) ali 21 MJ (5.100 kcal) dnevno. 21 
MJ bo za večino navadnih smrtnikov veliko 
preveč – tudi če se bodo strogo držali pravila 
»80 odstotkov energije iz maščob«.

Prehrana LCHF je primerna za vsakogar
Čeprav skozi svoje izkušnje in študij 
aktualne znanstvene literature verjamem 
v učinkovitost prehrane LCHF za hujšanje 
in nadzor prenekaterih razširjenih 
predbolezenskih ali celo bolezenskih 
stanj, ne trdim, da bi vsi morali jesti tako. S 
priljubljenostjo te prehrane se zgodi, da se 
je želijo lotiti tudi posamezniki, ki jim tega 
ni treba. So tudi taki. Starejša gospa, ki nima 
težav s kilogrami, ki ima dobre zdravstvene 
izvide in ki že vse življenje vsakodnevno jé 
žgance ter si ne predstavlja, da bi se jim 
odrekla. Čeprav bi s prehrano LCHF lahko 
še izboljšala možnosti na primer zdravja 
živčnega sistema, ne vidim težav, če se taka 

oseba pač ne odloči za spremembo.
Za ljudi, ki imajo težave, pa je premislek o 
prehrani LCHF na mestu. Vsekakor vedno 
priporočam ljudem, ki že imajo medicinsko 
diagnozo, da se spremembe prehrane 
lotijo v dogovoru s svojim zdravnikom in da 
redno spremljajo svojo krvno sliko.

Zaradi velikega vnosa maščob se 
poslabša slika krvnih lipidov
Ena največjih zmot našega časa je, da 
uživanje maščob samo po sebi povzroča 
dislipidemije (različne bolezenske ravni 
krvnih lipidov). V zadnjih 15 letih je bilo 
opravljenih nepregledno veliko raziskav o 
vplivu visokomaščobnih diet na krvne lipide 
in ugotovitev je, da visokomaščobna dieta 
odpravlja dve najbolj kritični patologiji glede 
krvnih lipidov: viša koncentracijo zaščitnega 
holesterola HDL in niža koncentracijo 
trigliceridov. Čeprav je nekaj desetletij 
stara prepričanja težko spremeniti, pri tem 
vprašanju ni več nobene dileme.

Prehrana LCHF ni primerna za 
vegetarijance
Ne drži. Prehrana LCHF je zelo 
primerna za vegetarijance, najbolj za 
lakto-ovo vegetarijance, saj je večina 
najprimernejših LCHF živil prav iz nabora 
takega prehranjevanja. Večina ljudi, ki se 
prehranjujejo po načelih LCHF, sčasoma 
ugotovi, da so začeli jesti bistveno manj 

mesnih izdelkov kot kdajkoli prej. Po 
načelih LCHF se lahko prehranjujejo tudi 
vegani. Največja težava pri prehranskih 
izbirah, ki ne vključujejo mesnih izdelkov, 
je zagotavljanje dovolj velikih količin 
kakovostnih virov maščobnih kislin omega 
3. Za telo najbolj uporabne maščobne 
kisline omega 3 so namreč v kakovostnih 
jajcih pašne ekološke reje in v ribah oz. 
ribjem olju.
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Vsak dan smo izpostavljeni nevarnim 
prostim radikalom, ne glede na to, kako 
zdravo živimo in se prehranjujemo. Prosti 
radikali so zelo reaktivne molekule, ki 
reproducirajo odgovor na okoljske strupe 
in celične aktivnosti v telesu. Proizvaja 
jih tudi imunski sistem za pomoč pri 
nevtralizaciji virusov in bakterij. 

Nezdravo življenje preplavlja telo s 
prostimi radikali in povzroča škodo, 
zato se je treba za boljše zdravje najprej 
znebiti nezdravih navad, hkrati pa 
okrepiti prehrano z živili, ki so bogata z 
antioksidanti. 

Moč antioksidantov
Antioksidanti pomagajo nevtralizirati 
proste radikale in tako zmanjšujejo 
poškodbe zaradi oksidativnega stresa. Zelo 
močen antioksidant je resveratrol, ki spada 
v skupino naravnih spojin, imenovanih 
polifenoli. Resveratrol je aktivator mnogo 
biokemijskih procesov v organizmu in 
celicah. Na naše celice deluje neposredno, 
prispeva k boljši regeneraciji celic, zmanjša 
njihovo odmiranje ter izboljšuje njihovo 
presnovo.
Že v tradicionalni azijski medicini so 

ta močni antioksidant uporabljali za 
zdravljenje povišanega krvnega tlaka. Med 
njegovimi najbolj opaznimi zdravilnimi 
učinki, kot kažejo raziskave, je varovanje 
srca in ožilja, med drugim pa se je izkazal 
tudi pri obrambi pred različnimi rakavimi 
obolenji. Vendar pa so v tovrstnih raziskavah 
uporabili precej velike količine resveratrola, 
opozarjajo strokovnjaki. V boju proti raku 
ga povezujejo predvsem z zmanjšanjem 
tveganja za razvoj raka na debelem črevesu 
in danki, ki je eno najpogostejših rakavih 
obolenj pri nas. Kljub številnim raziskavam 
pa natančen mehanizem delovanja 
resveratrola še vedno ni popolnoma 
razjasnjen.

Učinki
Raziskave kažejo številne ugodne učinke 
resveratrola na zdravje:
• zmanjšuje tveganje za nastanek bolezni 

srca in ožilja,
• ščiti celice pred uničujočimi prostimi 

radikali,
• znižuje slab holesterol ter zvišuje vrednost 

dobrega holesterola in tako pripomore 
h krepitvi žilnih sten in zmanjševanju 
napredovanja ateroskleroze,

• zmanjšuje tveganje za nastanek krvnih 
strdkov ter uravnava raven trigliceridov v 
krvi,

• pomaga pri zaviranju razvoja sladkorne 
bolezni, 

• celicam daje energijo (in posledično 
pomaga pri spopadanju s kronično 
utrujenostjo),

• zavira staranje celic in s tem posledično 
celotnega organizma,

• izkazal se je tudi pri obrambi pred 
nekaterimi rakavimi obolenji,

• deluje proti nalaganju odvečne telesne 
maščobe, saj vsebuje naravno spojino, 
ki lahko napade maščobne celice in jih 
razbije,

• deluje na makrofage, limfocite in druge 
celice imunskega sistema, spodbuja 
imunski odziv telesa ter poveča protivnetni 
učinek, 

• zavira procese staranja. 

Viri
Veliko sadja in zelenjave vsebuje 
obilico polifenolov, da se ubranijo pred 
škodljivci in plenilci. Resveratrol je močno 
protibakterijsko in protiglivično sredstvo, 
ki ščiti grozdje in druge rastline pred 
napadi mikroorganizmov, predvsem 
plesni. Najbolj znan vir resveratrola je 
rdeče grozdje (koža in peške), veliko 
pa ga je tudi v rdečem vinu, saj se v 
procesu stiskanja in fermentacije grozdih 
jagod v sok izloči tudi resveratrol (kar 
pa ne velja za belo vino). V naravi se ta 
nahaja v številnih rastlinah, predvsem v 
rdečem grozdičastem sadju (borovnicah, 
robidnicah), v lupinici arašidov, v 
smrekovih iglicah, evkaliptusovih listih. 
Nekaj ga vsebujeta tudi temna čokolada 
in arašidovo maslo, za najkakovostnejši 
in najbogatejši vir resveratrola pa velja 
japonski dresnik. Iz izvlečka njegove 
korenine izdelujejo resveratrol v obliki 
prehranskega dopolnila – to zagotavlja 
večje količine resveratrola, kot ga dejansko 
lahko zaužijemo s hrano ali rdečim vinom.

Uživanje
Meso grozdnih jagod vsebuje sladko 
fruktozo, ki lahko poviša raven inzulina, 
zato uživanje večjih količin grozdja 
ni priporočljivo, sploh ker resveratrol 
vsebujejo le koža in peške. Slednje so trde 
in grenke, zato jih večina ne mara, pojesti 
pa bi jih bilo treba velike količine.

Podobno je z vinom. Da bi dosegli 
resnične koristi resveratrola, bi morali vsak 
dan popiti precej več kot kozarec rdečega 
vina, pravzaprav bi potrebovali celo nekaj 
steklenic. Vsi pa vemo, da prevelike 
količine alkohola močno obremenijo 
jetra, povečajo raven inzulina in škodujejo 
zdravju. Kako torej izkoristiti blagodejne 
učinke resveratrola brez alkohola, 
sladkorja in kalorij rdečega vina? Na trgu 
je kar nekaj tovrstnih prehranskih dopolnil, 
vendar moramo biti pri izbiri pozorni na 
izvor, količino in tudi biorazpoložljivost 
učinkovine.

VPLIV 
RESVERATROLA NA 
ZDRAVJE IN POČUTJE
Resveratrol zmanjšuje poškodbe zaradi oksidativnega stresa, nevtralizira proste radikale in med 
drugim ugodno vpliva na srčno-žilni sistem. Besedilo: Monika Hvala

Za najkakovostnejši in 
najbogatejši vir resveratrola 
velja japonski dresnik. 

Resveratrol pripomore k
zdravemu srčno-žilnemu sistemu.

V lekarnah in 
specializiranih
trgovinah.

* Po izboru bralk in bralcev 2013 - revija Lepa&Zdrava • 2014 - www.zurnal24.si • 2015 - revija Avenija • 2016 - revije Adria Medie 

www.sanofarm.si

Podarite
si čas.
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Resveratrol pripomore k
zdravemu srčno-žilnemu sistemu.

V lekarnah in 
specializiranih
trgovinah.

* Po izboru bralk in bralcev 2013 - revija Lepa&Zdrava • 2014 - www.zurnal24.si • 2015 - revija Avenija • 2016 - revije Adria Medie 

www.sanofarm.si

Podarite
si čas.
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Zeljna jota s čičeriko
Tradicionalna jota, pripravljena na 
netradicionalen način (brez mesa in 
ocvirkov), a z zdravimi pozabljenimi 
stročnicami, ki se odlično podajo h 
kislemu zelju.

Sestavine:
• 1/2 kg surovega kislega zelja,
• voda (toliko, da v posodi prekrije zelje),
• rjava čebula in česen,
• ščepec soli in lovorjev list,
• 2 krompirja ali skodelica kuhane 

čičerike,
• 1 skodelica kuhanega rjavega fižola ali 

leče (300 g),
• 250 g dimljenega tofuja namesto mesa 

(po želji za boljši okus),
• pelati ali suhi paradižnik (po želji za 

okus).

Priprava:
Na žlici olivnega olja ali olja oljne ogrščice 
prepražimo čebulo, po želji popražimo 
še dimljen tofu, dodamo kislo zelje in 
prelijemo z vodo le toliko, da pokrije zelje. 

• 2 čajni žlički na drobno narezanega 
svežega ingverja,

• 8 gob šitak,
• 2 čajni žlički paste miso,
• peteršilj za okras,
• 6 ali več skodelic tople vode (vključno 

z vodo, v kateri smo namakali gobe 
šitake),

• 1 jušna žlica temnega sezamovega olja 
(ali drugega olja),

• 3 jušne žlice rastlinskih beljakovin 
Sunwarrior (naravnega okusa) za 
zgostitev namesto moke (dodamo na 
koncu, ko juha ni več vroča).

Alge, gobe šitake in pasto miso lahko 
kupite v manjših ekoloških trgovinah. Vso 
zelenjavo izberite lokalno, od bližnjega 
kmeta oz. ekološko, če kupujete v trgovini.

ZIMSKE HRANLJIVE 
ENOLONČNICE 
BREZ MESA IZ 
FERMENTIRANE 
ZELENJAVE

Spodnja recepta vključujeta naravno rastlinsko fermentirano hrano, ki vsebuje žive encime. Ker je 
pozimi na naših krožnikih vse premalo surove hrane, ki vsebuje encime, si lahko s spodnjima 
receptoma občasno uravnotežimo zimski jedilnik, kar bo blagodejno za našo prebavo in 
krepčilno za celoten organizem. Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica portala MojeZdravje.net

Slike: MojeZdravje.net

Dodamo lovorov list in kuhamo 20 minut. 
Nato dodamo na kocke narezan krompir 
in kuhamo še 10–15 minut. Če ne želimo 
krompirja, proti koncu kuhanja dodamo že 
kuhano čičeriko in nato še kuhan fižol ali 
lečo. Vse skupaj pokrito kuhamo še 5–10 
minut, nato postrežemo.

Podobno lahko pripravimo repo, ki ji lahko 
poleg čičerike dodamo proseno kašo, s 
katero jed zgostimo namesto moke.

Zimska krepčilna juha miso 
V tej okusni zelenjavni zimski juhi je 
uporabljena pasta miso: to je fermentirana 
sojina pasta, ki vsebuje žive encime. Zato 
je pomembno, da jo juhi dodamo na 
koncu, ko ni več vroča, da teh encimov 
ne uničimo. Ima močen slan okus, zato 
dodatna sol pri tej juhi ni potrebna. 
Pasta miso je tudi vir beljakovin, vlaknin, 
vitaminov in mineralov, je zelo hranljiva in 
prispeva k dobri prebavi. Japonci pravijo, 
da ima magično moč.

Za pripravo večje posode juhe miso 
potrebujete naslednje sestavine:
• 1 skodelica pora, narezanega 

na kolobarje,
• 1 skodelica buče hokaido ali druge buče 

(lahko nadomestite s korenjem),
• 1 skodelica cvetače,
• 1 skodelica brokolija,
• pol skodelice 

narezanega kodrolistnatega ohrovta,
• pol skodelice surovega zelja,
• 1 kos alge wakame,

Priprava:
1. V skodelici namočite algo wakame 

za slabih 10 minut in jo nato narežite 
na manjše koščke.

2. V drugi skodelici v vroči vodi 
namakajte gobe šitake 10–15 minut. 
Peclje odstranite, klobuke pa narežite kozmetovigilanca@oktal-pharma.si

www.eau-thermale-avene.si 
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na tanke rezine. Vodo, v kateri so se 
namakale, shranite za juho.

3. Olupite svež ingver in ga nasekljajte 
na drobne koščke.

4. Narežite por in preostalo zelenjavo na 
manjše koščke.

5. Segrejte sezamovo olje in popražite 
najprej ingver ter polovico narezanega 
pora. Lahko izberete tudi drugo olje.

6. Dodajte bučo, cvetačo, kodrolistnati 
ohrovt, brokoli in zelje. Vso zelenjavo 
dobro premešajte.

7. Dodajte toplo vodo (vključno z vodo, 
v kateri so se namakale gobe). Ko 
juha zavre, zmanjšajte ogenj oz. 
temperaturo in dodajte narezane 
alge wakame in gobe šitake. Vse 
skupaj kuhajte še približno 15 minut. 
Pozneje dodamo še drugo polovico 
pora (da ostane bolj žive zelene 
barve).

8. Juho odstavimo s kuhalne površine, 
da se malce ohladi. Nato v skodelico 
prelijte malo bistre juhe (za približno 
5 jušnih žlic) in v njej raztopite pasto 
miso, ki jo nato vmešate v juho. Ta 
bo pričarala posebno dober okus in 
dodala slanost (zato sol ni potrebna).

9. Enako naredimo z beljakovinami. 
Dodamo jih čisto na koncu, saj so 
presne. V ločeni posodici raztopimo 
3 jušne žlice rastlinskih beljakovin 
Sunwarrior in dolijemo nekaj žlic 

bistre juhe. Premešamo, da se stopijo, 
in nato primešamo celotni juhi. S 
tem juho zgostimo in ji povečamo 
beljakovinski delež.

10. Okrasite s peteršiljem ali svežo 
baziliko. Juho lahko jemo že za 
zajtrk ali malico, kosilo ali večerjo. 
Vanjo lahko zakuhate testenine iz 

črnega riža ali konjak moke, koščke 
popečenega tofuja, stročnice ali drugo 
zelenjavo (po želji).

Juha je božanskega okusa in nasitna, zato 
le poskusite to izjemno kombinacijo.
Dober tek!

kozmetovigilanca@oktal-pharma.si

www.eau-thermale-avene.si 
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Zaradi hladnejših dni, nizkih temperatur 
in hladnega vetra pride do slabše 
prekrvavljenosti celic, s čimer se zmanjša 
tudi proizvodnja sebuma, ki ščiti kožo pred 
agresivnimi zunanjimi vplivi. Koža se zato 
pospešeno izsušuje, površinske celice 
pa odmirajo, kar se kaže s povečanim 
luščenjem kože. 

Zaščita pred mrazom
Naša koža pozimi potrebuje zaščito pred 
mrazom, zato moramo posegati po 
močnejših kremah z obogateno formulo, 
vsebujejo naj višji delež maščobnih 
komponent, ki so ključne za nastanek 
zaščitnega sloja na kožni povrhnjici. Poleti 

pa uporabljamo lahkotnejše, vlažilne 
kreme, ki koži povrnejo vlago. 

Ne glede na letni čas potrebujemo kremo 
z zaščitnim faktorjem, saj nas tudi pozimi 
lahko opeče sonce. V zimskem času koža 
lahko postane suha in groba na dotik, ves 
čas pa lahko imamo občutek zategovanja. 
Zato potrebujemo nego, ki bo kožo 
zaščitila in navlažila ter preprečila njeno 
izsuševanje. 

Za zimsko nego telesa se še posebej 
priporoča uporaba negovalnega olja za 
telo, saj zadrži vlago v koži in jo naredi 
vidno bolj napeto, sijočo in mehkejšo. 
Olje prav tako nahrani predele telesa, ki 
so največkrat izsušeni – dlani, komolci, 
kolena in stopala. 

Imate težave z zelo suho kožo?
Vedno več posameznikov se srečuje s 
suho ali zelo suho kožo in atopijskim 
dermatitisom. 

Atopijski dermatitis je kronična vnetna 
kožna bolezen, za katero so značilni 
suha koža, draženje in vnetne lezije. To 
je benigna bolezen, ki ni nalezljiva, se 
pa ponavlja. Benigno, nenalezljivo, a 
ponavljajoče se stanje se odraža v obliki 
izbruhov, ki lahko povzročajo intenzivno 
srbenje in motnje spanca, s čimer vplivajo 
na kakovost življenja celotne družine. 
Atopijski dermatitis je prav tako pogosto 
povezan z družinsko zgodovino bolezni. 
Pogosto se pojavi v zgodnjem otroštvu, še 
pred nastopom odraslosti pa se začnejo 
simptomi postopoma zmanjševati ali 
pa celo izginejo. Vzroki so genetski 
in imunološki. Suha in razdražena 

koža ne opravlja več barierne funkcije 
in posledično postane prepustna za 
bakterije ter druge molekule, ki povzročajo 
alergične kožne reakcije. 

ZIMSKA NEGA 
VAŠE KOŽE
MORAMO MED HLADNEJŠIMI 
DNEVI DRUGAČE NEGOVATI 
SVOJO KOŽO KOT POLETI?

Hladni in zasneženi zimski dnevi predstavljajo pravi izziv za ohranjanje lepe in negovane kože. Zunaj 
nizke temperature, hladen veter in mrzel zrak, v naših domovih pa centralno ogrevanje ter premalo 
izpostavljanja na svežem zraku. Vse to se odraža na naši polti, ki postane bleda in utrujena, vsaka 
nepravilnost na koži pa je veliko bolj vidna. Besedilo: Maša Novak

NASVETI 
Kako negovati kožo pozimi

1. Posvetujte se s strokovnjakom: 
obiščite dermatologa ali se odpravite 
v bližnjo lekarno in povprašajte po 
ustrezni negi za vašo kožo v hladnejših 
dneh.
2. Popijte dovolj vode: poskrbite za 
hidratacijo, ki je pomembna za vaše 
zdravje, vaši koži pa bo pomagala 
ohranjati mladosten videz.
3. Tuširajte se z mlačno, toplo vodo: 
izogibajte se izjemno vročim kopelim, 
saj uničijo obrambno linijo lipidov v 
koži, kar posledično povzroči izgubo 
vlage. Dermatologi poleg tega 
svetujejo, da se ne tuširajte dolgo. 
4. Ne pozabite na nego ustnic in rok: 
poskrbite za ustrezno nego ustnic in 
rok, da ne bodo razpokale. Koža na 
rokah je tanjša in ima manj oljnih žlez 
ter jo je težje ohranjati vlažno. 
5. V prostoru, kjer se največ zadržujete 
(pisarna, dnevna soba), imejte 
vlažilnik zraka: poskrbel bo, da v 
vašem prostoru zrak ne bo vroč in suh, 
temveč bo v zraku dovolj vlage. 
6. Uporabljajte vlažilno sredstvo, 
narejeno na oljni osnovi: olje na koži 
ustvari zaščitni sloj in ohranja veliko 
več vlage kot krema oz. losjon. Pri 
negi obraza pa pazite, saj vsa olja niso 
primerna za vaš obraz, nekatera lahko 
mašijo pore ali naredijo obraz masten. 

Za zimsko nego telesa se še 
posebej priporoča uporaba 
negovalnega olja za telo, saj 
zadrži vlago v naši koži in jo 
naredi vidno bolj napeto, sijočo 
in mehkejšo. 
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Z veseljem naznanjamo, da je tudi v 
Sloveniji na voljo certificirana naravna 
kozmetika Lux-Factor, ki je na našem trgu 
predstavila tudi izredno učinkovito kremo 
proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron 
s 100-odstotno naravno hialuronsko 
kislino. Ta prodira pod povrhnjico in kožo v 
globljih plasteh hidrira od znotraj navzven. 
Čudežna krema, ki da rezultate že po dveh 
tednih uporabe, vidno zmanjša izrazne in 
zapolni globoke gube, spodbuja naravno 
obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred 
škodljivimi zunanjimi vplivi.

Hialuron evropskega izvora
Generični hialuron iz kitajskega uvoza 
ni vedno klinično preizkušen, niti ni 
preizkušen, da lahko zagotovi optimalne 
rezultate. K sreči se krema proti gubam 4D 
Hyaluron od drugih izdelkov razlikuje po 
tem, da vsebuje izključno 100-odstotno 
naravni hialuron evropskega izvora, ki je 
edinstvene kakovosti. Gre za dragoceno 
učinkovino, ki zagotavlja osupljive 
rezultate pri zmanjševanju gub in 
pomlajevanju kože. Hialuron evropskega 
izvora je brez škodljivih stranskih učinkov 

in na dolgi rok zagotavlja videz gladke 
in mladostne kože ter izboljšuje samo 
strukturo kože.

Priporočajo jo tudi strokovnjaki
Nina Šurbek Fošnarič, mag. farmacije: 
»Naravna patentirana formula proti 
gubam 4D v Lux-Factorjevi kremi 
omogoča intenziven prenos učinkovin v 
kožo in prodira tudi v globlje plasti. Zato 
so tako globoke kot izrazne gube že po 
prvem nanosu kreme očitno zmanjšane. 
Ob redni uporabi je izboljšan tonus kože, 
koža pa je lepo zglajena. Lux-Factorjeva 
krema 4D Hyaluron je klinično testirana 
in ima ustrezne certifikate ter nima 
neželenih stranskih učinkov. Tudi sama 
jo uporabljam za nego obraza in jo toplo 
priporočam vsem, ki si želite zdrav in 
mladosten videz kože!«

Navdušila Natalijo Verboten 
Med zvezdnicami, ki si juter ne 
predstavljajo več brez nanosa kreme proti 
gubam Lux-Factor, je tudi pevka Natalija 
Verboten, ki je praznovala že 40. rojstni 
dan. Priznati moramo, da je prej videti, 
kot da jih ima 30, simpatična Natalija 
pa je o negi kože povedala: »Na obrazu 
imam izredno občutljivo kožo, zato sem 
zelo pozorna, ko izbiram kremo za nego 
obraza. Moram priznati, da je krema Lux-
Factor 4D Hyaluron zadetek v polno! Že po 
dveh tednih redne uporabe sem namreč 
opazila razliko – gubice so bile manj vidne, 
koža pa bolj čvrsta, navlažena, osvežena in 
sijoča.«

NARAVNA 
KREMA PROTI 
GUBAM, KI 
RES DELUJE
V poplavi kozmetičnih izdelkov in blagovnih znamk je težko izbrati kozmetiko, ki res ustreza vašemu 
tipu kože, dejansko deluje, poleg tega pa ne vsebuje nevarnih in škodljivih snovi.

Osupljivi rezultati pred uporabo 
in po dveh tednih uporabe 
kreme proti gubam Lux-Factor 
4D Hyaluron.

KODA S POPUSTOM

Za še dodatnih 10 % popusta ob 
naročilu vpišite kodo KREMA10.

Preizkusite po promocijski ceni
Bi želeli tudi vi preizkusiti trenutno 
najučinkovitejšo kremo proti gubicam na 
našem trgu, ki NI testirana na živalih? Prav 
zdaj lahko naročite kremo proti gubam 
Lux-Factor 4D Hyaluron po promocijsko 
znižani ceni z več kot 50-odstotnim 
popustom samo na www.lux-factor.com 
ali brezplačni telefonski številki 
080 64 69!
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NEGA

Ena od metod so tehnike pomlajevanja. 
Predvsem tehnik pomlajevanja obraza je 
zelo veliko. Od neinvazivnih postopkov 
do najbolj sofisticiranih kirurških tehnik. 
Če se želimo vsaj za nekaj časa izogniti 
kirurškemu nožu, lahko za svoj videz veliko 
naredimo z uravnoteženo prehrano, skrbjo 
za zdravje (ne izpostavljamo se soncu, ne 
kadimo, dovolj se gibajmo, dovolj spimo, 
ubranimo se stresa s pomočjo sprostitvenih 
tehnik, masaže, aromaterapije …), z dnevno 
skrbjo za kožo in tehnikami estetske 
medicine oz. postopki, ki ohranjajo vitalne 
aktivnosti kože.

Kako lahko pomladimo kožo na obrazu
Za dejansko pomladitev kože lahko 
uporabimo postopke, s katerimi 
pospešujemo obnavljanje celic v 
povrhnjici (kristalni pilingi, laserski 
pilingi, kemični pilingi ...), saj se ta z leti 
tanjša, postane občutljivejša, zmanjša se 
sposobnost obnavljanja ter sposobnost 
vezave in zadrževanja vode, zaradi 
dolgoletne izpostavljenosti sončnim 
žarkom se pojavijo t. i. starostni madeži ... 

Poleg tega uporabljamo 
tudi pomlajevalne postopke 
(fotopomlajevanje, radiofrekvenčni 
postopki, laserski postopki, postopki z 
dermarolerjem ...), s katerimi v usnjici 
pospešujemo, da celice (fibroblasti) 
proizvajajo nova kolagenska vlakna, tako 
pa postane koža spet bolj prožna in polna.

V zadnjih letih so na področju »antiaging« 
medicine ugotovili, da je za ohranjanje 
mladostnega videza potrebno postopke 
pomlajevanja kože začeti čim prej (po 30. 
letu).

Mikrodermoabrazija (kristalni piling) 
To je neinvaziven postopek na koži, 
pri katerem se s pomočjo kristalov 

aluminijevega oksida hitro in učinkovito 
odstrani zgornja plast kože. Na ta način 
kožo obnovimo oz. pomladimo. Koža 
je popolnoma zglajena. Postopek 
mikrodermoabrazije je popolnoma 
neboleč. Primerna je za vsakogar, ki 
hoče izboljšati videz kože in preprečiti 
prezgodnji proces staranja.

Postopek pomlajevanja izboljša kožno 
teksturo (postane bolj gladka) in njen 
videz (pomaga pri grobi, debeli in suhi 
koži, zamašenih porah in ogrcih, širokih 
porah), neenak ten kože, temne oz. suhe 
lise na koži (hiperpigmentacija), akne in 
stanje po aktivnih aknah, izboljša drobne 
in plitve gube. Mikrodermoabrazija 
pospeši celični obnovitveni proces 
in pripomore k zdravemu in bolj 
mladostnemu videzu kože na obrazu, 
vratu, dekolteju, hrbtu in rokah.

Radiofrekvenčni poseg
Radiofrekvenčni poseg je neinvazivna 
tehnika, pri kateri z radiofrekvenčno 
energijo segrejemo globlje plasti kože. To 
segrevanje privede do trenutnega krčenja 
vezivnih (kolagenskih) vlaken in obenem 
stimulira določene celice (fibroblaste), 
da začnejo intenzivno proizvajati nova 
kolagenska vlakna. Tako v koži posredno 
obnovimo vezivna (kolagenska) vlakna in 
jih tudi »pomladimo«. Rezultat takšnega 
postopka je bolj mladostna, napeta in 
gladka koža na obrazu, tudi okoli oči in 
ustnic, na vratu, dekolteju in hrbtiščih 
rok. Rezultat je delno opazen že takoj po 
postopku, na končne učinke pa je treba 
počakati nekaj tednov oz. mesecev. Gre 
za radijske valove, ki segrevajo kožo v 
globino. Prav segrevanje na določeno 
temperaturo sproži v koži želene procese 
pomlajevanja. Ob povišanju temperature 
v usnjici pride do stimulacije celic, ki 
obnavljajo kolagenska vlakna, obenem 

pa stimulirajo krčenje kolagena. Koža 
tako postane tudi bolj napeta in gladka. 
Odvečne snovi, ki pri tem nastajajo, 
odvajata limfni in krvni sistem, čemur 
dodatno pripomoreta primerna masaža in 
limfna drenaža.

Fotopomlajevanje 
To je neinvazivna metoda odpravljanja 
znakov staranja kože. Pulzirajoča svetloba 
prodre v kožo in se vsrka v rdeča krvna 
telesca in naravni pigment melanin ter 
jih poškoduje. Naravni proces celjenja 
odstrani poškodovane celice in po 
večkratnih postopkih izginejo rdečica, 
kapilare, starostne lise pobledijo. Svetloba 
IPL seže tudi globlje v kožo, kjer spodbudi 
nastanek novega kolagena in povzroči 
zmanjšanje drobnih gub in bolj sijočo 
kožo. Postopek je primeren za vse tipe 
kože, razen za ogorelo od sonca in za 
osebe z rizičnimi faktorji (nosečnice, 
bolniki z rakom, kožnimi in sistemskimi 
boleznimi, bolniki, ki jemljejo določena 
zdravila). S postopki se pomlajujejo obraz, 
vrat, dekolte in roke moških in žensk, ki 
imajo blago do zmerno izražene gube, od 
sonca poškodovano kožo, drobne žilice, 
rdečico, rjave lise (sončne oz. starostne 
pege).

Hidropiling
To je postopek, pri katerem se uporabljajo 
zgolj naravne sestavine (fiziološka 
raztopina, kisik in dopolnila). S pomočjo 
kisika pod visokim pritiskom (200 m/s) se 
brizgajo na kožo mikro kapljice fiziološke 
raztopine, ki odluščijo odmrle kožne 
celice in hkrati kožo izdatno navlažijo. 
Hidropiling omogoča odstranitev 
mikroskopsko majhnih nečistoč, ki jih z 
drugimi postopki težko odstranimo, saj so 
med celicami, v epidermalnih razpokah, 
v znojnih izločkih ali koreninah lasnih 
mešičkov.

DO POMLADITVE 
TUDI BREZ 
KIRURŠKEGA NOŽA
»Vsak človek si želi dolgo živeti, nihče pa se ne želi postarati,« je nekoč zapisal angleški mislec 
Jonathan Swift. Ta misel danes še kako drži. Ena izmed hitro rastočih vej medicine je »antiaging« 
medicina, stroka, ki se ukvarja z raziskovanjem tehnologij, s katerimi se lahko preprečujejo in zdravijo 
bolezni, ki so odvisne od staranja, in spodbuja razvoj metod, s katerimi se lahko upočasni oz. izboljša 
staranje človeka. Besedilo: Tina Breznik 
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INTIMNO

Besedilo: Simona Janček*
*Viri: WebMD, Spletna aplikacija za prepoznavanje in informiranje o spolno prenosljivih okužbah 

Spolno prenosljivo okužbo lahko dobimo 
pri spolni aktivnosti, ki vključuje usta, 
anus, vagino ali penis – torej z genitalnimi, 
oralnimi in/ali analnimi spolnimi odnosi 
z okuženo osebo. Vsako leto se tako 
na novo okuži najmanj 125 milijonov 
ljudi, ocenjuje Svetovna zdravstvena 
organizacija. Do starosti 25 let se bo 
po nekaterih podatkih polovica spolno 
aktivnih mladih odraslih okužila s SPB. 
Najstniki in mladi odrasli so najbolj 
ogroženi, saj imajo pogosto nezaščitene 
spolne odnose, pogosteje oz. hitreje 
menjajo spolne partnerje in/ali imajo več 
spolnih partnerjev v nekem obdobju.

Nevarnosti SPB
Spolno prenosljive okužbe so resne 
bolezni, ki zahtevajo zdravljenje. 
Nezdravljene SPB lahko imajo resne 

posledice za zdravje, poudarjajo 
strokovnjaki. Pri ženskah vodijo v hude 
zaplete, kot so vnetje rodil, kronične 
bolečine v spodnjem delu trebuha, 
bolečine pri spolnem odnosu in med 
menstrualnim ciklom, neplodnost, 
zunajmaternična nosečnost, spontani 
splav, prezgodnji porod ter okužba 
ploda ali novorojenca (ki lahko ogrozi 
njegovo življenje ali povzroči trajne 
poškodbe); povečano je tudi tveganje 
za raka materničnega vratu in okužbo s 
HIV. Hudi zapleti pri moškem pa so lahko 
kronični uretritis, vnetje mod, obmodka, 
prostate in posledično neplodnost ter 
vnetje sklepov. Pri moških, ki imajo analne 
odnose, lahko pride do vnetja sluznice 
zadnjika, poškodba sluznice zadnjika ob 
nezaščitenih analnih spolnih odnosih pa 
zelo poveča tveganje za okužbo s HIV.
Nekaterih SPB, kot je prav okužba z 
virusom HIV, ni mogoče pozdraviti in so 
smrtonosne, zato je najpomembnejša 
zaščita pred njimi izobraževanje in 
preventivno ravnanje.

Simptomi SPB
Včasih okužba s spolno prenosljivo 
boleznijo sploh nima simptomov, če pa so 
ti prisotni, lahko vključujejo enega ali več 
naslednjih:
• izbokline, razjede ali bradavice v bližini 

ust, zadnjika, penisa ali vagine,
• oteklina ali rdečina blizu penisa ali 

vagine,
• kožni izpuščaj,
• boleče uriniranje,
• izguba teže, mehko blato, nočno 

znojenje,
• bolečine, vročina in mrzlica,
• porumenela koža (zlatenica),
• izcedek iz penisa ali vagine (izcedek iz 

nožnice ima lahko neprijeten vonj),

• krvavitev iz nožnice, ki ni menstruacija,
• boleči spolni odnosi,
• močno srbenje v predelu spolovil.

Vrste SPB
• SPO, ki se po navadi kažejo z izcedkom 
in/ali težavami pri uriniranju:

• gonoreja,
• okužba s klamidijo,
• okužba z urogenitalnimi 

mikoplazmami,
• trihomonoza.

• SPO, za katere so značilne predvsem 
kožne spremembe (razjede, bradavice):
sifilis,

• genitalni herpes,
• genitalne bradavice (okužba s 

humanimi virusi papiloma).
• SPO, ki prizadene imunski sistem 
organizma:

• HIV/aids.
• SPO, ki prizadeneta delovanje jeter:

• hepatitis B, 
• hepatits C. 

Zdravljenje
Veliko SPB se zdravi z antibiotiki.
Če dobite antibiotik za zdravljenje SPB, je 
pomembno, da do konca predpisane kure 
zaužijete vsa zdravila, četudi simptomi že 
prej izginejo. Prav tako nikoli ne jemljite 
zdravil nekoga drugega za zdravljenje 
svoje bolezni, saj s tem lahko otežite 
diagnosticiranje in zdravljenje vaše 
okužbe. Antibiotiki se lahko predpišejo 
tudi partnerju okužene osebe, tako da se 
lahko istočasno zdravita oba.

Testirajte se!
Če ste imeli tvegano spolno vedenje 
in/ali imate bolezenske simptome in 
znake SPB, pojdite takoj k zdravniku! To 
je pomembno, da boste lahko čim prej 

ZAŠČITITE SE 
PRED SPOLNO 
PRENOSLJIVIMI 
OKUŽBAMI
Spolno prenosljive bolezni (SPB) so bolezni, ki se širijo s spolnimi odnosi z nekom, ki ima spolno 
prenosljivo okužbo (SPO). Spolno prenosljiva okužba lahko prizadene vsako spolno aktivno osebo, 
najbolj ogrožena skupina pa so mladi med 18. in 24. letom starosti.

Najstniki in mladi odrasli so 
najbolj ogroženi, saj imajo 
pogosto nezaščitene spolne 
odnose, pogosteje oz. hitreje 
menjajo spolne partnerje in/ali 
imajo več spolnih partnerjev v 
nekem obdobju.
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začeli ustrezno zdravljenje in da lahko z 
odgovornim ravnanjem preprečite širjenje 
okužbe. Za testiranje lahko zaprosite 
svojega izbranega zdravnika ali pa vas 
bo ta glede na vaše težave napotil k 
specialistu v ambulanto za SPO. Obstajajo 
tudi zdravstvene ustanove, ki nudijo 
samotestiranje na določene SPO. Ponudba 
zdravstvenih storitev se med ustanovami 
nekoliko razlikuje, prav tako dostopnost 
do storitev (z napotnico, anonimno 
brezplačno, samoplačniško).

PREVENTIVA
Kako se zaščititi

Preprečevanje SPB je lažje od zdravljenja 
okužbe, ko se pojavi! Za zmanjšanje tveganja 
za okužbo s SPB in za zmanjšanje tveganja 
za prenos le-te na spolnega partnerja lahko 
sprejmete nekaj osnovnih ukrepov.
• Upoštevajte, da je odsotnost spolnih 

odnosov (abstinenca) najbolj varen način 
za preprečevanje spolno prenosljivih 
bolezni.

• Poskrbite za varno spolnost (sploh nosečnice!) in uporabite kondom vsakič, ko 
imate spolne odnose. (Če ob tem uporabljate lubrikant, se prepričajte, da je ta na 
vodni osnovi.)

• Omejite število spolnih partnerjev. Več partnerjev imate, bolj verjetno se boste 
okužili s SPB. 

• Prakticirajte monogamijo. To pomeni, da imate spolne odnose samo z eno osebo 
in tudi ta oseba mora imeti spolne odnose samo z vami, da se zmanjša tveganje.

• Pazljivo izberite svojega spolnega partnerja. Ne imejte spolnih odnosov z nekom, 
za kogar sumite, da ima SPB. In ne pozabite, da teh okužb ni vedno mogoče 
opaziti na videz. 

• Proti nekaterim SPB se lahko zaščitite s cepljenjem (hepatitis A, hepatitis B, virus 
HPV). 

• Testirajte se na spolno prenosljive bolezni. 
• Bodite odgovorni in ne tvegajte, da boste okužili koga drugega.
• Ne uporabljajte alkohola ali drog pred spolnimi odnosi, saj je pod vplivom 

alkohola in/ali drog večja verjetnost, da ne boste uporabili kondoma. 
• Če imate SPB, takoj prekinite spolne odnose in sledite navodilom zdravnika, 

vzdržite se spolnosti, dokler zdravljenje ni povsem končano in zdravnik to potrdi; 
testira in po potrebi zdravi naj se tudi vaš partner.

• Poučite se o znakih in simptomih spolno prenosljivih bolezni. Več ko veste o tem, 
bolje se lahko zaščitite.

Nekaterih SPB, kot je okužba 
z virusom HIV, ni mogoče 
pozdraviti in so smrtonosne, 
zato je najpomembnejša zaščita 
pred njimi izobraževanje in 
preventivno ravnanje.
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Raziskava Centra za promocijo 
seksualnega zdravja na univerzi v Indiani 
je pokazala, da 30 % žensk med 18. in 59. 
letom trpi zaradi bolečih spolnih odnosov 
v primerjavi z moškimi, pri katerih je bil 
rezultat 5 %.

Okoli 10 % žensk se spopada s kroničnimi 
genitalnimi bolečinami, preostale pa 
z blažjimi ali bežnimi bolečinami, ki 
pridejo in minejo s spolnim odnosom. 
Za nekatere ženske je na primer boleče, 
če se partner pri penetraciji dotakne 
materničnega vratu ali pa se igra s 
seksualnimi igračkami. Za druge je boleče, 
če se zgodi penetracija prekmalu, preden 
je ženska vzburjena ali vlažna. Včasih 
ženske privolijo v spolnost, v kateri ne 
uživajo, iz izkušenj pa vedo, da je zanje 
boleča, vendar si ne upajo partnerju reči 
ne, ker verjamejo, da ga morajo zadovoljiti 
za vsako ceno. Verjetno pa je tudi precej 
žensk, ki verjamejo, da naj bi bila spolnost 
boleča, ker so kot dekleta dobile takšna 
sporočila in gredo s takšnim prepričanjem 
v spolni odnos. Ta raziskava je bila 
pomembna tudi zato, ker nam kaže, da je 
vedno več znanstvenikov pozornih na to 
problematiko.

Boleči spolni odnosi imajo lahko telesni ali 
psihološki vzrok, v vsakem primeru pa zelo 
obremenijo partnerski odnos, saj povzročijo 
odrekanje spolnosti. To pa vpliva na odnos 
s partnerjem in lahko povzroči resne 
spremembe v razmerju, zato je pomembno 
tovrstne težave odpraviti čim prej. 

Vzroki bolečine
Med telesnimi vzroki se velikokrat pojavi 
dispavrenija, kar v dobesednem prevodu 
iz grščine pomeni težavno parjenje. V 40 
% nima psihološkega ozadja, temveč ima 
organsko osnovo. 

Najpogostejši je strah pred spolnimi odnosi, 
ker jih vedno spremljajo močne bolečine. 
Večinoma imajo bolečine ženske, lahko pa 
se pojavijo tudi pri moških. Gre za bolečino, 
ki je trenutna ali trajna pred ali med spolnim 
odnosom ali po njem in ki je ne povzroča 
samo premajhna vlažnosti vagine, pri 
ženskah pa užitek med spolnim odnosom 
nadomesti pekoč, boleč in neprijeten 
občutek v genitalijah. 

Pri moških se bolečina pojavi v testisih ali 
na glavici penisa. Lahko je izjemno pekoča. 
Redkeje se pojavi kot bolečina v genitalijah 
po ejakulaciji ali med njo, gre pa ravno tako 
za pekočo, ostro in nenadno bolečino. Tudi 
pri moških je psihološki razlog za bolečino 
občutek krivde zaradi seksualnega uživanja, 
kar je v glavnem posledica vzgoje. Lahko 
pa razloge najdemo v zamerah ali jezi v 
odnosu do partnerja, tega pa se posameznik 
lahko zaveda ali pa ne. Za tovrstno motnjo 
ni univerzalnega zdravila, temveč jo je treba 
zdraviti individualno.

Vzrok za boleče spolne odnose so lahko 
tudi infekcije zunanjih spolnih organov ali 
pa vaginalne okužbe, lahko gre za kožne 
bolezni ali infekcije, specifične samo za ta 
predel, kot tudi spolno prenosljive bolezni. 

Tudi uporaba kondomov ali lubrikantov 
lahko povzroči bolečine. Lateks in snovi 
v lubrikantih namreč lahko povzročajo 
draženje in alergijske reakcije, ki se 
kažejo kot neprijetno srbenje z nožničnim 
izcedkom. Spolni odnos je lahko boleč tudi, 
če se na sluznici pojavijo odrgnine ali če 
je tkivo poškodovano zaradi ginekoloških 
kirurških posegov ali poroda (prerez 
presredka).

V času menopavze se pogosto pojavi 
pomanjkanje estrogena in zato prihaja 
do atrofije vseh genitalnih organov. Te 
spremembe zajamejo tudi vagino, ki postaja 
krajša, ožja, sluznica je tanjša, bolj krhka, 
suha in občutljiva na poškodbe ter infekcije. 
Zmanjšata se seksualna želja in stopnja 
vzburjenosti, ki gresta pogosto v korak z 
nezmožnostjo doživljanja orgazma. 

Razlog za bolečine pri spolnih odnosih so 
lahko tudi prepogosti spolni odnosi, t. i. 
honey moon cistitis, pri katerih je prisotna 
huda bolečina pri vhodu v nožnico, pri 
uriniranju in spolnih odnosih, povzroča pa jo 
otekla in poškodovana sečnica.

Psihološki vzroki za boleč spolni odnos so 
najrazličnejši, vse pa povezuje določena 
psihološka stiska, ki se je posameznik 
pogosto ne zaveda in s katero se ne 
spopada.

Razlog za bolečine je neredko nepoznavanje 
lastne spolnosti in nezavedanje, kako 

SPOLNOST – 
BOLEČA ALI 
PRIJETNA?
Pred kratkim je bila končana 20-letna raziskava Centra za promocijo seksualnega zdravja na 
univerzi v Indiani, kjer so raziskovali spolno življenje moških in žensk med 14. in 94. letom. Prišli so 
do zelo zanimivih ugotovitev.

Spolnost nas ohranja zdrave 
in živahne, kar nam pomaga k 
dobremu razpoloženju, krepi 
imunski sistem ter preprečuje 
prehlade in vnetja.

20 %

poročenih parov ima spolne 
odnose manj kot desetkrat na 

leto.

Besedilo: Vesna Jarc, seksualna psihoterapevtka, ustanoviteljica projekta Seksovnik, www.sexovnik.si
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različne okoliščine vplivajo na naše 
doživljanje. Stres, tesnoba, depresivnost, ki 
lahko izhajajo iz drugih področjih našega 
življenja, nam onemogočajo, da bi poslušali 
svoje telo in sledili njegovemu ritmu. 
Kronična preutrujenost nam prav tako 
odvzema sposobnost, da bi si za spolni 
odnos vzeli dovolj časa, pozornosti.

Strah pred intimo in zbliževanjem ter 
negotovost glede svojega telesa ali spolnega 
»nastopa« zaradi občutka nevrednosti 
ljubezni, pozornosti, naklonjenosti ali skrbi 
druge osebe je še eden izmed morebitnih 
razlogov za boleč spolni odnos.

Ozadje bolečin
Pojav občasne ali stalne bolečine med 
spolnim odnosom ima lahko različne 
vzroke. Najpogosteje gre za vaginizem, ki 
ima običajno psihološki predznak in se kaže 
kot nehoten krč mišic v vaginalnem predelu. 
Velikokrat se zgodi, da so te bolečine pri 
spolnem odnosu povezane s slabimi 
izkušnjami, kot so spolne zlorabe, posilstva, 
občutki krivde, jeza in strah pred izgubo 
nedolžnosti ali strah, da bo spolni odnos 
boleč. Vse našteto je lahko razlog, da se 
nožnica nehote skrči, kar povzroči bolečine; 
posledično ženska ne more sprostiti mišic 
male medenice in tako izostane tudi 
vlaženje. 

Kadar nastopijo težave, povezane z bolečo 
spolnostjo, se je treba obrniti na zdravnika 
(ženske na ginekologa, moški pa na 
urologa), ki bo pomagal odkriti vzrok in 
z zdravili odpravil težavo. Največkrat gre 
namreč za vnetje. Če pa bolečina nastane 
zaradi psihičnega ozadja, je najbolje poiskati 
pomoč seksualnega terapevta, ki bo v veliko 
pomoč pri odpravljanju težav in strahu, 
povezanega s spolnostjo. 

Poželenje
Vendar pa spolnost velikokrat ni boleča, 
ampak gre za nadvse prijetno doživljanje. 
Nekateri sicer trdijo, da ni pomembna 
ali pa je pomembna, a morda samo na 
začetku. Če bi bili vsi povsem iskreni, bi 
morali priznati, da nam gre, dokler imamo 
s partnerjem vsaj neko obliko spolnosti, 
povsem dobro. Vsak tretji par ima težave, ki 

so povezane s šibkim spolnim poželenjem, 
študija je celo ugotovila, da ima 20 % 
poročenih parov spolne odnose manj kot 
desetkrat na leto. Pari, ki imajo redne spolne 
odnose, niso le najsrečnejši, temveč imajo 
tudi najvišjo spolno slo. Spolnost spodbuja 
nastajanje testosterona, zato čim več 
spolnih odnosov imate, več si jih želite. 

Spolnost nas ohranja zdrave in živahne, 
kar nam pomaga k dobremu razpoloženju, 
krepi imunski sistem ter preprečuje prehlade 
in vnetja. Spolno aktivni ljudje so tudi manj 
dojemljivi za depresijo in samomorilnost. 
Študije kažejo, da so ljudje, ki imajo spolni 
odnos štiri- ali petkrat na teden, videti 10 
let mlajši kot tisti, ki se združijo povprečno 
dvakrat na teden. Orgazmi lahko celo 
podaljšajo življenje, najverjetneje zaradi 
učinkov na srce in imunski sistem. Vse to 
torej pomeni, da je spolnost dobra za vaše 
telo, za vaše duševno zdravje in za vaš 
odnos.

Bodite (bolj) drzni 
Kar precej parov je prepričanih, da naj bi bila 
spolnost v zakonu ali dolgotrajnem odnosu 
ljubeča in prijazna in se počutijo krive, če 
hrepenijo po »nagajivem« (»umazanem, 
grdem«) seksu, v kakršnem so uživali, ko so 
bili še samski ali pa v fantaziji. Če resnično 
ljubite svojega partnerja, vam lahko potreba, 
da ohranite njegovo ljubezen, prepreči, da 
bi naredili ali predlagali nekaj, s čimer bi 
to ogrozili. Ključni dejavnik za uspeh pa je, 
da zmorete preseči to ranljivost in da vas ni 
strah pokazati, česa si v spolnosti v resnici 
želite. 

Niste razpoloženi? 
Slišati je grozno, da bi se morali »prisiliti« k 
spolnosti, kadar vam ni do tega. Kar je sprva 
videti kot trud, ima lahko prijeten učinek in 
trud, ki ga vložite v pomlajevanje na tem 
področju, lahko poživi ves odnos. 

Vsak tretji par ima težave, ki 
so povezane s šibkim spolnim 
poželenjem.

NASVETI
Kako izboljšati spolnost

Skrivnosti uspešne in zadovoljujoče spolnosti 
so v raznolikosti, količini, komunikaciji, 
izobraževanju, erotiki in naklonjenosti.
• RAZNOLIKOST: poskusite vsaj eno novo/

drugačno spolno »dejanje« na mesec.
• KOLIČINA: za cilj si postavite vsaj tri kratke 

spolne združitve in dve daljši na mesec. 
• KOMUNIKACIJA: naučite se odkrito 

in iskreno govoriti o svojih potrebah in 
željah.

• IZOBRAŽEVANJE: vsako leto kupite vsaj 
dve knjigi ali dva priročnika o spolnosti, ki 
ju prebirajta skupaj.

• EROTIKA: poglejte si erotični film, berite 
erotične knjige, članke ipd.

• NAKLONJENOST: partnerja vsaj 20 
sekund vsak dan poljubljate, se ga 
dotikajte in božajte (ne le v postelji).
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V nadaljevanju naštevamo devet razlogov, 
zakaj je pametno shraniti otrokove 
matične celice.

1. Ker matične celice že danes rešujejo 
življenja v Sloveniji in po svetu
Matične celice iz popkovnične krvi se 
lahko spremenijo v vse oblike krvnih 
celic, kar že danes omogoča zdravljenje 
več kot 85 različnih bolezni – največ 
na področju krvnega raka in obolenj 
imunskega sistema. V Sloveniji je okoli 

100 presaditev matičnih celic letno, od 
tega približno 70 % presaditev poteka s 
pacientovimi lastnimi matičnimi celicami. 
Zdravimo lahko med drugimi: levkemije, 
limfome, anemije, napake imunskega in 
metabolnega sistema.

2. Ker napredek v medicini obljublja 
vedno več možnosti zdravljenja 
(izreden potencial)
Matične celice nadomeščajo poškodovane 
in stare celice ter tako sodelujejo pri 

ZAKAJ 
SHRANITI 
OTROKOVE 
MATIČNE 
CELICE 
Zdravljenje z matičnimi celicami je danes rutina. V svetovnem merilu je bilo od leta 1957 opravljenih 
že več kot 1.000.000 zdravljenj, predvsem s področja transplantacijske medicine. Od tega je 
bilo 35.000 zdravljenj zaradi mnogo prednosti pri že izvedenih posegih z matičnimi celicami iz 
popkovnične krvi, shranjene v biobankah. Največji delež rasti uporabe matičnih celic iz popkovnične 
krvi je zaznan prav v skupini ljudi, mlajših od 18 let. Besedilo: Mojca Grošelj, univ. dipl. bioteh.

obnavljanju tkiv in organov. Trenutno 
poteka več kot 5.200 registriranih kliničnih 
študij s področja zdravljenja najtežjih 
bolezni: cerebralne paralize, Alzheimerjeve 
in Parkinsonove bolezni, multiple skleroze, 
lupusa, sladkorne bolezni, možganske 
kapi, poškodb hrbtenjače, HIV in še 
mnogo drugih bolezni in poškodb.

3. Ker je postopek odvzema enostaven 
in neboleč za otroka in mater
Odvzem popkovnične krvi in popkovnice 
je preprost, neboleč in varen tako za mater 
kot za otroka, saj se opravi po porodu, ko 
je otrok rojen in popkovnica že prerezana 
ter popkovnične žile nehajo utripati. 
Igla se zabode v veno popkovnice, ko je 
posteljica še v maternici. Kri steče po cevki 
v sterilno vrečko za zbiranje popkovnične 
krvi. Nato se odvzame še tkivo popkovnice 
in vstavi v lonček z ohranitveno raztopino. 
Če se pri porodu pojavijo kakršni koli 
zapleti, se popkovnična kri ne odvzame. 
Odvzem popkovnične krvi in popkovnice 
v porodnišnici opravi medicinsko osebje 
(babica ali porodničar). 

4. Ker se lahko izvede oboje – pozno 
klemanje in odvzem matičnih celic
Običajno se popkovnica zaklema 
(preveže) približno 15 sekund po rojstvu 
otroka, vendar se nekateri starši odločijo 
za pozno klemanje. Pozno klemanje 
pomeni, da je otrok povezan z materjo 
še nekaj časa. Koliko časa, ni točno 
definirano.
Ko je popkovnica prevezana (zaklemana), 
se prereže in po poroditvi posteljice v 
večini primerov zavrže med medicinske 
odpadke. 

Edina slovenska banka 
za shranjevanje popkovnične krvi 
in popkovničnega tkiva.

Matične celice - 
najboljše darilo ob rojstvu,
za katerega lahko prispeva
cela družina.

več o matičnih 
celicah na 

biobanka.si

Shranjene celice se popolnoma ujemajo le z otrokom (lastne 
celice), vendar je velika verjetnost, da se te celice lahko uporabijo 
tudi pri sorojencih, starših ali celo ožjih sorodnikih (zdravljenje z 
darovanimi celicami).
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Če se starši odločijo za shranjevanje 
popkovnične krvi in popkovnice, se 
odvzem slednje opravi po prerezu 
popkovnice in pred poroditvijo posteljice. 
Traja le nekaj minut. Ne glede na to, ali se 
odločite za pozno ali običajno klemanje, 
lahko še vedno shranite popkovnično 
kri in popkovnico, vendar dlje ko čakate 
s klemanjem popkovnice, manjša bo 
količina zbrane popkovnične krvi. Pozno 
klemanje pa ne vpliva na odvzem tkiva 
popkovnice. Tkivo popkovnice se lahko 
odvzame tudi pozneje.

5. Ker shranjene matične celice lahko 
pomagajo celi družini
Shranjene celice se popolnoma ujemajo 
le z otrokom (lastne celice), vendar je 
velika verjetnost, da se te celice lahko 
uporabijo tudi pri sorojencih, starših 
ali celo ožjih sorodnikih (zdravljenje z 
darovanimi celicami). Včasih (zdravljenja 
določenih bolezni) pa so ravno celice 
darovalca primernejše za zdravljenje, 
vendar v tem primeru obstaja možnost 
zavrnitvene reakcije in drugih dodatnih 
zapletov, ki se lahko pojavijo pri 
zdravljenju z darovanimi celicami.

6. Ker je Slovenija na vrhu v evropskem 
merilu na področju celičnih terapij 
Kmalu po začetku razvoja regenerativne 
medicine v svetu smo začeli s celičnimi 

Edina slovenska banka 
za shranjevanje popkovnične krvi 
in popkovničnega tkiva.

Matične celice - 
najboljše darilo ob rojstvu,
za katerega lahko prispeva
cela družina.

več o matičnih 
celicah na 

biobanka.si

terapijami zdraviti tudi v Sloveniji. Pred 
20 leti smo s celicami uspešno zdravili 
prvega bolnika, danes je takšno terapijo 
prejelo že več kot 300 bolnikov s 
hudimi sklepnimi težavami. Poleg tega 
z razvojem novih tehnologij v Sloveniji 
z matičnimi celicami zdravimo srčno 
popuščanje, GvHD (zavrnitvena reakcija 
po presaditvi organov ali celic), poškodbe 
dolgih kosti, razvijamo pa tudi nove 
načine zdravljenj drugih bolezni in stanj. 
S tem se uvrščamo v sam evropski vrh po 
uporabi matičnih celic pri zdravljenju.

7. Ker odvzem matičnih celic izvajajo v 
vseh slovenskih porodnišnicah
V vseh slovenskih porodnišnicah 
imamo profesionalno in usposobljeno 
medicinsko osebje, ki rutinsko izvaja 
odvzem popkovnične krvi in tkiva 
popkovnice.

8. Ker je shranitev matičnih celic 
odlična naložba za zdravo prihodnost 
vašega otroka
Verjetnost, da bo otrok v prvih letih 
svojega življenja zbolel za katero od 
malignih bolezni, ki se danes že zdravijo 
s popkovnično krvjo, je zelo majhna. 
Verjetnost, da bo v starosti zbolel za katero 
od srčno-žilnih ali degenerativnih bolezni, 
pa je zelo velika. V prihodnosti se pri 
zdravljenju teh bolezni pričakuje, da jih bo 

mogoče zdraviti in pozdraviti z matičnimi 
celicami iz popkovnične krvi ali tkiva 
popkovnice. Ocenjuje se, da bo že vsaka 
tretja oseba v starosti potrebovala lastne 
matične celice za zdravljenje. Iz tega 
vidika je shranjevanje popkovnične krvi in 
tkiva popkovnice neprecenljivo darilo in 
dobra naložba v prihodnost vašega otroka.

9. Ker shranitev matičnih celic 
priporoča vedno več slovenskih 
zdravnikov
»Popkovnična kri (PK) je bogat vir 
krvotvornih matičnih celic (KMC) za 
zdravljenje. PK, popkovnica in posteljica 
vsebujejo poleg KMC še obilo drugih 
matičnih celic, ki postajajo zanimive 
za uporabo v regenerativni medicini. 
Popkovnična kri ima v primerjavi s 
kostnim mozgom ali periferno krvjo 
več prednosti. Predvsem je enostavno 
zbiranje, ki ne pomeni tveganja za mater 
ali novorojenca,« poudarja izr. prof. dr. 
Primož Rožman, dr. med., z Zavoda za 
transfuzijsko medicino Ljubljana. 

Predstojnik Kliničnega oddelka za 
maksilofacialno in oralno kirurgijo 
Kirurške klinike UKC Ljubljana doc. 
dr. Andrej Kansky, dr. stom., dodaja: 
»Shranjene matične celice nam v 
prihodnje lahko rešijo in podaljšajo 
življenje.«
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MORDA SO KRIVE KOLIKE

Vaš dojenček kar naprej joka? Vsi 
dojenčki jokajo, nekateri bolj, drugi manj. 
Tako vam vaš otrok pove, da je lačen, 
moker ali utrujen. Toda, kako lahko veste, 
ali je njegov jok normalen ali pa gre pri 
tem za nadležne kolike? Poglejmo, kaj 
sploh so kolike, zakaj nastanejo, kako 
jih ublažiti in kaj storiti, ko ste zaradi 
nenehnega joka svojega otroka pod 
hudim pritiskom tudi vi sami.

Kaj so kolike
Izraz se uporablja za vsakega zdravega 
in dobro prehranjenega dojenčka, ki 
joka več kot tri ure na dan, več kot tri 

dni na teden in več kot tri tedne. Kolike 
se začnejo predvidoma okoli starosti 
dveh tednov, če je vaš dojenček polno 
donošen (ali pozneje, če je bil prezgodaj 
rojen). Skoraj vedno izginejo same od 
sebe po treh ali štirih mesecih. Otrokov 
spol in način hranjenja (dojenje ali 
hranjenje po steklenički) naj ne bi imela 
bistvenega vpliva na kolike; otroci, ki so 
kot dojenčki imeli kolike, pa se pozneje 
ne razlikujejo od tistih, ki jih niso imeli.

Kaj povzroča kolike
Natančen vzrok za pojav kolik ni znan, 
zato niti ni jasnega načina, kako 
dojenčku v stiski pomagati. Po nekaterih 
teorijah nastanek kolik povzročajo:
• rast prebavnega sistema s pogostim 
krčenjem mišic,
• vetrovi,
• hormoni, ki povzročajo bolečine v 
trebuhu ali slabo razpoloženje,
• preobčutljivost na svetlobo, zvok itd. ali 
prekomerna stimulacija le-teh,
• razdražljivost,
• še ne razvit živčni sistem.

Postavljanje diagnoze
Ne pozabite, da obstaja veliko stvari, ki 
se lahko zdijo kot kolike, vendar niso. Če 
ste zaskrbljeni zaradi joka svojega otroka, 
ga peljite k zdravniku predvsem takrat, ko 
ima dojenček tudi druge simptome, kot 
so vročina, izpuščaji, bruhanje ali driska. 

Zdravnik bo kolike morda prepoznal po 
nekaterih simptomih, pri tem pa mu 
lahko pomagate. Nekaj dni si zapisujte:
• kdaj in kako dolgo dojenček joka, 
• kako je slišati njegov jok (je kričeč ali 

glasnejši kot običajno),
• kaj se vam zdi, da naredi dojenčka 

sitnega,
• kaj, če sploh kaj, deluje tako, da otroka 

pomiri,
• kako pogosto in kaj vaš otrok je,

ALI VAŠ 
DOJENČEK KAR 
NAPREJ JOČE?

Ko ste nova mama ali oče, je za vas lahko velik izziv biti starš otroku, ki je vedno siten in veliko joče. 
Dobronamerni prijatelji in znanci vas prepričujejo, da ima vaš dojenček kolike. Kaj se v resnici dogaja z 
njim in kako lahko prebrodite to naporno obdobje? Besedilo: Monika Hvala
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ZNAKI
Kako prepoznamo kolike

Ne bodite presenečeni, če vaš 
novorojenček veliko joka. V prvih treh 
mesecih življenja lahko dojenčki jokajo 
do dve uri na dan. Toda, če ima vaš 
otrok kolike, je bolj verjetno, da:
• joče, čeprav se vam zdi kot brez 

razloga – tudi takrat, ko ni lačen in 
ne potrebuje menjave pleničke, 

• začne jokati zvečer ali joče vsak dan 
ob istem času, 

• joče po tri ali več ur na dan, več kot 
tri dni na teden, najmanj tri tedne, 

• proizvaja zvoke, ki so bolj intenzivni 
kot običajno – bolj podobni kričanju 
z visokim glasom kot joku, 

• se ne pomiri niti takrat, ko ga 
nahranite ali zibate.

Vaš dojenček lahko tudi:
• stiska pesti,
• zvija roke in noge proti trebuhu,
• ima napihnjen trebuh,
• ima rdeč oz. zardel obraz, ko joka,
• spušča pline, medtem ko joče, 
pogosto zato, ker je pogoltnil zrak,
• zateguje trebušne mišice.

• kdaj vaš dojenček »kaka« in kako je 
videti njegovo blato (ga je veliko ali 
malo, je mehko ali trdo).

Drugi vzroki za jok
Zdravnik lahko opravi popoln pregled 
za izključitev morebitnih zdravstvenih 
vzrokov, zakaj je vaš dojenček siten 
in zakaj toliko joka. Lahko je namreč 
razdražljiv zaradi različnih težav, kot so:
• okužba,
• refluks kisline ali želodčne težave,
• alergije na hrano ali preobčutljivost na 

nekaj, kar ste zaužili (če dojite),
• pritisk ali vnetje možganov in živčnega 

sistema,
• težave z očmi kot praska ali povečan 

pritisk,
• nepravilen srčni utrip,
• bolečine zaradi bolezni ali poškodbe 

kosti, mišic ali prstov,
• lakota ali slabotnost,
• neugodje (če je dojenčku prevroče ali 

premrzlo).

Kdaj k zdravniku
Če vaš otrok ne pridobiva teže ali jo 
celo izgublja, ima morda kakšne druge 
zdravstvene težave, zato je priporočljivo 
čim prej obiskati zdravnika. Pokličite ga, 
če:
• dojenčka nikakor ni mogoče pomiriti, 

niti za nekaj minut,
• dojenček mleka ne sesa močno,
• mu ni všeč, da ga držite oz. se ga 

dotikate,
• čudno joče ali zveni, kot da je v 

bolečinah,
• ima drisko ali kri v blatu,
• težko diha,
• je manj pozoren ali pa bolj zaspan kot 

običajno,
• je manj kot običajno,
• ima vročino 38 stopinj Celzija ali več,
• bruha,
• je bolan ali poškodovan,
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• ima manj mokre plenice kot običajno.

Kako ublažiti kolike
Glede na potrebe vašega otroka vam 
lahko z nasvetom pomaga zdravnik. Na 
voljo imate več možnosti, verjetno pa 
boste morali poskusiti po eno naenkrat, 
da boste videli, ali oz. katera od teh 
ima dober učinek in pomiri vašega 
dojenčka. Če se nič ne zgodi v nekaj 
dneh, pojdite na drugo možnost. Morda 
boste tako našli način, ki bo deloval; 
v vsakem primeru pa vedite, da se 
kolike lahko izboljšajo same po sebi, 
le da boste morda na to pač morali 
počakati (približno do četrtega meseca 
dojenčkove starosti). Medtem pa se 
pazite nasvetov, ki trdijo, da delujejo 
na vse dojenčke. Kaj takega namreč ne 
obstaja.

Pokličite zdravnika tudi takrat, ko boste 
imeli občutek, da ste »na koncu z živci«. 
Zdravnik vam lahko z nasveti pomaga 
ublažiti kolike, kar vam bo pomagalo 
tudi zmanjšati stres. Če ste »na koncu z 
živci«, se spomnite, da so kolike pogost 
pojav pri dojenčkih in da ne bodo trajale 
večno. Povsem v redu je, da takrat za 
nekaj minut odložite otroka v njegovo 
posteljico in zapustite sobo, da se najprej 
sami zberete in pomirite. Zato niste slabi 
starši in ni se vam treba počutiti krive.

POMOČ
10 nasvetov za ublažitev dojenčkovega joka

1. Začnite z osnovami: nahranite otroka, zamenjajte pleničko, poskrbite, da mu ni 
preveč toplo ali hladno.
2. Menjajte položaje in zibajte otroka: držite otroka tako, da je obrnjen z obrazom 
navzdol, vaša roka je pod njegovim trebuhom in njegova glava na vaši podlakti. Pritisk na 
trebušček dojenčku pomaga sprostiti neprijetne vetrove.
3. Premikajte se: peljite ga na sprehod v vozičku, dajte ga v avtosedež in ga odpeljite na 
vožnjo z avtom (vendar ne, če ste preutrujeni!) ali pa otroški stolček z otrokom položite 
zraven vibrirajočega pralnega stroja ali sušilca za perilo (vendar ne neposredno nanj!).
4. Pazite na prehrano (če dojite): čeprav naj kolike ne bi bile povezane s prehrano 
matere, zmanjšajte uživanje mleka, začinjene hrane, citrusov in kofeina.
5. Uporabljajte pomirjujoče zvoke: malo belega hrupa dojenčka spominja na bivanje v 
maternici. Uporabite sesalnik, ventilator ali stroj za pomivanje posode v dojenčkovi bližini, 
zapojte mu ali glasno šepetajte neposredno v njegovo uho (šššššš), da vas bo slišal 
mimo svojega joka.
6. Masirajte otroka: moč dotika lahko dela čudeže. Raziskave kažejo, da so dojenčki, ki 
so jih masirali, manj jokali in bolje spali. Svojega otroka slecite in uporabljajte počasne, 
odločne gibe po nogah, rokah, hrbtu, prsih in obrazu. Pri otroku, ki ima težave z vetrovi, 
za olajšanje pritiska masirajte trebuh v smeri urinega kazalca ali z njegovimi nogami 
vozite kolo.
7. Podrite kupček: jokajoč dojenček lahko pogoltne veliko zraka, zaradi česar se pojavijo 
vetrovi in njegov trebuh postane napihnjen, kar jok le še poslabša. Dojenčka z njegovo 
glavo čez vašo ramo zato nežno potrepljajte po hrbtu. Deluje, vendar lahko pusti sled na 
vašem hrbtu. Dojenčka lahko z obrazom navzdol položite v svoje naročje in ga nežno 
potrepljate.
8. Tesno ga zavijte: dovolj tesno ga zavijte v odejico, da ne bo mogel premikati rok in 
nog; tako se bo počutil varnega kot v maternici, to pa ga bo pomirilo.
9. Uporabite dudo: dojenčki imajo močen sesalni nagon, zato jih duda lahko pomiri.
10. Vzemite si odmor: pri varovanju otroka se izmenjujte s partnerjem ali drugim 
družinskim članom, da ne boste pregoreli.
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MALČKI IN OTROCI

1

uro telovadbe za mlade na 
dan je že v 30. letih prejšnjega 
stoletja priporočal dr. Viktor 

Murnik.

Mladim več telovadbe je že stara in vsak 
dan bolj aktualna misel, so spomnili v 
Društvu za zdravje srca in ožilja. Ponovno 
se je ta misel potrdila v mednarodnem 

projektu Otroci v mestu, ki ga koordinira 
Svetovna federacija za srce (WHF) ob 
podpori Evropske nogometne zveze 
(UEFA). V Sloveniji se projekt izvaja v 

tesnem sodelovanju Društva za zdravje 
srca in ožilja Slovenije in Nogometne 
zveze Slovenije.

V prvi fazi projekta so naredili raziskavo na 
osmih slovenskih osnovnih šolah, v katero 
je bilo vključenih 950 otrok in 750 staršev. 
Tudi ta raziskava je potrdila analize, da se 
naša mlada generacija bistveno premalo 
giblje in da postajata telesna teža in 
debelost otrok in mladostnikov vse večji 
javnozdravstveni problem. Brez korenitih 
sprememb se bomo že kmalu srečali z 
velikim porastom kroničnih nenalezljivih 
bolezni (zlasti sladkorne bolezni, srčno-
žilnih in drugih bolezni).

Na strokovnem srečanju so strokovnjaki 
z različnih področji prispevali svoje 
poglede na ta vprašanja in v celoti podprli 
ugotovitve projekta. Sklepno misel lahko 
strnemo v vodilno, ki se glasi: Mladim 
več telovadbe, športa in gibanja. Prvi, 

MLADIM VEČ 
TELOVADBE, 
ŠPORTA IN 
GIBANJA! 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je prejšnji mesec pripravilo tiskovno konferenco z naslovom 
Otroci v mestu – pot do redno telesno dejavnih otrok in mladostnikov.

Prvi, ki morajo mladim privzgojiti odnos do telesne dejavnosti, 
so starši.

»OTROCI V MESTU« – 
MEDNARODNI PROJEKT 
SVETOVNE FEDERACIJE ZA 
SRCE (WHF)

Besedilo: Simona Janček
*Vir: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 
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ki morajo mladim privzgojiti odnos do 
telesne dejavnosti, so starši. Brez temeljite 
spremembe v glavah staršev ne bo šlo. 
Vsi pa jasno zahtevajo drugačen odnos 
do gibanja mladine tako v vrtcih kot v 
šolah, še zlasti pa v srednjih šolah in na 
univerzah. Drugačen odnos do športa za 
vse, predvsem pa za mlado generacijo, 
terjajo tudi od državne in lokalne oblasti.

Vsaj eno uro telovadbe za mlade na dan je 
že v 30. letih prejšnjega stoletja priporočal 
dr. Viktor Murnik, znani telovadec, pozneje 
trener najboljših slovenskih telovadcev 
pred drugo svetovno vojno ter pravnik 
in publicist na področju telesne kulture. 
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 
predlaga, da to njegovo misel danes 
udejanjimo v državi kot minimalno. 
Za zdravo in uspešno družbo pa bo 
vsaka dodatna minuta gibanja še toliko 
koristnejša.

Udeleženci strokovnega srečanja so 
dali tudi številne konkretne predloge, 
kako doseči te cilje. Med temi predlogi 
so na primer projekt Pešbus in Bicivlak 
za aktivno pot v šolo, o katerem smo 
v Zdravih novicah že pisali, odprtje 
telovadnic za vse tudi ob koncih tedna 
in praznikih, materialna podpora športu 
za vse iz javnih sredstev, še več otrok v 
športnih klubih in društvih … 

Raziskava je potrdila analize, da se naša mlada generacija bistveno 
premalo giblje in da postajata telesna teža in debelost otrok in 
mladostnikov vse večji javnozdravstveni problem.
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GIBANJE

Če pogledamo nazaj v evolucijo človeka, 
vidimo, da so naši predhodniki hodili po 
vseh štirih. Z razvojem in hojo po dveh 
nogah so se povečale tudi sile na našo 
hrbtenico. Naša hrbtenica ni ravna, ampak 
je oblikovana v obliki črke S in spada med 
najbolj obremenjene strukture v našem 
telesu. V vratnem in ledvenem delu je 
ukrivljena naprej (lordoza), v prsnem in 
križničnem pa nazaj (kifoza). Pri veliko 
ljudeh so bolečine v križu neposredno 
povezane s slabo držo – tako pri sedenju in 
stoji kot pri hoji. Večina ljudi ima vsaj eno, 
običajno pa tudi več nepravilnosti pri drži.

Optimalna drža
Normalna ali – bolje rečeno – optimalna 
drža za vsakega posameznika je 
tista, pri kateri dosežemo ravnovesje 
telesa v mirovanju ali gibanju ob čim 
manjšem mišičnem naporu in pri 
kateri so vse nosilne strukture zaščitene 
pred degenerativnimi spremembami. 
Optimalne drže za celotno populacijo ni.

Predvsem zaradi današnjega načina 
življenja, ko je statično delo večinoma 
zamenjalo nekoč bolj dinamično delo, ima 
vedno več ljudi težave z bolečinami v križu 
zaradi slabe drže. Med statičnim delom 
(sede ali stoje) pride do preobremenitve 
določenih mišic, ki so ves čas v istem 
položaju in morajo vzdrževati statično, 
prepogosto napačno držo. Funkcija mišic 
pa je dinamična, saj smo ljudje narejeni 
za gibanje. K vsemu temu pripomorejo 
tudi slaba prehrana ter čustvena in fizična 
preobremenjenost.

Posledice nepravilne drže
Zaradi nepravilnosti pri drži pride do 
povečane napetosti v mišicah, ligamentih 
in medvretenčnih ploščicah okrog 
hrbtenice. Zaradi slabe drže se težave ne 
pokažejo čez noč. To traja kar nekaj časa, 
pogosto tudi več let, da lahko povečana 
mišična napetost privede do strukturnih 
sprememb v mišicah, ligamentih in 
medvretenčnih ploščicah, ki obdajajo 
hrbtenico. Premalo gibanja in posledično 

slaba drža lahko privedeta do tega, da 
se nam zaradi neravnovesja v mišicah 
stopala zvrnejo navznoter (ploska stopala), 
skrajšajo upogibalke kolkov (medenica 
je v nepravilnem položaju, prevelik nagib 
naprej), oslabijo globoki stabilizatorji 
hrbtenice (globoka trebušna mišica in 
globoke hrbtne mišice), skrajšajo prsne 
mišice in oslabijo stabilizatorji lopatic 
(ramena in glava so pomaknjeni naprej).

Zaradi teh sprememb običajno začutimo 
bolečine v hrbtenici, ki so pogosto 
posledica neravnovesja v delovanju mišic. 
Slaba drža pa je neločljivo povezana 
tudi z drugimi dejavniki, kot so nagib 
(inklinacija) medenice, ki je odvisna 
od normalne raztegljivosti in napetosti 
mišic v kolkih. Pomembno vlogo igra 
tudi enaka dolžina nog. Če je ena noga 
krajša in druga daljša, lahko pride do 
stranskega nagiba medenice, kar povzroči 
preobremenitev določenih mišic. 

Verjetno ste že slišali, da slaba drža pripomore k mišičnemu neravnovesju in posledično tudi k 
bolečinam v križu. Večino od vas so v mladosti starši ves čas opominjali, da se je treba lepo držati. 
Stoj pokonci, dvigni glavo, daj ramena nazaj, hodi ponosno, vzravnaj se med sedenjem … Vse to so 
besede, ki smo jih vsi poslušali v rani mladosti. Govorili so, da če bi se oni takrat tako držali, jih zdaj ne 
bi vse bolelo. Pa je vse to res? Deloma prav gotovo, vendar poglejmo podrobneje. 

BOLEČINE V 
HRBTENICI ZARADI 
SLABE DRŽE

Besedilo: Jure Ivartnik, prof. šp. vzg. in dipl. fiziot. v Fizioterapiji Fuchs

Med statičnim delom (sede ali 
stoje) pride do preobremenitve 
določenih mišic, ki so ves čas 
v istem položaju in morajo 
vzdrževati statično, prepogosto 
napačno držo.
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Asimetrije v mišično-skeletnem sistemu
Vsaka mišica v telesu ima svojo optimalno dolžino in napetost 
delovanja. Kadar je naša drža pravilna, lahko mišice ob hrbtenici 
opravljajo svojo vlogo optimalno. Ko pa imamo slabo držo, so 
nekatere mišice skrajšane in zategnjene, na drugi strani pa 
so podaljšane in šibke. Naše telo je zgrajeno tako, da lahko 
do neke mere vzdržuje mišično ravnovesje, saj so mišice 
sposobne prilagajanja in kompenzacije. Pri vsakem človeku 
so opazne določene asimetrije, tudi če je popolnoma brez 
bolečin. Asimetrije so v našem mišično-skeletnem sistemu 
nekaj naravnega in normalnega. Težava nastane, ko postanejo 
asimetrije preveč izrazite in mišično-skeletni sistem ni več 
sposoben kompenzirati preobremenitev in napetosti v mišicah.

Kakšna je optimalna drža vsakega posameznika, lahko oceni 
strokovnjak, ki je za to usposobljen. Ocenjuje statično in 
dinamično držo posameznika. Statično držo opazuje med 
sedenjem in stojo, dinamično pa med gibanjem, kot je hoja. Na 
podlagi opažanj in ugotovitev oblikuje program terapije, s katero 
želimo doseči aktivacijo in zavedanje mišic, ki so potrebne za 
pravilnejšo držo.

Kaj lahko naredimo
Kaj pa lahko naredimo, da dejansko izboljšamo oz. popravimo 
držo in odpravimo bolečine? Poleg natančnega pregleda in ocene 
stanja je ključnega pomena, da zmanjšamo napetost na bolečih 
segmentih s tem, da okrepimo oz. sprostimo mišice, ki so zaradi 
slabe drže v neravnovesju. Program za izboljšanje drže mora 
najprej obsegati vaje za krepitev globokih trebušnih in hrbtnih 
mišic ter stabilizatorjev lopatic. Posameznika je treba individualno 
naučiti, kakšna je zanj optimalna drža ter katere mišice se 
morajo aktivirati in v kakšnem zaporedju. Pomembno je tudi, 
da posameznika naučimo pravilne drže med sedenjem in stojo, 
prav tako pomembno pa je, da je drža pravilna med gibanjem in 
dvigovanjem težkih bremen. 

Vzdrževanje pravilne drže
Ena izmed pomembnih stvari pri vzdrževanju pravilne drže je 
tudi spreminjanje položajev med sedenjem in stojo. Veliko ljudi 
lahko ure in ure sedi v istem položaju. Dobro je, da spreminjamo 
položaje in tako obremenimo oz. sprostimo različne mišice ter s 
tem zmanjšamo njihovo napetost.

Kot vsi vemo, pa je naše telo nekaj posebnega in je sposobno 
neverjetnih stvari. Zato prepogosto njegovo pravilno delovanje 
jemljemo kot samoumevno. Pravilna drža je le ena izmed teh 
stvari, a se lahko poslabša in nam s tem povzroči nevšečnosti 
in bolečine, zato je ključnega pomena, da se tega zavedamo 
in to ozavestimo. Vsaka oseba ima svojo, unikatno anatomsko 
zgradbo telesa, kar pomeni, da ima vsak zase svojo optimalno 
držo telesa. Potrebno se je čim manj oddaljiti od te drže, saj s tem 
tudi manj obremenjujemo telo.

Pomembno 
je tudi, da 
posameznika 
naučimo pravilne 
drže med 
sedenjem in 
stojo, prav tako 
pomembno pa je, 
da je drža pravilna 
med gibanjem 
in dvigovanjem 
težkih bremen.

Se tudi vam zdi samo po sebi umevno, da je treba 
določene bolečine sprejeti in z njimi živeti, ko 
zakorakamo v jesen življenja? Na primer, 
da boli kolk. Samo eden, ne oba. Namreč, 
obrabljen je. Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za 

poravnavo telesne drže

Starosti primerno, pogosto slišim. To mi vedno požene 
nekaj jeze v kri. Kako lahko brez razmisleka sprejmemo tako 
neumno razlago? Imamo dva kolka. In eden je obrabljen. Od 
starosti. Drugi pa? Je seveda mlajši, zato ni obrabljen, ali kaj? 
Te matematike ne razumem. In ne gre samo za kolke, gre 
za vse sklepe, vključno s hrbtenico. No, češnja na torti pa je 
razmišljanje, da se nič ne da spremeniti.

Kolk (ali kateri drugi sklep) lahko boli tudi nekoga, za kogar 
je jesen življenja še daleč. Kje se torej skrivajo najpogostejše 
korenine vzroka za bolečine?

V mislih se prestavimo v obdobje, ko smo bili stari približno pet 
let. Takrat smo bili neskončno radovedni in naša najpogostejša 
beseda je bila verjetno »zakaj«. Zakaj se je kolk obrabil? Zakaj 
se je obrabil en kolk, drugi pa ne? Zakaj se je en kolk obrabil 
bolj kot drugi? Če se malo odmaknemo od kolkov – zakaj pa se 
stvari sploh obrabijo? Pojav, ki vodi do obrabe, je trenje. Trenje 
v sklepu preprečuje sklepna tekočina, ki služi za gladko drsenje 
sklepnih površin. To velja, kadar so sklepi v nevtralni legi, kar 
pomeni, da so tudi vse mišice okrog sklepa funkcionalne 
– nobena ni zategnjena, niti ohlapna, niti skrajšana, niti 
podaljšana. Torej, kadar je vse tako, kot mora biti.

Ko so naši sklepi zamaknjeni iz nevtralnega položaja, se 
spremenijo tudi njihove obremenitve. Za zamike sklepov poskrbi 
mišično neravnovesje. Zelo poenostavljeno povedano, na eni 
strani so mišice, ki so zategnjene in »vlečejo«, na drugi strani pa 
ohlapne mišice, ki ne zmorejo vzpostaviti ravnovesja. Povečajo 
se obremenitve na določenih mestih, večja so trenja, pride do 
vnetij, obrab in bolečin. Ne glede na to, koliko smo stari.

Pa se res ne da nič spremeniti? Jaz vem, da dokler smo 
živi, se obnavljamo. Poleg tega ima naše telo sposobnost 
samozdravljenja. Če s ciljano vadbo poskrbimo za boljše 
ravnovesje in bolj nevtralen položaj sklepov, bodo obremenitve 
na sklepe manjše. Zato za spremembe na bolje ni nikoli 
prepozno.

STAROST IN 
BOLEČINE
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Osmice lahko zobozdravniki izpulijo ali 
odstranijo operativno, v vsakem primeru 
pa se je dobro pripraviti na čas po puljenju 
ali operaciji, ko si zobne ščetke v ustih 
sploh ne znamo predstavljati. Vendar 
je nega zaradi vnosa tekočin in hrane 
vseeno potrebna. Takrat si pomagamo 
z ustnimi vodami, pastami in geli, ki 
vsebujejo učinkovine s protibakterijskim 
delovanjem.

Ustna voda brez alkohola in s 
klorheksidinom (CHX), ki ne zabarva
Protibakterijsko učinkovitost zagotavljajo 
pripomočki s klorheksidinom (CHX), ki se 
absorbira na mehka in trda tkiva v ustih 
ter dokazano pomaga pri obvladovanju 
zobnih oblog, vendar ima tudi nekaj 
neželenih učinkov – zabarvanja, ki se 
pojavljajo lokalno in so reverzibilna. 

Pri izdelkih Curasept ADS®, ki vsebujejo 
različne koncentracije v zobozdravstvu 

zelo dobro poznanega klorheksidina, za 
sprejemljivost poskrbi patentirana formula 
»Anti-Discoloration System« (ADS®), ki 
zmanjša možnost rjavorumenkastega 
zabarvanja na zobeh in sluznici. Ustne 
vode Curasept ADS® prav tako ne 
vsebujejo alkohola, zato ne izsušujejo 
ustne sluznice, možnost za spremembo 
v zaznavi okusa pa je minimalna. Ob 
ustnih vodah je za večjo učinkovitost in 
trajnost delovanja priporočljiva še hkratna 
uporaba zobne paste oz. gela Curasept 
ADS®. Slednja ne vsebujeta natrijevega 
lavrilsulfata (SLS), penila, ki se sicer 
pogosto pojavlja v zobnih pastah, lahko 
pa povzroči nastanek aft in precej skrajša 
čas učinkovitosti klorheksidina. 

Ko je ščetkanje oteženo, je linija izdelkov 
Curasept ADS® zaradi svojih lastnosti 
zagotovo varna in učinkovita kemična 
zaščita pred nastankom bakterijskih 
oblog, na katero se lahko zanesemo. 

KO PO PULJENJU ZOB NA ŠČETKO 
NE MOREMO NITI POMISLITI 
Modrostni zobje izrastejo kot zadnji stalni zobje, in kadar ne povzročajo težav, ni razloga za 
odstranitev. Običajno pa imajo v ustih najmanj prostora, zato pogosto zrastejo v nepravilni legi in 
so med drugim slabše dostopni za čiščenje. Posledično se v medzobnih prostorih razvije vnetje ali 
na zobni sklenini nastane karies. Tudi to so zadostni razlogi, da nam zobozdravniki pogosto svetujejo 
odstranitev.

oglasno sporočilo

Besedilo: Karolina Marolt

DOBRO JE VEDETI
Prvi korak za ustno higieno naj bo 
mehansko čiščenje zobnih oblog

Po kemični podpori za vzdrževanje 
ustnega zdravja posežemo samo v 
primerih, ko je ščetkanje oteženo. Prvi 
korak za vzdrževanje ustne higiene 
ostaja mehansko čiščenje zobnih 
oblog. Pri tem je dobro vedeti, kakšni 
so najprimernejši pripomočki. Zobna 
ščetka mora imeti čim številčnejše 
mehke ščetine, s katerimi pri izvajanju 
Bassove tehnike ščetkanja, pri kateri 
ščetko naslonimo na dlesni in zobe 
ter jo nagnemo pod kotom 45 
stopinj proti dlesnim in z njo nežno 
krožimo, ne poškodujemo obzobnih 
tkiv. Posežemo pa v sulkus, kjer plak 
običajno naredi največ škode. Medzobne 
prostore očistimo z ustrezno velikimi 
medzobnimi ščetkami – pri izbiri 

pomaga zobozdravnik z IAP-sondo. S 
primerno izbrano medzobno ščetko hkrati 
očistimo konkavne površine, sulkus v 
medzobnem prostoru in problematično 
mesto pod stično površino med dvema 
zoboma. Za preventivo so idealne 

medzobne ščetke z nežnimi in dobro 
vpetimi ščetinami, ki se ob vstopu v 
medzobni prostor popolnoma razširijo in 
dosežejo vsa kritična mesta. Žično jedro 
medzobne ščetke naj bo prožno, a hkrati 
čvrsto in izjemno vzdržljivo.
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KONČAN PROJEKT OR – TO – DON – TI – JA

Projekt OR – TO – DON – Ti – JA sodi po 
svoji vsebini v okvir dejavnosti »Otrokom 
prijazno UNICEF-ovo mesto Maribor«, ki 
v lokalnem okolju spodbuja razvijanje 
mesta po meri otrok. Že v samem naslovu 
so se oblikovno poigrali z delom pojma 
ortodontije, katerega sestavni del je tudi 
besedica »ti«. Ta nagovarja vsakega, 
da je dolžen skrbeti za svoje zdravje, v 
primeru mladoletnih pa je ta odgovornost 
prenesena na starše in skrbnike. 

Cilj programa
Temeljni cilj programa OR – TO – DON – 
Ti – JA je odpraviti odstotek funkcionalne 
»nepismenosti« posameznikov na 
področju poznavanja in uveljavljanja 
pravic ter spoštovanja dolžnosti na 
področju zobozdravstva oz. ortodontije 
(s poudarkom na otrocih in starostnikih). 
Redno sporočanje o teh pravicah 
zagotavlja večjo uresničitev zadanih 

ciljev programa, ki po uradnih podatkih 
nagovarja predvsem 4.002 vpisana otroka 
v mariborske vrtce ter 8.024 šolarjev, 
vpisanih v mariborske osnovne šole v letu 
2016/2017. Posredno pa je namenjen 
njihovim staršem ali skrbnikom ter 
izvajalcem zdravstvenih storitev s tega 
področja, saj je odgovornost za zdrave 
in lepe zobe skupen »projekt« vseh 
udeležencev tega procesa.

Tako kot si lahko vsak pacient 
zavarovanec izbere osebnega zdravnika 
(ženske tudi ginekologa), si lahko vsak 
pacient zavarovanec izbere osebnega 
zobozdravnika v javni zdravstveni mreži, 
v katero spadajo tudi imetniki koncesij. 
Zakon o zdravstvenem zavarovanju 
omogoča, da lahko pacienti zavarovanci 
uporabijo storitve, ki jih poravna ZZZS. 
Pogoj za to je, da ima pacient zavarovanec 
plačano obvezno zdravstveno zavarovanje 
in urejeno dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje, saj je v tem primeru 
zavarovan za doplačila in upravičen do 
zobozdravstvenih storitev brez doplačil. 
Obstaja pa seveda še »samoplačniška 
pot«, ki pa marsikomu v Sloveniji finančno 
ni dostopna in mogoča. 

Kaj krije koncesija
Izvajalci zobozdravstvenih storitev, ki 
imajo sklenjeno pogodbo z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), 

dajejo pacientu zavarovancu za vsak 
poseg možnost izbire boljšega materiala 
in/ali boljše tehnologije ob doplačilu 
oz. v primeru ustreznega zavarovanja, 
ki ga ponujajo zavarovalnice na trgu, 
tudi »brezplačno«, če je oseba pri njih 
zavarovana. Koncesija krije: osnovni beli 
material za plombe na sprednjih zobeh, 
amalgam na zadnjih zobeh, navadne 
fasetirane prevleke, osnovne akrilatne 
proteze in zdravljenje koreninskih kanalov. 

Izbira zobozdravnika
Prvi korak za vstop v javno zdravstveno 
mrežo je torej izbira osebnega 
zobozdravnika. Pacient zavarovanec, 
ki se odloči za prvo izbiro osebnega 
zobozdravnika ali menjavo obstoječega, 
lahko to stori najhitreje s poizvedbo o 
prostih zobozdravnikih pri območni enoti 
ZZZS ali pri zobozdravniku, ki si ga je izbral 
ali mu ga je nekdo priporočil. To lahko 
pacient zavarovanec preprosto stori s 
klicem v zobno ordinacijo ali z osebnim 
obiskom v ordinaciji. Če pa se znajde v 
položaju, da zobozdravnik ne sprejema 
novih pacientov zavarovancev, si ga 
lahko izbere v drugi zdravstveni ustanovi 
ali celo v drugem kraju. Izbira osebnega 
zobozdravnika, zdravnika ali ginekologa 
namreč NI vezana na stalno prebivališče 
pacienta zavarovanca. Iz praktičnih 
(finančnih) razlogov si večina pacientov 
zavarovancev izbere zobozdravnika, 

UVELJAVLJANJE 
PRAVIC V 
ZOBOZDRAVSTVU 

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje neprofitnih programov za krepitev zdravja 
prebivalstva na območju Mestne občine Maribor za leto 2016 je Zveza Slovenska unija 
pacientov (SUP) izvedla program, ki so ga poimenovali OR – TO – DON – Ti – JA.

Besedilo: Borut Ambrožič, predsednik Zveze Slovenska unija pacientov in licenciran mediator v zdravstvu 

DEFINICIJA
Kaj je ortodontija

Ortodontija oz. čeljustna in zobna 
ortopedija je zobozdravstvena 
specialnost, ki se ukvarja s pravilnimi 
razmerji med zgornjo in spodnjo 
čeljustjo, rastjo čeljusti ter pravilnim 
ugrizom in postavitvijo zob. Zobni 
aparat je pripomoček, ki ga v primeru 
»nepravilnosti« lahko nosijo tako 
otroci kot tudi odrasli, saj je zobe 
mogoče premikati pri vseh starostih. 
Potek celotne ortodontske terapije 
se meri v mesecih in letih ter 
zahteva interaktivno sodelovanje 
med ortodontom in pacientom ter 
poznavanje pravic in dolžnosti, ki 
izhajajo iz tega razmerja. 

Čakalna doba Maribor/dni Celje/dni Ljubljana/dni

Prvi zobozdravstveni pregled 90 90 240

Protetika 365 365 180

Ortodontija 90 270 365

Paradontologija 180 90 /

TABELA: Čakalne dobe za zobozdravstvene storitve v Sloveniji
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zdravnika ali ginekologa blizu doma. V 
skladu s pravili zdravstvenega zavarovanja 
pacient zavarovanec namreč ne more 
pričakovati povrnitev potnih stroškov v 
zvezi z obiskom oz. potjo do izbranega 
zobozdravnika, zdravnika ali ginekologa.

Čakalne dobe
Poglejmo nekaj javno dostopnih 
podatkov glede čakalnih dob v zvezi z 
zobozdravstvenimi storitvami v Sloveniji. 
Čakalne dobe so prikazane v povprečju 
in se sproti spreminjajo, zato jih je 
treba redno preverjati. Pri tem je treba 
še posebej izpostaviti pomembnost 
zgodnjega odkrivanja nepravilnosti 
pri zobeh pri mladoletnih pacientih 
zavarovancih, saj je v nekaterih primerih 
v Mariboru za protetične storitve/izdelke 
treba čakati tudi od tri do šest let! Pravica 
do storitve na napotnico namreč velja, 
dokler otrok ne dopolni 18 let.

Izvajalci zdravstvenih storitev morajo voditi 
čakalni seznam v skladu z veljavnimi 
predpisi in spoštovati vrstni red čakajočih 
v čakalnem seznamu ob istočasnem 
spoštovanju strokovno upravičene 
prednosti (stopnja nujnosti: nujno, hitro, 
redno). Ob vpisu pacienta zavarovanca 
v čakalno knjigo je treba določiti datum 
in uro pregleda, preiskave ali posega. V 
splošnih ambulantah, otroških in šolskih 

dispanzerjih pa je treba opraviti prve 
preglede brez čakalnih dob.

Čakalni seznami se vodijo skladno 
z Zakonom o pacientovih pravicah 
(ZPacP, Ur. L. RS, št. 2008) in skladno 
s Pravilnikom o najdaljših dopustnih 
čakalnih dobah za posamezne 
zdravstvene storitve in o načinu vodenja 
čakalnih seznamov (Ur. L. RS, št. 63/10). 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) 
vsem uporabnikom interneta omogoča 
vpogled v pričakovane čakalne dobe po 
izbranih zdravstvenih storitvah. NIJZ v 
sodelovanju z Ministrstvom za zdravje 
RS omogoča tudi podporo delovanja 

IZVAJALEC PROGRAMA
Zveza Slovenska unija pacientov

Zveza Slovenska unija pacientov 
(krajše: Zveza SUP) je strokovna 
nevladna organizacija, ki za potrebe 
nevladnih organizacij in druge 
zainteresirane javnosti aktivno:
prispeva k družbi zdravja,
dosega večjo informiranost in 
osveščenost pacientov o njihovih 
pravicah in dolžnostih,
povezuje društva, ki ozaveščajo 
paciente o njihovih pravicah in 
dolžnostih,
prispeva, da bodo nevladne 
organizacije kot pomemben del 
civilne družbe v Sloveniji uspešneje 
izvajale svoje dejavnosti in s tem 
uresničevale in utrjevale svojo vlogo 
v družbi, 
dosega sodelovanje in partnerstvo 
nevladnih organizacij na lokalni, 
regijski, državni in mednarodni ravni.

Borut Ambrožič, univ. dipl. 
prav., mediator v zdravstvu

OR-TO-DON-Ti-JA

Skrbi
za svoje zobe!

www.zveza-sup.siProgram je sofinanciran s strani Mestne obcine Maribor

Nadežda Stanojević, 
dr. dent. med. spec.

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej

zastopnikov pacientovih pravic, ki 
»regijsko« delujejo na celotnem ozemlju 
Slovenije. Posebnost regijskega varovanja 
bolnikovih pravic predstavlja mariborski 
Varuh bolnikovih pravic, ustanovljen za 
potrebe reševanja konfliktov in pritožb 
bolnikov v statistični regiji Podravja.

Ob vpisu pacienta zavarovanca 
v čakalno knjigo je treba 
določiti datum in uro pregleda, 
preiskave ali posega.

NAJBOLJŠA DNEVNA PODPORA IMUNSKEMU SISTEMU VAŠEGA PSA

naravno

Obišči spletno trgovino na www.juja.eu info@juja.eu
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V tokratni rubriki Jujine svetovalnice 
vam predstavljamo lanene pelete 
Juja Organic Dog za zdravo in aktivno 
življenje vašega psa. Narejeni so iz 
hladno stiskanih ekoloških lanenih 
semen, ki vsebujejo velike količine 
maščobnih kislin omega 3, naravnih 
vlaknin, brezglutenskih beljakovin, 
vitamina B1, magnezija, fosforja, 
selena, vitamina B6, železa in cinka. Vse 
to so pomembne hranilne snovi, ki jih 
psi v takšni naravni obliki težko dobijo iz 
konzervirane in dehidrirane hrane. 

Laneno seme pomaga vzpostaviti stanje 

LANENI PELETI 
JUJA ORGANIC DOG 
Laneno seme je naravno sredstvo za zdravljenje različnih bolezni in stisk pri psih. Vsebuje veliko 
hranilnih snovi, ki ugodno vplivajo na celotno zdravje psa tako znotraj kot zunaj.

NAJBOLJŠA DNEVNA PODPORA IMUNSKEMU SISTEMU VAŠEGA PSAPODPORA IMUNSKEMU SISTEMUPODPORA IMUNSKEMU SISTEMU VAŠEGA PSA VAŠEGA PSA VAŠEGA PSA

naravno

Obišči spletno trgovino na www.juja.eu info@juja.eu

poškodovane kože in dlake nazaj v 
normalno, prav tako lahko pomaga pri 
ponovni vzpostavitvi želje po tekočini in 
uriniranju, teže in apetita ter povečanju 
ravni energije. Lahko ima zelo pozitivne 
učinke pri alergijah, artritisu ter pri 
ledvičnih in srčnih boleznih.

Ena največjih prednosti lanenih semen 
je, da vsebujejo vlaknine, ki se dobro 
vežejo z vodo in ustvarijo sluz, ta pa 
zelo pozitivno učinkuje na prebavni 
trakt. Sluz lahko preprečuje prehitro 
prehajanje hrane iz želodca v tanko 
črevo, kar lahko povečuje absorpcijo 

hranil. Prav tako lahko pripomore 
k razstrupljanju debelega črevesa 
in izgubljanju maščobe. Ko dajete 
svojemu kužku lanene pelete, je 
pomembno, da popije dnevno zadostno 
količino vode. 

Lan, ki ga uporabljamo za lanene 
pelete Juja Organic Dog, je iz ekološke 
pridelave. Je naraven, brez alergenov, 
soje, laktoze in pšenice. Je izvrsten vir 
olj, beljakovin in prehranskih vlaknin. 
Je najboljša in naravna izbira kot 
dodatek k vsakodnevni prehrani vašega 
štirinožnega prijatelja. 
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ŽIVILO MESECA

Zelje spada med križnice, v skupino 
zelenjave, v katero uvrščamo tudi ohrovt, 
cvetačo, brokoli, črno redkev in druge 
redkve, repo, hren in gorčico. Zelje je ena 
najbolj zdravih zelenjavnih vrst na svetu. 

Vir vitamina C
Zelje je eden najcenejših naravnih 
virov vitamina C. Kislo, surovo, dušeno 
ali kuhano – predvsem nas oskrbi z 
obilico prehranskih vlaknin, ki skrbijo 
za urejeno prebavo. Surovo zelje je 
zakladnica vitamina C, vitaminov skupine 
B (tudi folne kisline), vitamina K, kalija, 
železa, magnezija, cinka, žvepla in bakra. 
Toplotno obdelano zelje izgubi vitamin 
C, a je odlična »krtača za črevesje«. To 
velja predvsem za kislo zelje, bogato s 
koristnimi mlečnokislinskimi bakterijami. 
Uživanje zelja je povezano celo z 
zmanjšanim tveganjem za razvoj raka 
debelega črevesja.

Uživanje zelja preprečuje nastanek 
rakavih celic
Zelje zaradi svojih izjemnih hranilnih snovi 
spada med zelenjavo, ki ima vlogo pri 
preventivi pred rakavimi boleznimi. Mnogo 
raziskav je potrdilo, da ljudje, ki uživajo 
veliko zelja, redkeje zbolijo za rakom 
črevesja in pljuč, želodca in kože. Vsebuje 

namreč antioksidante (t. i. polifenole, ki 
telo ščitijo pred nastankom rakavih celic), 
protivnetna hranila in glukozinolate (ki so 
največji zaščitni faktor v boju proti rakavim 
celicam). Glukozinolati dajejo zelju rahlo 
grenek, pekoč in oster okus, najdemo 
pa jih izključno v križnicah. S pomočjo 
sekljanja ali žvečenja se pretrgajo celične 
stene in se pretvorijo v spojine, imenovane 
izotiocianati in indoli, ki imajo preventivno 
vlogo pri nastanku rakavih celic, posebej 
pri raku dojk, debelega črevesa, prostate 
in mehurja. Več teh spojin se pojavi, če 
je prisotnega veliko C-vitamina. Zato je 
pomembno, da zelje uživamo surovo 
in nepasterizirano ali pa ga ne kuhamo 
predolgo (raje le na hitro podušimo), saj 
se C-vitamin s toplotno obdelavo izgublja.

Pri ljudeh, ki uživajo živila z visoko 
vsebnostjo antioksidantov, se redkeje 
pojavijo tudi bolezni srca in ožilja, 
možganska kap in siva mrena. 

Za zdravje so koristne prav vse vrste 
zelja: rdeče zelje je na primer dober vir 
antocianinov, ki so znani kot antioksidanti 
in protivnetna hranila, zaradi česar je 
njihova vloga pri preprečevanju raka še 
podvojena. Glukozinolate pa vsebujejo 
prav vse vrste zelja, zato si le privoščite 
zelje – rdeče, belo, surovo, kislo zelje ali 
brstični ohrovt.

Za dobro prebavo in razstrupljanje 
Za pomoč pri razstrupljanju je dobro 
uživati čim več surove hrane s poudarkom 
na zelenjavi, med katero so v zimskem 
času posebej pomembne križnice: brokoli, 
ohrovt, zelje in cvetača. Lahko pijemo 
tudi presni zeljni sok, ki je tradicionalno 
zdravilo proti razjedam na želodcu. Za 
dobro prebavo je koristna vsa hrana, ki 
vsebuje naravno prisotne probiotike – med 
to spada vsa fermentirana zelenjava, kot 
sta tudi kislo zelje in repa. Uživanje zelja 
pospešuje prebavo ter pozitivno vpliva na 
črevesno mikrofloro.

Surovo zelje vsebuje le 25 kilokalorij 
na 100 g. Je bogat vir vitaminov C in A, 
vitaminov skupine B, kalcija, kalija, železa, 
cinka in folne kisline. Zelje je izredno 
bogato s prehranskimi vlakninami (te 
sestavljajo kar tretjino vseh ogljikovih 
hidratov pri zelju). 

Načini priprave zelja 
Uživamo ga lahko surovega, kot kislo 
zelje, v solati ali kuhanega. Najpogosteje 
nam okusna enolončnica tekne v hladnih 
jesenskih in zimskih dneh. A se nikar ne 
omejujte. Takšen obrok si lahko pripravite 
v kateremkoli letnem času. Lahko ga 
pripravite iz zelja ali repe. Danes imamo 
kislega zelja in repe dovolj, kadarkoli si 
zaželimo, zato je smotrno, da po enem 
ali drugem pogosteje posežemo. Oba sta 
bogata vira C-vitamina, predvsem če ju 
uživamo surova. 

Naj bo hladno ali toplo, naše telo 
potrebuje merico zdravega in toplega 
obroka na dan. Pozimi so za naš 
organizem najboljše tople jedi, zato si 
pogosto pripravimo tudi kakšno dobro 
zeljno joto ali joto iz repe in prosene kaše 
ali druge juhe iz fermentirane zelenjave. 
Nekaj receptov za te jedi boste našli na 
sredini revije.

ZELJE – POZABLJENO 
LOKALNO 
SUPERŽIVILO
Zelje je pravo domače superživilo. Vsebuje veliko vitamina C in antioksidantov, ki nam 
pomagajo pri odpornosti proti raznim boleznim. Starodavni zdravilci so verjeli, da ima 
posebno, lunarno moč, saj raste ob polni luni. Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka, 

urednica portala MojeZdravje.net

Mnogo raziskav je potrdilo, 
da ljudje, ki uživajo veliko 
zelja, redkeje zbolijo za rakom 
črevesja in pljuč, želodca in 
kože.

Za dobro prebavo je koristna 
vsa hrana, ki vsebuje naravno 
prisotne probiotike – med 
to spada vsa fermentirana 
zelenjava, kot sta tudi kislo zelje 
in repa.

Prijetno delovanje naravnih eteričnih
olj vpliva na dobro počutje in
pravilno dihanje.

Izdelka ne vsebujeta kafre, vazelina, mineralnih
olj, konzervansov in umetnih dišav.

BALZAMIČNE
KAPLJICE IN GEL
100% čista in naravna eterična olja
njivske mete, mire, čajevca,
bosvelije in rdečega bora

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com.
LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 Ljubljana

BALZAMIČNE
KAPLJICE

BALZAMIČNI
GEL

Gelu sta dodani tudi eterični

olji timijana in sivke.

Pred spanjem gel
krožno masirajte v
predelu prsnega koša
in občutite njegovo
pomirjevalno delovanje.

V dlani vtrite tri
kapljice in zmes
nežno segrejte.

Dlani približajte nosu
in ustom. Pazite, da dlani
ne pridejo v stik z očmi!

Štiri- do petkrat
počasi in globoko
vdihnite ter izdihnite.

Naučimo se pravilno dihati

Na sence ali vratna
vretenca namažite
majhno količino izdelka
in masirajte, dokler koža
popolnoma ne vpije gela.Način uporabe



66 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

Prijetno delovanje naravnih eteričnih
olj vpliva na dobro počutje in
pravilno dihanje.

Izdelka ne vsebujeta kafre, vazelina, mineralnih
olj, konzervansov in umetnih dišav.

BALZAMIČNE
KAPLJICE IN GEL
100% čista in naravna eterična olja
njivske mete, mire, čajevca,
bosvelije in rdečega bora

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com.
LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 Ljubljana

BALZAMIČNE
KAPLJICE

BALZAMIČNI
GEL

Gelu sta dodani tudi eterični

olji timijana in sivke.

Pred spanjem gel
krožno masirajte v
predelu prsnega koša
in občutite njegovo
pomirjevalno delovanje.

V dlani vtrite tri
kapljice in zmes
nežno segrejte.

Dlani približajte nosu
in ustom. Pazite, da dlani
ne pridejo v stik z očmi!

Štiri- do petkrat
počasi in globoko
vdihnite ter izdihnite.

Naučimo se pravilno dihati

Na sence ali vratna
vretenca namažite
majhno količino izdelka
in masirajte, dokler koža
popolnoma ne vpije gela.Način uporabe




